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ÚVODNÍK
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vážení a milí čtenáři,
Věřím, že Lípu otevíráte se zvědavostí, čím vás

opět překvapí, potěší i informuje či vyzve k diskuzi.
V moři časopisů a novin, které můžete vidět na
stáncích a v knihkupectvích, a to včetně těch lite-
rárních či kulturních, je to jeden z mála, který se
zabývá skutečnými tématy našeho bytí vezdejšího,
nejen toho kulturního a literárního. Pro mnohé zů-
stávají tyto oblasti života mimo jejich rozlišovací
schopnosti. My se budeme snažit mít i nadále prst
na tepu doby, při zachování naší dosavadní nezá-
vislosti. 

Bohužel, naše kulturní scéna všeobecně trpí na-
dále podvýživou, tak se i z týdeníku Literární noviny
stal od letoška měsíčník. Také my jsme museli
sáhnout k úsporným opatřením, pro změnu ke sní-
žení nákladu Lípy. 

A co vás, moji milí, v tomto čísle Lipky čeká?
Naší vzácné paní Boženě Němcové se věnuje Ja-
roslava Dvořáková. Následuje nepřehlédnutelný
příspěvek Stanislavy Kučerové Problém malého
národa. Na dobu holocaustu zavzpomíná Eva Ze-
lená. Ogňan Tuleškov se zamýšlí nad tristní situací
v Česko-německém diskusním fóru (ČNDF). Zají-

mavé až kontro-
verzní názory uvádí
v rozhovoru Štěpán
Kotrba z Britských
listů. Následují
ukázky z tvorby
řady našich bás-
níků, jako Egona
Bondyho, Daniela
Strože, Milana Ko-
zelky, Michala Čer-
níka nebo Jiřího
Stana. Na téma an-
g a ž o v a n o s t i
v umění vyzpovídá Monika Hoření Milana Kohouta.
V obsáhlém článku Alexej Mikulášek přináší svůj
příspěvek do nekončící diskuze Stereotyp komu-
nisty jako ďábla. Jaroslav Kojzar pohovoří s Karlem
Srpem z Jazzové sekce. Následují recenze, feje-
tony, glosy a také pozvánky na různé kulturní akce.
Lípu uzavírá jako již tradičně Kalendárium od Věry
Beranové.

Hezké a zajímavé počtení vám přátelé přeji.
Jan Poláček, šéfredaktor časopisu Lípa   
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NAŠE PANÍ BOŽENA
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Ve srovnání s třicátými lety se česká obrozene-
cká literatura značně mění. Revoluční rok 1848
ukázal, kolik českých spisovatelů žilo politickými
problémy, jimž se politika stala důležitou vnitřní
posilou jejich díla. Mezi nimi se objevuje první,
skutečně česká spisovatelka. Touto ženou je Bo-
žena Němcová, od jejíhož narození uplynulo 4.
února 194 let.

Málokdo z českých spisovatelů je tak spjat
s představou českého národa, i když historicky
vzato, se Božena Němcová, dívčím jménem Bar-
bora Panklová, narodila ve Vídni a až do let dospí-
vání se jí dostalo v rodině - s výjimkou její babičky
Magdaleny Novotné - výchovy v jazyce německém
a v duchu rakouském, ovlivňované světem němčí-
cího panstva a rakouské šlechty.

K národnímu uvědomění Němcová dospěla až za
pobytu v Polné; bylo to v letech 1840-1842, po
jejím sňatku (1837) - podle matčiny vůle - s Jose-
fem Němcem, úředníkem finanční stráže, vlaste-
necky založeným, avšak pro svou o patnáct let
mladší ženu až nadmíru drsným, jehož Němcová
už tehdy myšlenkově převyšovala. Pokrokovým
českým smýšlením se Němec se svou ženou plně
shodoval; pro osobitost jejích uměleckých projevů
však neměl valného pochopení, a tato necitlivost
se léty ještě zvyšovala a vedla posléze - spolu
s rozdílnými názory na výchovu dětí a způsob hos-
podaření k naprostému vzájemnému odcizení. 

Pobyt v Litomyšli (1839-1840) a pak v Polné
otevřel Němcové vhled do české obrozenecké spo-
lečnosti. Vliv tohoto obrozeneckého prostředí ná-
sobila četba českých knih a časopisů, již Boženě
Němcové zprostředkovali ušlechtilí regionální vlas-
tivědní pracovníci. 

Podněty české četby a buditelských jejích šiři-
telů zintenzivňovalo ve vědomí a fantazii dychtivé
a zvídavé budoucí spisovatelky ještě konkrétní pro-
středí, především pražské, chodské a pak ratibo-
řické. Pro své spory s nadřízenými byl Němec
překládán z místa na místo a Němcová jej musela

následovat. Za čtyři
roky manželství se
jim narodily čtyři
děti. V roce 1842
přišla do Prahy, kde
krásným zjevem
a přirozenou inteli-
gencí upoutala po-
zornost české
kulturní společ-
nosti. Členy Česko-
m o r a v s k é h o
bratrstva, založe-
ného na základech
osvícenství, utopického socialismu, myšlenkové to-
lerance a společenské solidarity se – z iniciativy
Františka Matouše Klácela – stali i manželé Něm-
covi. Členy Českomoravského bratrstva byli také
I. J. Hanuš (1812-1869), filozof, postupně působící
na univerzitě ve Lvově, v Olomouci a v Praze, po
porážce revoluce 1848, byl pro podezření z hege-
liánství zbaven profesury, a Jan Helcelet (1812-
1876), moravský lékař, politik a novinář.
Romantickým básníkem byl v této době rovněž
Václav Bolemír  Nebeský (1818-1882), který se stal
uměleckým rádcem a přítelem Boženy Němcové.     

Pro současnou kulturní orientaci u nás je pří-
značné, že v interpretaci osobnosti a díla B. Něm-
cové se dost výrazně uplatňuje tendence,
zpochybňující její zrození z české matky; Barunči-
nou matkou měla být sestra „paní kněžny“ Kateřiny
Vilemíny Zaháňské Dorothea Périgordová-Talley-
randová (1793-1862), a otcem nikoli panský štolba,
nýbrž kníže Klemens Wenzel Nepomuk Lothar Met-
ternich (1773-1869), či hrabě Karl Clam Martinic
(1792-1840); seriózní bádání však ani jednu z uve-
dených hypotéz neprokázalo.

Studium školních matrik a katalogů v České
Skalici znejistilo pak datum Barunčina narození,
neboť Němcová prý docházela do školy pravdě-
podobně od roku 1826 a nikoli jako čtyřletá, od

Božena Němcová,
česká spisovatelka
(*4. 2. 1820 - †21. 1. 1862)

Jaroslava Dvořáková
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NAŠE PANÍ BOŽENA
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

roku 1824. Domýšlení posunutého data narození
Němcové údaji z českoskalické školní matriky ne-
jeví se pravděpodobným, neboť Božena Němcová
sama ve vlastnoručním autobiografickém náčrtku
a pak i v dopise svému synu Karlovi 5. 2. 1860,
v den po svých čtyřicátých narozeninách, vý-
slovně uvádí:

„...byl včera můj den narozenin. Je mi 40 let“.
Je zkreslováním odkazu Boženy Němcové, jest-

liže se touha spisovatelčina po harmonické spo-
lečnosti považuje za scestnou ideologii, totiž
nekritická vtřícnost, až úslužnost vůči vrchnosti
a mocným. Přesvědčivě to dokazuje mj. dopis
Němcové, adresovaný synu Karlovi dne 24. 7.
1856: „...jestli to hrabě a kněžna ví, co je z toho?
Dali a dají nám kdy něco? - A co oni mi mají co po-
roučet, jaktěživí mi nic dobrého neprokázali. Jestli
otci čeho udělali, on si to musel trpce vysloužit,
chudák, a obětoval ve své povinnosti život, a nám
nezanechal ani krejcaru, na němž by lpěla nepoc-
tivost; - a mně dokonce vrchnost nic nedala, já jim
nemusím být za nic vděčná“.

A jako naprosto účelové jeví se soudobé vý-
klady smiřující Němcovou s rakouskou monarchií
a jejím režimem; ten svými policejními složkami

založil neblahou tradici, vinoucí se rozmanitými
peripetiemi až do současnosti. Výmluvný  v této
souvislosti je dopis Němcové synu Karlovi z 23.
9. 1856: „... kdybys viděl a slyšel to, co já a táta
jsme na té policii přehlídli, hochu, zbláznil by ses.
- To je hrozný ústav; - a jak velmi snadno může
se tam člověk dostat! Chraň se toho! - Já viděla
ta vězení, viděla jsem i ty řetězy a ty nástroje
k uzavření úst, když kdo křičí, metly a hole k mrs-
kání, kamizoly k sepínání, by se nemohl hnout, -
a co vše. - O bože, to je humanita, v devatenáctém
století. To člověk ztrne!“ Ne náhodou se proto
Němcová  - při jiné příležitosti – vyjádřila: „Já
kdybych měla volit - tedy bych si přála narodit se
znovu as za dvě stě let - anebo ještě později,
neboť nevím, bude-li do té doby takový svět,
v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“  

(Dopis J. Helceletovi 17. 12. 1851.)

Nevím, zdali by Božena Němcová, naše spisova-
telka vlastenecky a sociálně cítící a píšící, našla
pochopení - v dnešní tržně zkorumpované společ-
nosti - pro svou uměleckou činnost a pro svou víru
ve spravedlnost, v dobro, které nakonec zvítězí?

Kéž by tomu tak bylo!  
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ČESKÁ OTÁZKA
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Musíme konečně žít sobě, žít kladně a beze stra-
chu. Jít bez bázně svou vlastní českou cestou.

Tomáš Garrigue Masaryk

Píše se rok 1886. Česká veřejnost žije už 26 let
obnoveným politickým a spolkovým životem. Poli-
tičtí vůdcové formulují státoprávní program. Jsou
v trvalém napětí s vídeňskou vládou, narůstají an-
tagonismy. Zápasí se o uznání českého jazyka ve
školách a v úřadech, spory se vedou o zřízení kaž-
dého jednotlivého českého gymnázia, každé střední
školy. Proti sobě stojí Češi a Němci, o politickou
strategii a taktiku vedou spory dvě strany, Staročeši
a Mladočeši. Teprve nedávno (1882) byla rozdělena
pražská univerzita na českou a německou. Česká
byla velmi chudě vybavena a jen někteří profesoři
tu přednášeli česky. Shodou okolností právě profe-
soři české univerzity Gebauer, Masaryk a Goll vy-
pověděli v té době boj proti pravosti rukopisů
Královédvorského a Zelenohorského. (Ten spor však
v skrytu doutnal již od doby, kdy se RKZ objevily, od
r. 1817, 1818.) V souvislosti s rukopisným bojem
skupina horlivých Masarykových stoupenců založila
časopis Čas na podporu vědeckého bádání a histo-
rické pravdy proti povrchnosti a prázdnému vla-
stenčení. Úvodní článek do nového časopisu napsal
mladý talentovaný literární historik a kritik H. G.
Schauer (1862-1892). Článek pojmenoval „Naše
dvě otázky“ a kritizoval v něm českou národní
a kulturní malomoc, litoval, kolik sil se vyplýtvá
v zbytečných žabomyších válkách. Stála ta námaha
za znovuvzkříšení národa zato? Máme dost sil na
samostatnou kulturní tvorbu? Neměli bychom svou
tvořivost uplatňovat v rámci větší a zavedené kul-
tury německé? A dokáže hodnota námi vytvořené
kultury zabezpečit naši existenci před odnárodně-
ním? (Čas 26. 12.1886) Článek vzbudil svou skepsí
u české veřejnosti všeobecné pohoršení. Byla
skepse oprávněná? V době, kdy Schauer psal svou
úvahu, nejstarší buditelé již dávno nebyli mezi ži-
vými. Už jen v historické paměti trvala generace
Dobrovského i Jungmannova. Už jen svým dílem žil
Kollár, Purkyně, Palacký, Šafařík, Čelakovský, Tyl,

Mácha, Erben, Němcová, Mánes, Havlíček, Sme-
tana, Hálek. Každý z těchto a řady jiných zaklada-
telů i pokračovatelů svým životem a dílem
dosvědčil, že stojí zato rozvíjet kulturu svého ná-
roda. Učenec, vědec, sběratel, překladatel, spisova-
tel, básník, malíř, hudebník… ukazovali národu jeho
dějiny, odkrývali jeho duši, jeho vnitřní osud. Pro-
budili jeho sebeuvědomění, sebepoznání. Inspiro-
vali, podněcovali, povznášeli. Dali prožít vítězství
i prohry, sny, touhy, radosti i zklamání, nejistoty hle-
dání i vzácné štěstí úspěchu. Uvedli jej do světa
fantazie, poezie, krásy. Jak by to bylo možné v rámci
kultury jiného národa? A tak jako pokračuje život
národa v sledu jeho generací, tak pokračuje i život
jeho kultury, stále otevřený, stále nedokončený.
Schauer byl mladším současníkem žijící generace
takových tvůrců jako Neruda, Dvořák, Zeyer, Čech,
Fibich, Jirásek, Aleš, Vrchlický, Janáček a – v nepo-
slední řadě – Masaryk. Ti a mnozí jiní, nejmenovaní
(jde nám o příklad, nikoli o úplnost) nepochybovali,
pracovali, tvořili. A po nich přicházeli po celé násle-
dující století další tvůrci naší kultury, a je naší han-
bou, že na ně zapomínáme.

Pro Masaryka nebylo pochyb o významu úsilí
potvrdit existenci a povznést úroveň vlastního ná-
roda. Svědčí o tom jeho celoživotní dílo. Ale vyslovil
se k dané otázce i přímo svou úvahou „Problém
malého národa“ (přednášky pro krajany v Chicagu
1902 a péčí Sokolské organizace pro veřejnost
v Kroměříži 1905). Nemůžeme citovat dílo celé, ale
zasloužilo by si to. Jako příklad realistického po-
hledu na naše postavení v Evropě, jako příklad dů-
věry a přesvědčivé samozřejmosti Masarykova
postoje proti oslabené mravní vůli, za novou ener-
gii, za poctivou práci, která nikdy nekončí.

„…I národ malý může být uvědomělý, kulturní,
svéprávný, samostatný duchovně i politicky. To
není ještě zlo, být národem malým. Malost je
v tom, že člověk neprohlédne a nehledá pro-
středky k odstranění své malosti. Velcí národové
mají také těžké problémy jako my. Když jsme
národ menší, máme jiné prostředky, jako člověk,
který má chaloupku, nemůže pracovat takovými

Problém malého národa.
Stará otázka znovu aktuální
STANISLAVA KUČEROVÁ
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prostředky jako ten, kdo má palác. Ale je otázka,
nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdě-
lanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-
li se opičit po tom, kdo má palác. Národní
myšlenka je humanitní myšlenka, všichni náro-
dové tvoří lidstvo. Láska k vlastnímu národu ne-
znamená nenávist k národu jinému. Ne národ, ale
stát může utlačovat. Ve jménu humanity žádáme
práv svého jazyka. Národ politicky samostatný
nemá jistě příčiny přemýšlet o zachování jazyka.
Mluví-li se o jazyce, myslí se obyčejně to, co se
jím podává. Myšlenky a city, uložené hlavně v dí-
lech básnických. Básník právě proto působí více
než spisovatel vědecký, že klade důraz na cit.
Krásná literatura nás národnostně vychovávala
a vychovává dosud. Otázka cti národa je otázka cti
každého jednotlivce. Vzájemná závislost všech
států a národů, velkých i malých, neustále roste.
Mezinárodní vázanost hospodářská a technická,
kulturní i politická se stále zvětšuje. Světová cent-
ralizace pokračuje přes občasné zvraty. Musíme
se jako národ malý zapojit do této humanitní ten-
dence světové. Otázku českou musíme stále řešit
jako otázku světovou. Musíme se spojovat s jinými
národy, musíme dbát o růst autority mezinárodní.
Ale především, jako členové malého národa ne-
smíme nikdy zapomínat, že každý z nás musí být
z křemene, aby byl celý národ z kvádrů.“

Po převratu 1989 nabyla zvláštní aktuálnosti
druhá ze Schauerových otázek: Budou kulturní
hodnoty národa s to zabezpečit jeho existenci před
odnárodněním?

Ano, mají takovou sílu a moc, ovšem za předpo-
kladu, že jich národ nebude soustavně zbavován,
že s nimi bude nerušeně komunikovat, že se s nimi
bude setkávat ve škole i na veřejnosti, že se bude
učit vážit si jich, ctít je a milovat. Neděje se tak.
Kulturní tradice národa jsou vymycovány, histo-
rická paměť zasuta, uvědomělá identita a svébyt-
nost národa je v ohrožení.

Po roce 1989 byla zpochybněna sama idea ná-
roda a národního státu, údajně ve prospěch evrop-
ské integrace. Jako by federalizace národů nebyla
slučitelná s identitou jejích jednotlivých částí. Jako
by neplatily systémové vztahy celku a částí, obec-
ného a zvláštního, hromadného a individuálního,
logicky nadřazených a podřazených kategorií. Jako
by idea integrované Evropy vylučovala svébytnost
integrujících se národů. U nás se idea národa dů-
razně zavrhla, vlastenectví bylo ztotožněno se zlo-

pověstným nacionalismem (prý je zdrojem všech
konfliktních vztahů mezi národy) a jako takové bylo
prohlášeno za extremismus.

K deklarovaným zájmům zastánců evropské in-
tegrace odmítat národní stát jako překážku slučo-
vání přistoupily u nás ještě dvě skupiny
protičeských resentimentů.

Ta první navazuje ještě na staré Rakousko a od-
mítá celé naše národní obrození. Proč by bývalo
neprozřetelným „obrodičům“ nemohlo stačit zem-
ské vlastenectví, proč usilovali o vzkříšení jazyka,
když přece existovalo heslo české šlechty, monar-
chii tak příznivé: „Nicht tschechisch, nicht deutsch,
echt böhmisch, fest österreichisch, für Gott, König
und Vaterland“?

Ta druhá souvisí s nevraživým odmítáním vzniku
Československé republiky r. 1918 u politických ak-
tivistů v českém pohraničí s německým osídlením.
Celých 20 let existence československého státu se
propagandisticky orientovali na revanšistické a se-
paratistické síly doma i za hranicemi, snažili se
všemožně demokratický stát rozvracet a posléze,
v 30. letech, vydatně podpořili agresi hitlerovského
Německa i organizovanou záškodnickou a teroris-
tickou činností.

Domnívali jsme se, že po vítězství Spojenců v 2.
světové válce byla existence Československé re-
publiky, osvobozené z nacistické poroby za při-
spění i vlastního domácího a zahraničního odboje,
obnovena a potvrzena definitivně a bez všech re-
kriminací. Věřili jsme, že mírové dohody a smlouvy,
které Spojenci uzavřeli, uzákoněné procesy demi-
litarizace, denacifikace a demokratizace Evropy
potvrdily legitimitu poválečného uspořádání a po-
skytují nám jistotu, že žádné hrozby z minulosti již
nehrozí.

Mýlili jsme se. Po roce 1989 proběhla transfor-
mace centrálně řízeného hospodářství a privati-
zace státního majetku. Vrátila se svoboda, ale
nejen demokratickým silám. Zároveň se otevřela
stavidla i starým proudům nedemokratickým, pro-
tinárodním a protičeským. Znovu se přetřásá
otázka „nesamozřejmého národa“.

T. G. Masaryk zdůrazňoval mnohostranný vý-
znam věrnosti tradici, ideálním hodnotám, které
v minulosti vytvořili vynikající předkové. Husův boj
za pravdu a pravdivost přesvědčení, Žižkovu neo-
hroženost v spravedlivém boji, Chelčického usilo-
vání o pravou lásku k bližnímu bez konfliktů
a násilí, lásku k míru a práci pro mír Jiřího Podě-
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bradského, Komenského snahy vzdělávací a vše-
nápravné – těmito humanitními ideály nás každého
osobně zavazoval. V tom duchu vychovávala prvo-
republiková škola a dochované čítanky jsou toho
výmluvným dokladem. Avšak po listopadu 1989 vy-
pukla, kde se vzala, tu se vzala, nevyhlášená psy-
chologická válka s cílem zbavit nás historické
paměti, tradic, smyslu, hodnot, které nás integro-
valy, povzbuzovaly, oduševňovaly. Zbavit nás mo-
rální jistoty a síly.

Po všech historických peripetiích, ke kterým po
vzniku Československé republiky r. 1918 došlo,
čelíme posledních 23 let systematickému pokusu
přehodnotit nevybíravým způsobem naše národní
dějiny. Cizí útočníci, nájezdníci a uchvatitelé mi-
nulých dob, stejně jako bezohlední mocipáni, ha-
mižní kořistníci a rozkrádači se těší uznání
a obdivu. Ke kritice, posměchu a zapomnění jsou
odsouzeni naši buditelé. Proč vydupávali ze země
národ, který byl již z velké části asimilován?
K čemu obnovovali český jazyk a vraceli český
národ mezi ostatní národy Evropy? K čemu kladli
základy věd, umění, hudby, techniky, architektury,
školství, průmyslu, všech oborů lidské kulturní
činnosti, které patří k životu v moderní civilizaci?
Jen vytvořili podmínky k tomu, aby roku 1918
mohlo vzniknout Československo, podle nepřátel
neprozřetelný, umělý a neorganický útvar, odsou-
zený k zániku. A nebýt Československa, nebylo by
Mnichova, nebylo by odsunu, nebylo by Února
1948 ani srpna 1968… Obrozenci to vlastně
všechno zavinili.

Mezi disidenty se objevil názor, že nebýt Jung-
manna a Šafaříka, mohli jsme mluvit německy,
tedy velkým, ne-li světovým jazykem a mohli jsme
žít v klidu a blahobytu. Mohli jsme spočinout v lůně
velmoci a nemít již žádné dosavadní nesnáze. Za-
pomíná se ovšem, že velmoci mají nesnáze zase
jiného typu, že např. vedou války, přepadají, ničí,
plení, okupují. Jestlipak se jim také říká, že se mají
vyrovnat se svou minulostí? Nebo se předpokládá,
že jen malý národ má svědomí?

K publicistickému bontonu u nás patří stěžovat
si na historická traumata, která národ utrpěl
(1620, 1938-9, 1968, 1992) a která mu prý bo-
lestně připomínají „nesamozřejmost“ vlastní exi-
stence a vyvolávají pocity neklidu, nejistoty,
permanentního ohrožení, vyšinuté chování. Chy-
bujeme prý tím, že se dovoláváme svých mýtů
a kýčů, uctíváme ikony a nedokážeme opustit fe-

tiše, mytologizujeme si své dějiny, vězíme v naci-
onalismu, nechceme opustit falešné vědomí, nad-
řazujeme kulturu nad politiku, odmítáme vyrovnat
se se svou minulostí. Avšak co má znamenat ono
„vyrovnání se“ s minulostí? Opustit vlastní verzi,
abychom mohli převzít hodnocení minulých dějů
od svých odpůrců, přijmout verzi protivníka, který
má (nejen) mediální propagandistické prostředky
nás k tomu nutit? Proč renomovaní tvůrci veřej-
ného mínění kopírují hodnotící soudy protičes-
kých historiografů? Jistě vědí, že pravda českých
dějin je základem naší identity. Vědí nepochybně
i to, že lživé podání dějin v imperiálním zájmu
ohrožuje morální bytí malého národa. Proč nevy-
hlásí jednou provždy, že už dost bylo nezdarů
a traumat, a že je třeba vydat se na cestu znova
a lépe? Místo toho přepisují, devastují a dehone-
stují národní dějiny. Moderátor velmi frekvento-
vaného televizního pořadu o české historii
připomíná natěšeného kuželkáře, který se svými
besedníky v kulečníku poráží vítězoslavně jednu
naši historickou osobnost či událost za druhou.
Hru prožívá s neskrývaným potěšením.

Nelze nereagovat na nepřetržitý proud pochyb-
ných informací, který se valí z médií ze všech
stran, jen aby kompromitoval, zpochybnil a znevážil
všechny a všechno v českých národních dějinách
a kultuře. Připomenu jen namátkou. Není pravda,
že si „československý národ“ vymyslel zcela úče-
lově Masaryk r. 1918, aby mohl zdůvodnit vznik
Československé republiky. Idea československého
národa byla živá od společných počátků národního
obrození Čechů a Slováků a sílila spolu s ním.
O spojení a vyvedení Slováků z maďarského pod-
ručí uvažoval např. Havlíček, který právě od Slo-
váků očekával vůdcovskou roli, jarost a sílu.
Spojení historií rozděleného československého ná-
roda předpokládal Masaryk ještě mnoho let před
první válkou světovou. A nebyl sám. A není pravda,
že národní obrození bylo (zlopověstně) nacionalis-
tické. Bylo humanitní. Od Kollára přes Palackého
k Masarykovi, všichni kladli na první místo (vše)lid-
ství, lidstvu podřizovali národ. Dokonce i neurva-
lému šovinistickému napadání Slovanů vůbec
a Čechů zvláště chtěl Masaryk čelit demokraticky
a humanitou (aféra T. Mommsena). A kultuře jsme
dávali přednost před politikou ne proto, abychom
mohli pěstovat „národní mytologii“, ale proto, že
v nesvobodném režimu přejímá funkci veřejné vý-
měny názorů literatura. Politika je doména vlád-
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noucích držitelů moci, literatura se stává útočištěm
ovládaných. Přináší obraz doby, duševního stavu
společnosti, společenských problémů a politických
úvah. Literatura má ovšem hodnototvornou po-
vahu, předkládá hodnotící soudy o hodnotách lid-
ského života, a předkládá je v umělecké (také
hodnotové) podobě.

Ale hodnoty (to, co chceme, co potřebujeme, co
ctíme a co milujeme) nejsou vysmívané „mýty,
fikce, fetiše“, jak nám namlouvají renomovaní
tvůrci veřejného mínění. Je to duchovní bohatství
společnosti i jedince, národního kolektivu i občana.
Bez ideálních hodnot (idejí, norem, příkladů, vzorů,
ideálů, vizí) chybí jak jedinci, tak i kolektivu něco
velmi podstatného: uvědomělé lidství, smysl pro
dobro a čest, krásu a lásku.

Pociťujeme všeobecný úpadek. I prezident re-
publiky popisuje vnější projevy demoralizace ná-
roda, mluví o ztrátě respektu k poctivé práci,
o hluboké degradaci úcty a sebeúcty, kulturnosti
chování, vztahů k lidem i věcem, o nekritickém
obdivu povrchnosti, okázalosti, líbivých gest…
Mohli bychom pokračovat a zmínit všudypřítom-
nou korupci, neúctu k zákonům i morálce, bezo-
hlednou hrubost slovem i činem, militantní
fanatismus, absolutní netolerantnost, prodejnost,
hloupost…

Není se co divit. Je to přirozený následek dlou-
hodobého a systematického působení jak spole-
čenské reality (kasinového kapitalismu), tak

ideologického vlivu masmédií, která zbavují ob-
čany úcty k tradicím a kulturnímu odkazu předků
s vidinou jakéhosi nového životního stylu užívat si
života bez odpovědnosti a zábran. Bylo řečeno, že
není demokracie bez demokratů. A platí, že bez
morálky, sebeúcty, sebedůvěry a bez národní hr-
dosti není demokratů. Bez výchovy hodnotami
k hodnotám v rodině a ve škole i na veřejnosti vše-
obecný úpadek nelze překonat.

Nová naděje pro národní výchovu je na obzoru.
Ukazuje se, že integrace Evropy přestala být tabu-
izovaným nedotknutelným božstvem. J. Robejšek
nedávno konstatoval, že se federalismus dostává
do odstředivky dějinného vývoje, a že národní per-
spektiva představuje užitečný model lepšího ře-
šení. Národ má a plní své úkoly. Uspokojuje
potřebu lidí najít pevný bod v chaotickém světě
a poskytuje jistoty v čase zmatků. Národ je řeč, his-
torická paměť, znalost sociálních reálií. Důvěrně
známé sociální a materiální prostředí. Odlišnost
a sounáležitost, které federalismus neposkytuje.
Ukazuje se, že vlastenectví, láskyplný pocit do-
mova, pocit silné sounáležitosti a odpovědnosti
k vlastnímu národu a jeho zemi, jazyku a kultuře
podrží si svůj význam i v procesech integrace v ce-
loevropském i světovém měřítku. Bránit svůj národ
a svou příslušnost k němu má smysl i v době po-
stupující globalizace. A snad už to nebude „extre-
mismus“.

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

Carpe diem 
VĚRA BERANOVÁ

Místo toho, aby po převratu, a to po více než dvaceti letech, zmizely ze
společnosti třecí plochy, se tyto třecí plochy ještě prohlubují. Kde se bere
tolik nenávisti, kde se bere stálé to hledání všech možných důvodů trist-
ního stavu naší společnosti? 

Tak mně napadá, jestli ten důvod není v samotných aktérech, budova-
telích této naší současnosti. Stará pravda hovoří o hledání nepřátel, když
se nedaří. Rozčarování ze stavu věcí vedlo v každé historické době
k agresi. Velmoci to řešily expanzi směrem ven. Když se doma přetápěl
kotel, pustila se pára na vnějšího nepřítele. 

V našem případě, této naší zemičky, to jaksi těžko půjde realizovat. A tak se hledá vnitřní nepřítel. Je
tedy nutno odpoutat pozornost a zaměřit ji na komunisty, cikány, cizince, důchodce, nepřizpůsobivé, a to
v různém pojetí, jenom ne na ty, kteří tento stav zavinili. Slyšeli či četli jste, že by se někdo omluvil za
tento stav? V těchto kruzích vládne carpe diem, užívej dne, po nás potopa.

Fo
to

 J
an
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ol

áč
ek
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Cesty osudu jsou spletité a nás dva zavedly 
10. listopadu 2012 do českoskalického Husova
sboru na Vzpomínkový večer k 70. výročí nuceného
vystěhování Židů z náchodského okresu do Tere-
zína. Při této příležitosti mimo jiné zazněly v podání
žáků tamější ZŠ úryvky z knihy „Doufám, dokud
dýchám...“, v níž popisují své bitvy o přežití v pod-
statě nepřežitelných podmínek čtyři ženy: Eva 
Reichová, provdaná Zelená; Věra Löwenbachová-
Feldmanová, rozená Bondyová; Marie Spitzová,
provdaná Vítovcová a Eva Hejzlarová, provdaná
Koubková. Prvně jmenovaná žena, žijící právě
v České Skalici, se vzpomínkového večeru účast-
nila. Bylo nám nesmírnou ctí seznámit se s posled-
ním žijícím člověkem, který se do rodného kraje
náchodského vrátil po nekonečně spletitějších
cestách, nežli naše dvojice na onen vzpomínkový
večer. Když jsme projevili zájem o rozhovor pro
Lípu, bez rozmýšlení nás srdečně pozvala k sobě
domů. Rozhovor se pak uskutečnil v létě roku
2013.

Přežila jste hrůzy války snad v té nejtěžší úloze
– vězeňkyně v koncentračních táborech. Jaké bylo
se vrátit?

Vzpomenu-li si na to, že jsem třikrát stála tak
blízko smrti (podrobnosti níže), tak zázračné. Od-
cházela jsem ve čtrnácti a vážila 73 kg, vrátila se
v sedmnácti a vážila 37 kg. Váha téměř totožná,
„pouze“ prohozené číslice. Byly jsme tři kama-
rádky, co jsme se vrátily 5. září 1945 do Skalice.
Ale už jsem zůstala sama. Po válce se nás sice vrá-
tilo trochu více než tři, jenomže z toho mála, co se
vrátilo, jich hned zase dost odešlo do ciziny, víte?
Ani se nedivím.

Oni odešli do Izraele?
Ne, do Ameriky, do Anglie nebo ledaskam. Když

chcete pryč, tak se dobře odchází, když máte v za-
hraničí někoho, kdo vám alespoň za ten první čas
ze začátku pomůže, kdo vám poskytne střechu nad
hlavou a aspoň ten krajíc chleba podá pravidelně.

A vás nenapadlo odejít?
Mě to nenapadlo, já jsem neměla žádného zná-

mého nebo příbuzného, o kom bych byla věděla, že
tam je. To byla jedna věc. Já jsem založená tak jako
více vlastenecky, jako byl můj otec. A těžko můžete
někam odejít, když vám je sedmnáct, ničím nejste,

nic neumíte, čím byste se mohli ve světě někde
živit. Neměla jsem ukončené ani základní školní
vzdělání. Před odchodem do koncentráku jsem
ukončila teprve první měšťanku. Krom toho, že
jsem obstojně mluvila německy, tak anglicky bych
si jen řekla o chleba, řekla bych i dobrý den a na
shledanou. To bylo asi tak všechno, co jsem uměla.
A pověste se někomu na krk... Když jsem tedy byla
tady doma, tady jsem si dokončila základní školní
vzdělání. Pak jsem šla na tři roky do rodinné školy,
posléze na roční nástavbu na sociální školu. A dě-
lala jsem sociální zdravotní pracovnici v ústavech
národního zdraví. Když jsem vystudovala na státní
útraty, nechtěla jsem odejít a sloužit někde jinde,
to by bylo takové nevděčné.

Bylo, bylo... A přesto to tak lidi občas dělají...
Každý ať si dělá podle svého nejlepšího rozumu,

já nikomu nic nezávidím, nic nevymlouvám. Chceš
věřit tomu, věř tomu, když je to dobrá věc, žij podle
toho, já tě budu ctít. Já nikoho nechci omezovat;
každý má právo na to, si svůj život zařídit. Pokud
to dělá slušným způsobem a neubližuje sobě ani
nikomu jinému, tak klobouk dolů před každým. Ne-
přepočítávám všechno na peníze. Peníze k životu
jsou potřeba, když vám bude chybět někde deset
haléřů, tak vám nikde ani rohlík neprodají. Ale když
nebudete mít akorát ty peníze, co dneska rohlík
stojí... Zase dělat z peněz takovou životní modlu,
to není potřeba.

To je pravda, svatá pravda je to.
Já nevím, já se asi do dnešní doby nehodím.

Ovšem potom, co mám za sebou, když k životu mu-
sely stačit necelé dva čtvereční metry a to
skromné jídlo při pracovním vypětí, které nám dali,
tak zjistíte, že k životu není potřeba moc. Ono vás
to donutí přemýšlet, že i to málo vám vystačí, není-
li možnost si přivydělat nebo se nějak zaopatřit.

Mohla byste přiblížit okolnosti vašeho nuceného
opuštění domova v době válečné?

Pamatuji si přesně, jak jsme s celou rodinou při-
jeli 14. prosince 1942 do Hradce Králové, kde se
začal soustřeďovat transport do Terezína. To trvalo
tři dny. Už tam jsme se seznámili s tím německým
drilem a s tím německým zacházením.A ty facky,
co tam začaly lítat... A ty kopance... Už tam. Při pří-
jezdu jsme museli odevzdat klíče od bytu, potravi-

TŘI ŽIVOTY (díl první)
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nové lístky a peníze, pokud jsme ještě nějaké měli.
Jiné cennosti nám sebrali už dříve.

Podle jakého klíče jste byli vybíráni na cestu do
Terezína?

Protektorátní úřady vedly soupis lidu, kde jste
museli předložit doklady, jestli jste Žid nebo árijec.
K tomu byl nutný váš rodný list, rodný list rodičů
a také prarodičů; rodiče museli mít své listy, též
listy rodičů a prarodičů. Vlastně šlo o bádání o do-
ložených předcích až do pátého kolena. Zkoumalo
se, jestli jste Žid, či ne. To dále záleželo ještě na
tom, jestli si vzal Žid árijku nebo árijec Židovku,
podle toho se zase soudilo, na kolik jsou jejich děti
Židé či árijci, to byla velká věda, tím se zaměstná-
vala spousta Němců, tedy nacistů. Na to „dojela“
právě má kamarádka z Náchoda Eva Koubková, ro-
zená Hejzlarová. Její maminka byla árijka a tatínek
Žid a byli zapsaní v matrice, tak tedy byla Židovka.
Z tohoto smíšeného manželství Hejzlarových vze-
šlo další dítě, takže jedno bylo po tátovi, jedno po
mamince. Při jejich narození nikdo netušil, co se
zde bude dít. Když Evě bylo patnáct, šupajdila za
námi do Terezína, jenže jako míšenka byla chrá-
něna před transporty na východ; to byla jediná vý-
hoda, kterou z toho měla. Ono se dlouho nic
nevědělo, co se s těmi transporty na východ dělo.

Kdy jste se to dozvěděla vy?

Pravdu jsem se dozvěděla, až když jsem
18. května 1944 přijela z Terezína do Osvětimi.

Prý se do půl roku z Terezína odcházelo dál. Ve
vašem případě tomu bylo zjevně jinak, že?

Do Terezína jsem se dostala 17. prosince 1942
a už v lednu a únoru šly tři transporty na východ.
S námi šel nějaký pan Brandejský. On byl Žid
a ženu měl árijku, dvě děti, obě zapsané do árijské
matriky, manželka a děti zůstaly. Němci radili, ať
se nechají rozvést, že ta část rodiny bude chrá-
něná. A oni se dali rozvést a on byl tedy bez
ochrany, tak musel pryč. Ale tím, že neměl člena
rodiny, byl sám, tak byl zařazen do transportu na
východ. My jsme měli taky tímto transportem jít,
ale já jsem onemocněla „serezínkou“, což je na-
kažlivá průjmová nemoc. Na transporty všichni od-
cházeli klidně a věřili tomu, že jedou na práci.
Navíc museli být zařazováni jenom zdraví lidé, aby
se udrželo domnění, že se jde někam na práci.

Takže vám ona nemoc „serezínka“ zachránila
život?

Mně tehdy poprvé. V tu dobu ho zachránila i celé
mé rodině: rodičům, sestře i mně. Byli jsme mimo
transport.

Ptali se Marcela HORKÁ a Vlastimil HLOUPÝ
Pokračování v dalším vydání Lípy. Za přepis roz-

hovoru děkujeme Marcele Veselé.
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„Pěstovat dialog v nejvlastnějším slova smyslu a za-
pojovat do něj všechny společenské skupiny, které mají
zájem o těsné partnerství obou zemí – to je cílem
Česko-německého diskusního fóra. Je to jeden z vel-
kých a dlouhodobých projektů, které se financují z pro-
středků Fondu budoucnosti. Jednou do roka je veřejnost
z obou zemí pozvána na výroční konferenci a diskutuje
o aktuálních otázkách partnerství Německa a ČR. Od té
doby, co jsou obě země také partnery v EU, hraje v dia-
logu stále větší roli evropská perspektiva.  Do dialogu
se zapojuje především mladší generace. Také Diskusní
fórum je zakotveno již v Česko-německé deklaraci
z roku 1997.“ Takto mluví o Česko-německém disku-
sním fóru (ČNDF) jeho oficiální internetové stránky.

Ano, hned na začátku si připomeňme, že jde o česko-
německé diskusní fórum a nikoliv o česko-sudetoně-
mecké. Vzhledem k tomu, že Německo je našim
sousedem, je naším zájmem, aby naše vzájemné vztahy
byly alespoň dobré. Proto, třeba jen čistě z rozumových
důvodů, bychom je měli, na základě rovnoprávnosti
a nevměšování se do vnitřních záležitostí, dále rozvíjet.
Jejich případnou deformaci na vztahy jakési nadříze-
nosti a podřízenosti, byť je jen připomínající, musíme
vždy zcela zásadně odmítat. K vytváření a upevňování
vztahů této kvality ČNDF  nesmí sloužit, jinak by bylo
zcela zbytečnou institucí, která by navenek budila pouze
zdání jakési rovné diskuse a zastírala realitu. Pro vztahy
česko-německé platí principy mezinárodního práva.

Rada
„Rada, řídící grémium diskusního fóra, se skládá

z osobností z politiky, občanské společnosti, vědy a hos-
podářství. Jsou to lidé, kteří se aktivně angažují pro
česko-německé vztahy. Členy rady jmenují ministři za-
hraničí obou zemí na dobu dvou let.  Dvakrát za rok se
scházejí předsedové a 12 českých a 12 německých
členů rady střídavě v Německu a v České republice.
Analyzují současný stav vztahů a vyznačují perspektivy
dalšího rozvíjení spolupráce. Kromě toho pojmenovávají
témata, významná pro česko-německou veřejnost,
a připravují je pro výroční konferenci.“

Parlamentní státní tajemník Christian Schmidt, po-
slanec Spolkového sněmu (CSU), je novým německým
předsedou rady Česko-německého diskusního fóra.

Českým předsedou rady je MUDr. Luděk Sefzig, bý-
valý senátor, zvolený za ODS do Senátu, pracoval jako
předseda výboru pro EU. Pro zajímavost můžeme dodat,

že pan senátor po určitou dobu pobíral příspěvky na se-
nátorskou kancelář, ale měl ji zřízenou ve vlastním
domě. 

Ke složení Rady
Můžeme konstatovat že z německých členů Rady je

několik přímo či nepřímo vázáno k Sudetoněmeckému
landsmanšaftu, a to Berndt Posselt, mluvčí SL, Mathias
Dörr, jednatel Ackerman-Gemeinde, dr. Wolfgang Sch-
warz, kulturní referent pro české země ve Spolku Adal-
berta Stieftera, a Christiane Haderthauerová, která
bývala v bavorské vládě patronátní ministryní pro tzv.
sudetské Němce. Christian Schmidt, předseda německé
části, je poslancem za CSU, tedy strany, která sudety
podporuje. Na její kandidátce je volen Posselt do EP.

V seznamu německých členů je uveden i Milan Ho-
ráček, který byl v Německé spolkové republice uznán
za vysídlence, za Němce s českými kořeny. Byl pravi-
delným účastníkem sudetoněmeckých sjezdů. Posselt
mu dokonce jmenovitě děkoval, co pro sudetské Němce
udělal. Milan Horáček byl veden na webu německého
velvyslanectví v Praze jako německý stálý host Rady
česko-německého diskusního fóra.

K dr. Wolfgangu Schwarzovi by bylo dobré uvést ně-
kolik vět ze zprávy ministerstva vnitra.  Přímo v České
republice působí Witikobund nenápadně, a to pod krytím
Centra Adalberta Stiftera, v rodišti autora románu "Wi-
tiko" v Horní Plané. Nezisková organizace sídlí v domě
vlastněném společností Bohemia - Komunikation s.r.o.,
jejímiž nejvýznamnějšími společníky jsou:

Horst Löffler, jako největší společník, statutární orgán
Centra, člen a funkcionář Witikobundu….

Z uvedeného vyplývá, že polovina německých členů
Rady jsou buď přímo funkcionáři Sudetoněmeckého
landsmanšaftu, nebo alespoň členy bavorské CSU, jejíž
vůdčí činitel Horst Seehofer je přímo patronem sudet-
ských Němců. 

Podle našeho názoru toto složení německé části
Rady neodpovídá cílům ČNDF. Polovina z nich je silně
zainteresovaná na zájmech sudetoněmeckého lands-
manšaftu a ty nemohou být totožné s celkovými česko-
německými vztahy. 

Podíváme-li se na složení české Rady, pak zjistíme,
že mezi jinými tam jsou tito členové: Vojtěch Belling, po-
chází z řad KDU-ČSL, projevoval snad vždy, jak se do-
mníváme, blízkost sudetoněmeckým otázkám, ostatně
stejně tak jako téměř celá strana, počínaje jejím před-

České vlastenecké organizace požadují
zastoupení v Česko-německém diskusním fórum
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sedou Pavlem Bělobrádkem. Pan Belling, svého času
místopředseda Junior Klubu KDU-ČSL, navštěvoval
i kancelář SL v Praze. Mluvil o vyhnání Němců, a o tom,
že Němci za první republiky neměli stejná práva jako
česká většina. Byl i členem oficiální delegace, již vedl
Petr Nečas při své únorové cestě v roce 2013 do Mni-
chova.

Martin Dzingel, předseda Zemského shromáždění
Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které v sou-
časnosti vydává Landes-Zeitung, noviny  Němců v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku. Němci v ČR, říkají si
„zůstavší“, se již před lety prohlásili za součást sudeto-
německé národnostní skupiny. V souladu s tím také jed-
nají. Stačí si občas přečíst nějaké články v jejich
tiskovém orgánu.  Nedávno pan Dzingel psal o tom, že
německý mateřský jazyk byl u nás v republice přes 
40 let zakázaný. V LZ též poděkoval Posseltovi, že 
v Evropském parlamentu ve Štrasburku mohli zástupci
německé menšiny z ČR uvést své žádosti, a projednat
kulturní a politický život Němců v ČR s politiky z EU (LZ,
17. 12. 2013, str. 1).

Musíme brát vážně i to, že v německé části Rady není
žádný Čech, žijící trvale v Německu. Jeden z důvodů
také zřejmě je, že Němci neuznávají českou menšinu,
dokonce ani slovenskou či polskou ne. My naopak z ně-
mecké menšiny v ČR děláme menšinu privilegovanou.
To je též otázka, jíž bychom se měli zabývat. Kde je prin-
cip reciprocity.

Mgr. Daniel Hermann, poslanec zvolený za KDU-ČSL,
který je v současnosti ministrem kultury ČR. Jeho
vstřícnost k SL je zřejmá.

Mgr. Ondřej Liška, již od doby svých mládežnických
aktivit zastával sudetoněmecké pozice. Snažil se dovést
město Brno k omluvě za vyhnání sudetských Němců.
Na své aktivity dostával peníze z německých zdrojů. 

RNDr.Alexander Vondra, jeho ideová blízkost ke Karlu
Schwarzenbergovi je známá. Je pravděpodobné, že se
zasloužil i o vznik Collegia Bohemica.

Na základě informací, které máme, můžeme říci, že
Rada ČNDF ve svém současném složení spíše jen na-
vozuje domněnku, že jde o česko-sudetoněmecké dis-
kusní fórum. Ale vytvoření takovéhoto subjektu nebylo
v souladu se zakladatelskými úmysly.   Současný název,
jak jsme přesvědčeni, zakrývá skutečnost, že v činnosti
fóra, zřejmě díky jeho složení, došlo k nežádoucímu po-
sunu. 

Co v této situaci můžeme dělat?    
Vzhledem k tomu, že funkční období současné Rady

ČNDF končí 31. 12. 2014, máme dostatek času, aby-
chom vybrali a připravili pro funkci v Radě celkově 3-4

členy z Českého svazu bojovníků za svobodu a z Vla-
steneckého fóra. Jména našich členů s potřebnými
údaji bychom měli včas předložit českému ministru za-
hraničí, který české členy Rady jmenuje.  

Našim cílem bude, aby  ČNDF bylo skutečně česko-
německým diskusním fórem a nikoliv zástěrkou pro
jeho - byť jen částečnou - transformaci v česko-sude-
toněmecké fórum.

Jakmile budou naši kandidáti do Rady jmenováni,
i když nebudou představovat většinu, vždy se budou
k tématům vyjadřovat, a v každém případě pak i infor-
movat širokou českou veřejnost, která tak může změnit
svůj dosavadní převážně negativní vztah k této instituci
nebo naopak ho potvrdit.

Součástí Vlasteneckého fóra je celá řada organizací,
které se zabývají česko-německými vztahy. Nemělo by
být problémem, aby některá témata - jimi nastolená -
byla převzata i Radou anebo Radou podporována.

Ještě jednu zajímavou skutečnost, která se týká
ČNDF, bychom měli uvést. Diskusní fórum má kontaktní
osobu. Jí je Anke Zimmermannová, která pracuje i v se-
kretariátu Česko-německého fondu budoucnosti. Takže
první kontakty s oběma subjekty nám budou zprostřed-
kovány paní Zimmermannovou. Položme si otázku, zda
kontaktní osobou by raději neměl být někdo z Čechů, či
z Češek, když sídlo ČNFB je v Praze. Domnívám se, že
samozřejmě ano.

Závěrem můžeme konstatovat, že současné složení
Rady ČNDF a v důsledku toho i její činnost, se netěší
důvěře a oblibě širší české veřejnosti, jak jsme přesvěd-
čeni, a proto ani nemůže žádoucím způsobem přispívat
k řešení časem nastolených důležitých témat česko-
německých vztahů. Naopak! Přílišný důraz na sudeto-
německá témata situaci jen komplikuje.
Sudetoněmecká problematika musí být jen částí pro-
blematiky německé tak, jako česká vlastenecká témata
části českých. 

Tvrzení sudetů, že česko-německé vztahy mohou být
plně narovnány až tehdy, když bude vyhověno jejich po-
žadavkům, jsou zavádějící. My se naopak domníváme,
že nepřiměřená akcentace těchto požadavků vede jen
k těžkostem a problémům, které česko-německé
vztahy dlouhodobě poznamenávají.

Napříště bychom již neměli připustit, aby v ČNDF dis-
kutovali sudeti s českými sudetomily za české peníze,
a s požehnáním böhmáckého českého ministra zahra-
ničních věcí. 

Ogňan Tuleškov
6. 2. 2014  
www.ceskenarodnilisty.cz
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Kotrba sám uvozuje rozhovor rozloučením s právě
skončeným rokem a přáním do toho nového:

Takže přátelé i nepřátelé, všechno nejlepší jedněm,
všechno nejhorší druhým. Nejsem tu od toho, abych
smiřoval oheň v srdcích a vodu na mozku. Chlastejte,
mrdejte, kraďte i vražděte, vždy ale s mírou. Nekažte
nikdy o morálce, kterou nežijete. Nenuťte jiným vodu,
když sami pijete víno. A dopřejte bližním svým téhož,
co chcete, aby oni dopřáli vám. Třeba v důchodu. Pro-
tože jak vychováte svoje děti, takové prožijete stáří.
A to vám přeji do nového roku z celého srdce. Jelikož
mě nikdo z vás neplatí, můžu vám bezostyšně říkat
pravdu, nezabalenou do celofánu s mašlí sémantické
korektnosti. A to je zase moje krédo. 

Ať je ten nový rok o kus lepší.
Všechno je jinak. Začátkem roku byl prezidentem

Václav Klaus a vládla vláda Petra Nečase, nyní na
Hradě sedí Miloš Zeman a k ujmutí se vlády se chystá
vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL. V čem to byl pro Česko
dobrý a v čem špatný rok? Jsme dál než na jeho za-
čátku? 

Jsme. Pochopili jsme, že i v úřednické vládě
mohou být kvalitní ministři a ne vždy je stranická
knížka tou nejlepší kvalifikací pro exekutivní funkci.
Polovina ministrů Rusnokovy vlády dle mého obstála
se ctí. Čínské lunární vozítko Nefritový králík (Ji-ču)
zahájilo výzkum Měsíce v rámci mise Čchang-e 3
a ukázalo, že Země má novou supervelmoc. Pochopili
to doufám i v některých pražských kavárnách. 

Byl zvolen nový papež František. Katolická církev
v Česku se ho prozatím rozhodla ignorovat. Nejhorší
nepřítel je ten vlastní. Byl zvolen nový český prezi-
dent Zeman. Akce Volte Karla splnila svůj cíl a její
protagonisté mohou být spokojeni. Kníže zůstal lidu
blíže. Nejhorší nepřítel je ten vlastní. 

Zemřela Margaret Thatcherová a nikdo toho neli-
toval. Zemřel Hugo Chávez a litovalo toho půl ame-
rického kontinentu. Lance Armstrong přiznal doping
a lidé stále koukají na podobné sportovce. Na Štědrý
den padaly v České republice teplotní rekordy, aniž
k tomu zelení vydali alarmistickou zprávu o globál-
ním oteplování. Prý föhn (to není fén, ale fén). Bývalá
ukrajinská premiérka Julija Tymošenková zahájila ve
vězení hladovku s požadavkem, aby Viktor Januko-

vyč podepsal asociační dohodu s Evropskou unií. Ja-
nukovyč nepodepsal, úředníky, kteří dohodu připra-
vovali, nechá stíhat za vlastizradu. Stovky tisíc
demonstrantů demonstrují a prozatím je jim to houby
platné. Prezident si z Moskvy přinesl silnější argu-
ment. Laciný plyn. Doba Tymošenkové skončila. EU
má problém. Ukrajina ne.

Volby v Česku skončily. Slavným nevítězstvím so-
ciální demokracie, trapným pokusem o vnitrostra-
nický puč z důvodů oprávněných, hledáním nepřítele,
hledáním koalice a nalezením lidovců. Sobotka do-
stal, co chtěl. Almužnu.

Pojďme si, my ostatní, namísto almužen chudým,
dát k Vánocům či Novému roku dárek: Stát, který se
dokáže postarat (z "našich" peněz, samozřejmě)
o všechny potřebné tak, aby nebylo třeba rozdávat al-
mužny. Křesťani pak ostrouhají... Že jsem snílek? Že
jsem blázen, komunista, anarchista a kdovíco ještě?
No a co? Neplatím si stát, abych jednou musel žebrat.

Poučil jsem se totiž u nového katolického papeže
Františka: „Nechceme tento globalizovaný ekono-
mický systém, který nám tolik škodí. Chceme spra-
vedlivý systém, který všem umožní jít vpřed.“
(Sardinie, 22. 9. 2013). To by byl dárek, kdyby se zre-
alizoval nějakým Božím přičiněním… No není on na-
konec papež také komunista? Jeho kázání jsou jako
vzkazy na dálku pro kardinála Duku a jemu podobné.
Radit na dálku Dukovi ale bohužel nenese výsledek.
On vidí jen na blízko. A co nechce vidět, nevidí. Na-
příklad nemravnost a nelegitimitu církevních restitucí.
Nicméně, jak pravil jeho tiskový mluvčí, páter Badal,
člen Rady Českého rozhlasu: "Pálení františků kato-
líky nabude letos mimořádného významu." 

Byl jsem poučen, že křesťanská charita a s ní spo-
jená "open society" mají vedle sociálně tržního
aspektu hospodářství jeden jasný obsah. Nejprve bo-
hatí v rámci svých zákonů okradou chudé a nema-
jetné. Pak drobet z toho, co nakradli, selektivně dávají
v almužnách, charitě, sponzoringu a na podporu hla-
dově krotké open society. Ten, jenž je ochoten milo-
vat ruku, která jej okrádá, dostane dárek. Kapří
polévku od primátora Hudečka. Na ty jiné, zloděje ne-
milující, se udělá zákon, jak je izolovat od slušné spo-
lečnosti, buřiče jedny. Když to nejde jinak, zahýbe se

S Babišem klidně, s křesťany nikdy,
se zpravodajstvím ČT do pekla
Rozhovor Štěpána Kotrby pro ParlamentníListy.cz
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s kursem měny. Chudí a bezdomovci jsou totiž nutní
pro strašení třetí třídy a čím dál větší ožebračování
zaměstnanců. Produktivita práce stále roste. Počí-
tače počítají stále rychleji, pracovníci pracují také
rychleji a efektivněji. Roboti už i luxují. Na kupní síle
mezd a kvalitě sociálního systému ten více než půl-
stoletý pokrok ale není vidět… Čím to asi bude? 

My, kteří chceme silný stát, chceme mít záruky so-
ciální péče, která nebude milosrdenstvím, ale prá-
vem. Nárokovým. 

On to byl v podstatě dobrý a užitečný rok. Mnozí
přišli o iluze. 

Vy jste se o Bohuslavu Sobotkovi vyjádřil, že
„nemá koule“ a ČSSD jste označil jako stranu, jejíž
členové jen hledají správný zadek, kam mají vlézt.
Co čeká sociální demokracii, co čeká jejich před-
sedu? 

Sociální demokracie měla před třinácti lety pro-
gram. Dlouhodobý. Sociálně demokratický. Třináct let
ho česala, aby byl předvolebně krásný, až jí z něj
zbyla pleš. Sobotka je slabý předseda i vyjednavač.
Je bez vize pro toto století. Mrzí mne to, neboť bych
si přál silného předsedu, schopného zkonstruovat
funkční socialistický koncept vládnutí a naplnit ho
i praktickými kroky. Takového Putina české politiky.
Věrného ideji socialismu, ne oprašování kapitalismu.
Upnout se k jedinému taktickému řešení vládní troj-
koalice a tomu obětovat vše, to není cesta pro per-
spektivního předsedu. Pozná to za čas sám. 

Lidovci v Sobotkově vládě mají dostat jak Minis-
terstvo kultury (rozhoduje o financování církví, o vy-
dání řady movitých i nemovitých památek), tak
i Ministerstvo zemědělství (pod které spadá Katast-
rální úřad i Pozemkový fond, Státní lesy a řada dal-
ších institucí, které budou pro vydávání majetků
církvím klíčové). A to je ústupek, který je trestuhodný.
Stejně jako submisivní způsob vyjednávání s arcibis-
kupstvím. 

Vyjednávání s Babišem prozatím vypadalo tak, že
Sobotka nabízel a Babiš vyčkával. A co se mu líbilo,
vzal. Kupodivu mi nevadí konflikt zájmů budoucího
ministra financí, neb na něj je a bude vidět. Na lido-
vecké rejdy v úřednickém podzemí Ministerstva ze-
mědělství ovšem vidět není. Nicméně domnívám se,
že jako "jeden kněz nedělá církev" a jedna vlaštovka
jaro, tak sociální demokracii netvoří pouze Sobotka
a jeho rosolovitý kandidát na ministra vnitra. Vidím
v ní víc lidí, kteří mají šanci Sobotku nahradit v pří-
padě neúspěchu. Hejtmani, někteří agilnější staro-
stové a primátoři, někteří senátoři. Vadí mi ale pasivita

vnitrostranické programové diskuze. Po smrti Valtra
Komárka jako kdyby na levici už nebyli lidi s energií
spolutvořit politiku této země. Straníci by měli hájit
svoje ideje, jinak bude sociální demokracie v dalších
volbách už nevolitelná a zaměnitelná s těmi subjekty
politického středu, které už leží na smetišti. 

Ti, které oslovuje dnes ČSSD ústy Jiřího Dienstbi-
era, Vladimíra Špidly a okruhu MDA, jsou spíše voliči

zaniklé liberální Unie svobody či Bursíkových
(modro)zelených než voliči tradiční nekomunistické
levice. Ona "intelektuální" levice je nesrozumitelná
jak nádražní rozhlas a pokud jí rozumím, tak takovou
levici nechci. Nechci levici plnou naivních keců o glo-
bálním oteplování, nechci levici s plnou náručí lid-
ských práv ve Rwandě. Chci levici, která mi dá
nekompromisní odpovědi na otázky, které zajímají
mne. Tady a teď – v Česku. Chci levici, která se do-
káže postavit systémově proti nepřetržité privatizaci
veřejných statků a služeb. Která dokáže za jedno vo-
lební období ukázat voličům, proč byla volena. Zby-
tečně politicky pasivní jsou bohužel i odboráři.
Vyjednávají "drobečkově" a ne "třídně". Spokojí se
nakonec vždy s málem. Stačí jim nasypat do misky.
A všichni už to vědí… A nikdo z nich strach nemá.

Vydrží vláda, kterou povedou a jak nejhůře a nej-
lépe mohou dopadnout po trojích volbách, které
budou příští rok?

Vláda nejspíš vydrží. Otázka je, jak a kdo v ní bude
vládnout. V případě té minulé nevládl Nečas, ale Ka-
lousek. Nečas a jeho ODS sklízeli důsledky. V případě
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této vlády bude nejspíš vládnout okruh ekonomic-
kých poradců Andreje Babiše a ministři ANO, ne So-
botka. Protože jemu půjde o jediné, k čemu se upnul
v supervolebním roce: Aby vláda vládla. Ten ryze
symbolický úspěch mu nejspíš bude dopřán… Dů-
sledky si ale ponese sociální demokracie. 

Pokud vláda vydrží, bude v ní Andrej Babiš minis-
trem financí. Označil jste ho za „schopného pravi-
čáka, ne nějakého absolventa CEVRO“. Je Babišův
kurz nezvedání daní a podpory byznysu cestou, kte-
rou Češi přijmou a jeho hnutí se tudíž stane pevnou
součástí politického spektra? 

Babiš je úspěšný podnikatel, který dostal vzdělání
v poctivé době. Má státnice i z marxismu, takže tuší,
že mnoho věcí spolu souvisí. Neupjal se k apologe-
tice jedné ekonomické školy trhu bez přívlastků jako
Klaus, ale k funkčnosti stále složitějších systémů -
v praxi. Za dvacet let obstál. Nezavřeli ho. A platí
daně v Česku, ne na Mauritiu. Ekonomie v době, kdy
studoval, se studovala bez balastu žvástů. Babiš tudíž
není tlučhubový neoliberální ideolog, který s obtížemi
zvládá Paretovu optimalizaci. 

Podpora byznysu je správná, stejně jako ekono-
mická diplomacie, která s sebou nese odklon od ide-
ologizující zahraniční politiky. Dalajlámovy zájmy
nejsou zájmy českého průmyslu a zájmy Washing-
tonu v Afghánistánu či Gruzii nemusí být a nejsou
zájmy ČR. Česko se může a musí starat o politickou
pozici Evropské unie, i když i na ni může mít (napří-
klad na Ukrajině či v Izraeli) odlišný názor. A musí
vědět, kdo a za kolik do Česka dováží klíčové suro-
viny – plyn a ropu. Že i toto může být neuváženou di-
plomacií zásadním způsobem poškozeno, ukázalo
v minulosti několik hlupáků na místě velvyslance
v Moskvě a v Pekingu. Jejich ministři zahraničí ten-
krát netušili, že nemá smysl mít v čele úřadu lidi,
kteří nenávidí zemi, ve které slouží. To je nyní napra-
veno alespoň částečně… 

Znám Jana Kohouta dlouho, oceňuji ho jako
schopného diplomata a nemyslím, že by chtěl dělat
Sobotkův ministr zahraničí zásadně něco jiného.
Hynek Kmoníček je navíc výjimečně kreativní diplo-
mat na vynikající pozici vedoucího zahraničně poli-
tické kanceláře prezidenta… Česko s ministrem
financí Babišem bude nejspíš i pragmaticky podpo-
rovat euro. 

Prezident Miloš Zeman po mohutném rozjezdu
podle mnohých ztrácí autoritu díky katastrofě zema-
novců ve volbách, povolebním „výkonu“ svých blíz-
kých v ČSSD a i kvůli tomu, že Babiš je prostě silný

Babiš. V jaké pozici je Zeman? Čeká na příležitost,
nebo je odepsaný, jak naznačuje například komen-
tátor Fendrych? 

Martin Fendrych patří k onomu poraženému
okruhu, který zde spoluvládl dvacet let. Od něj kritiku
Miloše Zemana beru asi stejně, jako kdyby ji vyslo-
voval Jan Ruml. Psi štěkají… 

Prezident Miloš Zeman vždy měl a dodnes má vý-
jimečně špatný personální odhad. Často se mýlí a nic
s tím nedělá. Spolutvořil kádrové obsazení vedení
SPOZ, nechal vyhodit věrného a pracovitého Baxu,
ve zlém se rozešel se Šloufem. Výsledkem bylo pře-
svědčení bafuňářů okresního formátu, že budou hrát
první ligu. Zeman tomu nechtěl bránit. Není přitom
nejtěžší zvítězit, ale neožrat se z toho. Opilost mocí
je horší než hloupost, je to chyba. Ale zemanovci
nikdy nebyli Zeman. On zemanovce jako politickou
sílu nepotřebuje. Oni bez něj nejsou nic. Takže se ne-
divím, když Milošovi došla trpělivost. 

Co může Zeman udělat pro „restart“ svého prezi-
dentství? 

Autorita prezidenta nevzniká nebo nezaniká kvůli
výkonu druhých, ale jen a pouze kvůli výkonům vlast-
ním. A úřad prezidenta má stále MOC i VLIV. Což
právě nejvíce vadí Zemanovým kritikům. Uvidíme, jak
se vyrovná prezident s fenoménem "silný Babiš"…
Myslím, že tento souboj ukáže, zda dřív bude zákon
o státní službě než Babiš ministrem, nebo zda prezi-
dent ustoupí a vymění možnost nejmenovat místop-
ředsedu vlády za "svého muže" v kabinetu. 

V České televizi vznikl tábor „vzbouřenců“, kteří
kritizují údajnou cenzuru a nadržování Zemanovi
v televizním zpravodajství. Lídryni tohoto „odporu“
Danielu Drtinovou často kritizujete. Jak se nicméně
vypořádáváte s konkrétními body údajného ovlivnění
zpravodajství, které předložila? V jakém stavu je
podle Vás všeobecně zpravodajství a publicistika ČT? 

Horší to může být vždycky. Za výkony zpravodajství
nemůže ale jen Drtinová, to je výsledek atmosféry
v redakci, která je pravicově anarchistická a neo-
mylně vždy vycítí slabé ředitele. Čili řešení problému
zpravodajství a publicistiky nehledejme v kanceláři
šéfredaktora, ale v kanceláři generálního ředitele
Dvořáka a jemu podřízeného ředitele redakce Šá-
mala. Kdyby ti dva ctili kodex ČT a neměli v zádech
neschopnou právničku, Drtinová by tam už dávno ne-
pracovala. A polovina redakce také ne. Stačí respek-
tovat kodex a postupovat podle zákoníku práce. 

V soukromých médiích dochází k zásadní přesu-
nům: Babiš koupil Mafru, J&T převzalo český Ringier,
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Bakala koupil Aktuálně.cz a bude propouštět, nový
projekt chystá někdejší šéfredaktor LN Dalibor Bal-
šínek. Co z tohoto mixu nakonec příští rok může vze-
jít? 

Nic. Komerční média jsou ve vleklé krizi, zaviněné
pádem reklamního trhu a množstvím internetových
alternativ. Jsou to obři na hliněných nohou obrov-
ských fixních provozních nákladů. V době mediální
plurality bez hranic nemá smysl kupovat média kvůli
modelování názorů společnosti na politické otázky.
Nechápu ty nákupy. Ale je možné, že rozprodej aktiv
může být nakonec zajímavý… J&T koupila nejživo-

taschopnější segment: bulvár. Ten stále ještě nestag-
nuje. A navíc získala telefonního operátora. 

Dalibor Balšínek vytvoří nějakou další tribunu pra-
vicových pomluv, jako bylo 51PRO. Nic jiného neumí.
Kdo mu na to dá peníze, chci ale vědět. Dnes se na-
štěstí nepíše rok 1990. 

Vzkaz pro všechny křesťany a investory do ko-
merčních médií: Godot nepřijde. Přestaňte ho vyhlí-
žet. 

Na výzvu ukrajinského časopisu jste publikoval
krátký příspěvek, ve kterém v zásadě varujete Ukra-
jinu před sbližováním s EU. Čím dle Vás Ukrajině víc
prospěje partnerství s Ruskem? 

Zopakuji tu definici, neb se mi ta zkratka líbí. Měl
jsem zformulovat do "několika vět" názor na EU pro
ukrajinský časopis. I učinil jsem: "Ideál Spojených
socialistických států evropských, který zmutoval do
neoliberální podoby jak obchodní dům, který se změ-
nil na 'shopping mall'. Když na to máte, je to ráj svo-

body koupit si ty druhé. Běda ovšem těm, kteří mají
prázdnou kapsu. Jste jen zboží, které se nabízí na
prodej jak šlapky u silnice. Demokracie, která se dá
koupit. Nejlépe je těm, kteří pronajímají jednotlivé
stánky... Nicméně ti, kteří jsou uvnitř, jsou rádi, že
jsou uvnitř. Venku je hůř. Tak si vyberte. Svobodu roz-
hodnout ještě máte. Až se rozhodnete být uvnitř, už
ji mít nebudete..."

Geopolitická danost se nedá změnit. Ukrajina
s Ruskem sousedí. Mít velkého souseda znamená
vždy být v jeho sféře vlivu. V tom dobrém i v tom
zlém. Víme to od doby, kdy sousedíme s Německem.
V dobrém: Do pohraničí i vnitrozemí přivedli Němci
technickou inteligenci, založili zde desítky továren,
přivedli do hor železnici, práci i pokrok. Chemie
a strojírenství v Česku 19. století by bez německých
inženýrů - konstruktérů a stavitelů, jakož i obchod-
níků, nepřinesly tolik možností výroby i odbytu. Na
druhé straně – Němci vytvořili silnou menšinu, která
pak stála za etnickými konflikty, které skončily Hen-
leinem a protektorátem. Ale stále si odmítáme při-
pustit obě strany téže mince. 

Snaha evropského komisaře Štefana Füleho, Cat-
herine Ashtonové, britských či amerických tajných
služeb rozeštvat "blízké pohraničí" Ruska má pro
"západní" část Evropy nepopíratelný efekt ekono-
mický i politický. Slabé Rusko, jaké bylo za opilého
Jelcina, je ideální trh na ovládnutí přírodního bohat-
ství Asie a získání geopolitické převahy nad Čínou.
Vzhledem ke změně klimatu jsou dnes Sibiř i asijské
republiky v postsovětském prostoru jedinými dostup-
nými masivními zdroji zdrojů energie, fosilních paliv,
nerostných surovin i levných pracovních sil. 

Tato druhá studená válka se nevede o demokra-
cii – způsob volby a charakter politiky. Vede se ze
strachu o budoucí přežití. O suroviny. Sílící Rusko
a sílící Čína jsou svými politickými systémy i eko-
nomikami pro kapitalismus stále nebezpečnou al-
ternativou. Jsou to politické systémy, které si
nehrají na absolutní oddělení moci výkonné, záko-
nodárné a soudní. 

Ukrajina je nárazníkovým pásmem. Už staletí. Už
za carského Ruska místní elity šilhaly po evropské
kultuře – francouzské architektuře, nábytku a kraj-
kách, baletu i italské opeře. A když šlechta skončila
po revoluci v emigraci, stýskalo se jí. Nikdy se s tou
vybájenou Evropou nesžila. A Evropa ji nikdy nepři-
jala. Dnešní Ukrajina je zemí, která je a bude nucena
žít vedle Ruska, kulturně, vojensky, ekonomicky i et-
nicky je na něj navázaná. Být oddělena hranicí EU,
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netěžila by z geopolitických výhod. A v EU, jak známo,
není nic než kšeft, ve kterém mají navrch bohatí. Do-
kázala nám to privatizace českého průmyslu i země-
dělství. 

A co říci k blízké budoucnosti Ruska, kritizovaného
za porušování lidských práv, autoritářství, nedemo-
kratičnost, utlačování homosexuálů a národnostních
menšin? 

Stejně jako o NSA, BND a CHCQ profízlované Ev-
ropě, ani o Rusku si nedělám iluze. Demokratická
participace občanů na veřejné správě je zde, stejně
jako v Evropě, už odjaktěživa jen pro někoho. Kon-
cept vnucování lidských práv, přijatý Západem v době
vrcholících liberálních idejí a v šoku z konce koloni-
alismu a apartheidu, ve snaze být lepšími než otcové,
je dnes nepoužitelný kdekoliv. Emancipace mužiků
v prvních letech 20. století nepřinesla do carství uvy-
klé pravoslavné kultury svobodu. Touha po pevné,
silné vládě byla patrná vždy. Evropští i američtí so-
cialisti teprve teď zjišťují, že "občanské" sebeurčení,
které dopřáli v minulém roce tradičním kulturám
v severní Africe, přineslo jen chaos, ne demokracii
podle teoretika sametových revolucí Gene Sharpa.
Stejně jako americká "svoboda" snesená v pumov-
nicích bombardérů nepomohla Iráku. Jen za říjen to
bylo 964 mrtvých – 855 civilistů, 65 policistů a 44 vo-
jáků. V tom jsou američtí demokraté (ale i evropští
socialisté) ideologičtější a agilnější než republikáni
(či evropští konzervativci). 

Rusko je a zůstalo státem, který, má-li zůstat stá-
tem, se nemůže utápět v "demokratických" politic-
kých půtkách, jaké zažívá už dvě desítky let tápající
Evropa. Čtyřletý volební cyklus a střídání "stojednič-
kových" koalic evropským státům neumožňuje pro-
vádět dlouhodobější kroky. Jedna vláda zákon
přijme, druhá ho o čtyři roky později zruší… To není
cesta vpřed. 

Autoritu státu potřebuje Rusko pro udržení země
pohromadě. Přeje si to vláda, armáda, bezpečnostní
složky i dominantní pravoslavná církev. To smiřuje
a spojuje trůn a oltář. A to je i důvod netolerance ke
všem projevům jinakosti. Nemusí jít nutně o homo-
sexuály, jde i o liberály, anarchisty… Může se nám
to nelíbit, ale "liberální" turistické nudisty na pláži
chtějí lynčovat a trestají pokutami či vězením i v "de-
mokratickém" Řecku, nejen v "totalitním" Íránu.
V Rusku je to podobné. Ateismus se neprojevuje mr-
dáním v přírodovědném muzeu nebo močením
v chrámu. Názor lze vyjádřit i kultivovaně, ne pan-
káčsky. 

Podle zásady svrchované rovnosti jsou si všechny
státy rovny. Zásada nevměšování představuje právo
každého suverénního státu řídit své záležitosti bez
zásahu zvenčí. To jsou hlavní z několika základních
pilířů mezinárodního práva, obsažené v Deklaraci
zásad mezinárodního práva (1970). Respektuje to
i Charta OSN. 

Vzhledem k tomu, že ženy získaly rovnoprávnost
ve Švýcarsku teprve v roce 1971 a nikomu to do té
doby nevadilo, je naše dnešní upjatost k euroame-
rickému konceptu lidských práv farizejská a nelze
v ní nevidět politické motivy. Rasová rovnost (přes
pozitivní diskriminaci) nastala v USA de iure teprve
vloni – teprve tehdy soustavou odvolacích soudů
prošel rozsudek, kterým v roce 1968 Nejvyšší soud
prohlásil jakoukoliv formu rasové segregace za ne-
ústavní. V roce 1976 prezident Jimmy Carter pln stu-
denoválečnického nadšení prohlásil: „Náš závazek
k lidským právům musí být absolutní… Protože jsme
svobodní, nemůžeme být lhostejní k osudu svobody
kdekoliv." Důvod je to i dnes – třeba k zabíjení Afg-
hánců americkými drony. Bez soudu. 

Absolutní závazek USA k lidským právům? Spo-
jené státy sice ratifikovaly Mezinárodní pakt o ob-
čanských a politických právech, avšak s pěti
výhradami, pěti vysvětleními a čtyřmi vyhlášeními.
Neratifikovaly První a Druhý opční protokol k Mezi-
národnímu paktu o občanských a politických prá-
vech, ani Opční protokol k Úmluvě proti mučení
a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zachá-
zení nebo trestání, Mezinárodní pakt o hospodář-
ských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu
o odstranění všech forem diskriminace žen či Kon-
venci o právech dětí. Nepodepsaly a hlasovaly proti
Deklaraci práv původního obyvatelstva. Proboha, kdo
má dnes právo poučovat druhé o lidských právech? 

Rusko, jehož prezident je volen občany přímo
(stejně jako ten český), prohlásilo, že buduje systém
"řízené" demokracie. Pravoslaví se má stát v ústavě
„základem národní a kulturní svébytnosti Ruska“.
"Demokracie participačních rituálů" podle Putina ne-
zajišťuje zejména mezinárodní bezpečnost státu, ani
požadovanou kvalitu veřejné správy. Být homosexu-
álem v Rusku asi není nic potěšujícího. Ale to není
nic potěšujícího ani v Polsku nebo na Slovensku.

1. 1. 2014
Ptal se Jaroslav Polanský

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Analytik-
Kotrba-uzavira-stary-rok-S-Babisem-klidne-s-kre-
stany-nikdy-se-zpravodajstvim-CT-do-pekla-298445
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„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem,
v kterých má (Bůh) zalíbení!“ (Evangelium podle Lu-
káše 2,14).

Drazí bratři a sestry z Říma a celého světa, dobrý
den a požehnané Vánoce!

Připojuji se ke zpěvu andělů, kteří se ukázali Bet-
lémským pastýřům té noci, kdy se narodil Ježíš. Tento
zpěv spojuje nebe i zemi, obrací se k nebi chválou
a velebením a k lidem na zemi přáním pokoje.

Všechny zvu, aby se připojili k tomuto zpěvu, jenž
platí pro každého muže a ženu, kteří ve tmách bdí,
doufají v lepší svět a pečují o druhé ve snaze pokorně
plnit své povinnosti.

Sláva Bohu!
Vánoce nás volají především k tomu, abychom

vzdávali slávu Bohu, protože je dobrý, věrný a milo-
srdný. V tento den přeji všem, aby rozpoznali pravou
tvář Boha, Otce, který nám daroval Ježíše. Přeji všem,
aby pocítili, že Bůh je blízko, stanuli v Jeho přítomnosti,
měli Jej rádi a ctili Jej.

Každý z nás ať vzdává Bohu chválu především svým
životem odevzdaným z lásky k Němu a k bratřím.

A pokoj lidem.
Pravý pokoj – a my to víme - není rovnováhou pro-

tichůdných sil. Není hezkou „fasádou“, za níž ční kon-
trasty a rozdělení. Pokoj je každodenní - řemeslný -
závazek plněný silou Božího daru, Boží milosti, které
se nám dostalo v Ježíši Kristu.

Při pohledu na Dítě v jeslích, Dítě pokoje, mysleme
na děti, které jsou nejkřehčími oběťmi válek, ale mys-
leme také na staré lidi, na týrané ženy, na nemocné....
Války drtí a drásají spousty životů!

Mnoho životů přerval v nedávné době konflikt
v Sýrii, podněcující nenávist a pomstu. Modleme se
nadále k Pánu, aby ušetřil milovaný syrský lid nového
utrpení, bojující strany ukončily násilí a zaručily přístup
humanitární pomoci. Viděli jsme, jak mocná je mod-
litba! A jsem rád, že se dnes k této naší prosbě za mír
v Sýrii připojují také věřící jiných náboženských vy-
znání. Nikdy neztrácejme odvahu se modlit! Odvahu
říci: Pane, daruj svůj pokoj Sýrii a celému světu. A zvu
také nevěřící, aby toužili po míru. S jejich touhou,
s onou touhou, která rozšiřuje srdce. Všichni jednotně
buď modlitbou anebo touhou, všichni pro mír.

Dítě, daruj pokoj Středoafrické republice, na niž
často lidé zapomínají. Ty však, Pane, nezapomínáš na
nikoho! A chceš přinést mír také do oné země, která

je sužovaná spirálou násilí a chudoby, kde je mnoho
lidí bez příbytku, vody a potravin, bez životního mi-
nima. Napomoz ke smíření v Jižním Súdánu, kde ny-
nější napětí přineslo již mnohé oběti a ohrožuje
mírumilovné soužití tohoto mladého státu.

Kníže pokoje, všude obrať srdce násilníků, aby složili
zbraně a byla nastoupena cesta dialogu. Pohleď na Ni-
gérii, drásanou neustálými ozbrojenými útoky, které
nešetří nevinné a bezbranné. Požehnej zemi, kterou
jsi vyvolil pro svůj příchod na svět a přiveď ke zdár-
nému výsledku mírová jednání mezi Izraelci a Pales-
tinci. Zahoj rány milovaného Iráku, sužovaného
častými atentáty.

Pane života, ochraňuj ty, kteří jsou pronásledováni
pro Tvé jméno. Daruj naději a útěchu uprchlíkům
a utečencům, zvláště v Africkém rohu a na východě
Demokratické republiky Kongo. Učiň, aby se migran-
tům, hledajícím důstojný život, dostalo přijetí a pomoci.
Ať už nikdy nedojde k tragédiím s tolika mrtvými, kte-
rých jsme byli letos svědky u Lampedusy!

Betlémské dítě, dotkni se srdcí těch, kteří jsou za-
pojeni do obchodování s lidmi, aby si uvědomili závaž-
nost tohoto zločinu proti lidskosti. Pohlédni na četné
děti, které jsou unášeny, zraňovány a zabíjeny v ozbro-
jených konfliktech, jsou z nich děláni vojáci a bylo jim
ukradeno jejich dětství.

Pane nebe a země, pohleď na tuto naši planetu,
která je chamtivostí a lakotou lidí často bezohledně
vykořisťována. Pomoz a opatruj ty, kteří se stali obětí
přírodních pohrom, zvláště drahého filipínského lidu
těžce postiženého nedávným tajfunem.

Drazí bratři a sestry, v tomto světě, v tomto dnešním
lidstvu se narodil Spasitel, kterým je Kristus Pán. Za-
stavme se u Betlémského dítěte. Dovolme svému srdci
se dojmout, nemějme z toho strach. Nemějme strach
z toho, že se naše srdce dojme. Naše srdce potřebuje
obměkčit. Nechme je rozehřát Boží něhou; potřebu-
jeme Boží pohlazení. Boží pohlazení nezraňuje, ale
dává nám pokoj a sílu. Potřebujeme Jeho pohlazení.
Bůh je veliký v lásce, Jemu patří chvála a sláva na
věky! Bůh je pokoj: prosme Jej, aby nám pomáhal
denně ho vytvářet ve svém životě, ve svých rodinách,
ve svých městech a státech, na celém světě. Nechme
se dojmout Boží dobrotou.

25. 12. 2013 Přeložil Milan Glaser 
Česká sekce RV
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19291

Svatý otec. Urbi et Orbi 



Jakožto dlouholetý člen ČSSD, jak jste spokojený se
současným stavem země a potažmo s novým rozlo-
žením sil v Poslanecké sněmovně?

No, tato otázka je sice krátká, ale pro mne je složitá
a to ne jen jako pro člena ČSSD. Nyní je svět na roz-
cestí větším, než před 1. světovou válkou a je v po-
dobné morální situaci, jako třeba za doby panování
Nerona v Římě.

Naše země prošla a prochází hlubokými změnami
a já jen těžko hledám ty pozitivní. Vypadá to na celkové
selhání národní politiky naší země. Marně, kromě roz-
voje hazardu, prostituce, lichvy a drog, hledám nějakou
oblast, kde by se něco v posledních 23 letech výrazně
zlepšilo. Jsem původním vzděláním zemědělec a i bý-
valý předseda zemědělského družstva. Venkovský
prostor podobně jako vše v naší zemi se mělo vyřešit
soukromým vlastnictvím za pomoci volného trhu. Sou-
středění se na soukromé vlastnictví a metody volného
trhu ale naprosto selhalo. 

Co se týče sociální demokracie dneška, nechtěl
bych ani moc slyšet, co by na ní řekli moji předkové
pocházející z velké většiny z Vysočiny, ale i z Čakovic
u Prahy (nyní Praha 9), kteří byli u zrodu sociálně de-
mokratického hnutí a řada z nich pak působila i v ra-
dikálnější levici. Docela to vím. Myslím, že ČSSD nemá
na zásadní otázky dneška programatiku, ideje a ani
ideály. Časem se ze sociálnědemokratických proudů
stal slepenec, zapadající do globálního slepence sou-
časného kapitalismu. Snad jen rétorická cvičení jed-
notlivých vysokých činitelů ČSSD jsou jistou
vzpomínkou na doby, kdy toto hnutí bylo nadějí a vizí
velké části lidstva a zejména Evropského prostoru.

S rozložením současné poslanecké sněmovny cel-
kově spokojen nejsem, protože po vládě Petra Nečase
by skutečná a silná opozice měla mít parlamentní vět-
šinu. Ale to by šlo pouze při dodržení pravidel syste-
matické politické práce s potřebnými nápady
a s patřičnou odvahou. 

Myslíte, že ČSSD je schopná své předvolební sliby
splnit?

To není otázka pro prostého člena ČSSD, ale na sou-
časné vyjednávače. Třeba v oblasti církevních restitucí
jisto jistě ne. Jinak jsem poměrně pozitivně překvapen
textovou částí koaliční smlouvy.

Nezdá se vám, že KDU-ČSL vstupuje do vlády čistě
proto, aby zajistila hladký průběh předání daru v po-
době majetků církvím?

Nemohu mluvit za KDU-ČSL, ale z dálky to tak pů-
sobí. Ministerstvo kultury a zemědělství bude klíčové
v této problematice. Nemohu si nevzpomenout na
(ne)působení ministrů kultury Bessera a zejména od-
borně slabé Hanákové, kteří pouze plnili zadání při for-
mování rámce tzv. církevních restitucí. Myslím, že naši
vyjednávači by měli raději vyjednávat s papežem Fran-
tiškem než se současným primasem.

Víra v Boha není o majetku, ale o působení na lidství
a pomoc lidem v nouzi. Česká republika se po priva-
tizačním šílenství zhasnutých světel s amnestijní teč-
kou dostala do morální a hospodářské krize, snad ještě
hlubší, než je v okolním evropském prostoru. Zejména
je třeba vidět výchozí pozici našeho státu, jeho suro-
vinou a hospodářskou základnu, ze které jsme se do-
stali do situace »snědeného krámu«. A nemalý koláč
si přitom nyní ještě z dlužných prostředků chce upéct
církev. 

Je podle vás možné, že Babiš bude posty ve vládě
zneužívat ke svému podnikání?

Situace kolem hnutí ANO se ukáže asi v nejbližší
době. Chtěl bych být optimistou a očekávat, že hnutí
ANO v čele sAndrejem Babišem může nabídnout lepší
řešení, než politická garnitura naší země za posledních
24 let. Toto hnutí podobně jako Úsvit Tomia Okamury
jsou dle Ústavy zvolenými subjekty, takže uvidíme. Po
vládě Miroslava Topolánka jsem si říkal, že už to ne-
může být horší, pak přišla Nečasova vláda s Drábkem,
Peak a dalšími, a bylo ještě podstatně hůř. Chtěl bych
věřit, že již horší vláda být nemůže.

Jaké akce v tomto roce plánujete ve SPaS Vyso-
čina? 

Snažím se angažovat. Hledali jsme politický odkaz
Čestmíra Císaře v lidové frontě, tj. ve spojování levico-
vých subjektů, a v tom chceme pokračovat. Velmi ne-
čitelná je současná SPOZ, ale řada jejich členů, nyní
už asi bývalých, je velmi zdatná. Akce teprve formu-
jeme, a pokud bude síla a chuť ostatních, můžeme za
pomoci MDA, DTJ a aktivních občanů vytvářet poten-
ciál v pojetí sdružování lidí ve formě družstev. Chceme
také připomínat různá výročí, například 40. výročí
úmrtí Franze Jonase, vídeňského starosty za SPO

Svět je na rozcestí jako před válkou
Rozhovor Haló novin s Františkem Jonášem, koordinátorem národohospodářské sekce

Masarykovy demokratické akademie (MDA)
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a Rakouského spolkového prezidenta, který měl ko-
řeny na Vysočině (matka z Třeště a otec z Kamenice
u Jihlavy). 

Co byste popřál našim čtenářům do nového roku? 

Vašim čtenářům, a ne jen jim, bych přál vlídný
a prosperující stát, klidný život a hodně štěstí a zdraví
v roce 2014, ale i v letech dalších. 

2. 1. 2014 Ptal se Tomáš CINKA

Proč vládne takové ticho? 
Robert Reich 

Lidé se mě často ptají, proč v Americe ještě nepropukla revoluce, nebo alespoň mohutná reformní vlna po-
dobná té z dob Progresivní éry na přelomu 19. a 20. století, Nového údělu nebo Johnsonovy Velké společnosti.

Střední příjmy klesají, řady chudých se rozrůstají, téměř všechny ekonomické zisky jdou těm nahoře a velké
peníze ničí demokracii. Tak proč není víc kraválu? Odpověď je složitá, ale tři důvody přece jen vyčnívají.

Za prvé, pracující třída je paralyzována strachem, že ztratí práci a mzdy, které aktuálně má.
V předchozích desetiletích tato třída inspirovala reformy. Dělnické hnutí vedlo k uzákonění minimální mzdy,

čtyřicetihodinového pracovního týdne, pojištění v nezaměstnanosti a sociálního zabezpečení. Dnes už to neplatí.
Pracující lidé se už ničeho podobného neodváží. Podíl Američanů v produktivním věku, kteří mají práci, je nyní
nejnižší za poslední tři desetiletí a 76 procent z nich žije od výplaty k výplatě. Nikdo nemá práci jistou a to po-
slední, co by chtěli, je dělat povyk a riskovat, že ztratí i to málo, co ještě mají. A kromě toho, byly mezitím zde-
cimovány odbory, hlavní nástroj organizování a ochrany pracujících. Před čtyřmi desítkami let byla v odborech
více než třetina pracovníků v soukromém sektoru, dnes to není ani sedm procent.

Za druhé, loďku si netroufají rozhoupat ani studenti. V předchozích desetiletích byli právě studenti hlavním
hybatelem sociálních změn, hráli aktivní roli v hnutí za občanská práva, za svobodu projevu i proti válce ve Vi-
etnamu. Dnešní studenti ale nechtějí dělat rozruch. Jsou až po krk v dluzích. Od roku 1999 se zadluženost stu-
dentů zvýšila o více než 500 procent, ale průměrný nástupní plat absolventů, v přepočtu o inflaci, klesl o 10
procent. Studentské dluhy nelze odepsat vyhlášením osobního bankrotu, následují jen sankce a omezená mož-
nost získat další půjčky. Aby toho nebylo málo, situace na trhu práce je pro absolventy stále mizerná. I proto jich
rekordní počty stále žijí doma. Reformátoři a revolucionáři vesměs nežijí s mámou a tátou nebo v obavách z kre-
ditního hodnocení a pracovních doporučení.

A za třetí, americká veřejnost se v náhledu na vládu stala tak cynickou, že mnozí už ani nevěří, že by reforma
byla vůbec možná. Na otázku, zda se domnívají, že je vláda s to dělat po většinu času správné věci, souhlasně
odpovídá necelých 20 procent Američanů. Před padesáti lety, kdy tato otázka v průzkumech veřejného mínění
zazněla poprvé, to bylo více než 75 procent. Je těžké přesvědčit lidi, aby něco dělali pro změnu společnosti
nebo se alespoň pokusili změnit pár zákonů, když nevěří, že vláda vůbec může dobře pracovat.

Museli byste přijít s obří konspirační teorií, abyste vysvětlili, že to vše je výsledkem počínání sil, které vAmerice
nejvíce odmítají pozitivní sociální změny. Je samozřejmě možné, že pravicoví republikáni, vedení korporací
a magnáti z Wall Streetu úmyslným snižováním počtu pracovních míst a mezd chtěli průměrné zaměstnance
vyděsit a zavalit studenty dluhem, aby nikdy nevyšli do ulic, a k tomu vzít většině Američanů důvěru ve vládu. 

Pravděpodobnější ale je, že jen dovolili, aby se vše vyvíjelo tímto směrem, jako obří mokrá deka, kterou hodili
na všechno to pociťované, ale nevyřčené rozhořčení a pobouření většiny Američanů.

Změna ale přichází tak jako tak. Nemůžeme stále přehlížet, že čím dál větší podíl příjmů a bohatství národa
míří do horního patra, zatímco medián příjmů domácností dál klesá, že každé páté americké dítě žije v krajní
chudobě a že „velké peníze“ ovládají naši demokracii. 

V určité chvíli toho budou mít pracující lidé, studenti i široká veřejnost dost. Vezmou si naši ekonomiku a de-
mokracii zpět. Takové je hlavní poučení z amerických dějin. Reforma je méně riskantní než revoluce, ale čím
déle budeme čekat, tím větší je pravděpodobnost, že přijde to druhé.

Autor je profesor ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley, v první Clintonově vládě zastával post ministra
práce a sociálních věcí. 

31. leden 2014
http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/16754-robert-reich-proc-vladne-takove-ticho
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*********************
Zas jsem byl dneska opilý
celej den jsme spolu tak zabili
Já jsem jen chlastal
a ti druzí to platili
Ti co to platili
se při tom bavili
kdo by se nebavil když vidí
jak jsem opilý
Potom mě vezli domů
a nadávali mi k tomu
Ale na Kampě stálo ráno
šest zasněžených stromů
(1951)
Ožralá Praha (samizdatová edice Půlnoc)

**************
A co mám psát?
Chartu nemám rád
a mocenský establishment snad?

Už týden čaroději
po Václaváku bloudění
středověk předvádějí

A za nimi bída a hlad
začnou lidi u krku brát
důsledný historický kat
konec ledna 1989
Dvě léta

NEJVĚTŠÍ POTĚŠENÍ MÁM
Z PROJEVŮ PANA PREZIDENTA
Mladí kteří jsou jako vždy přesvědčení
že nad jejich rozum není
za skutečnost považují své chtění

A sami nevědí jak čas je změní
brzo jim zablokujou jejich snění
shnilý plod bude probuzení
z elánu který skončí v znechucení

Protože kapitalismus budoucnost není
budou zas znova namydlení
lumpům pro pobavení
Výkon a spotřeba – to jediné se cení
Ve světě v němž sněj o uplatnění
a kdo nevěří na to omámení
moc brzo zjistí že už člověkem není

Je jen nástrojem k upotřebení
chtěl by vydělat – ale nevydělá jmění
Věřil že dojde lidského uplatnění
a život bez života na něj zuby cení
říjen 1990
Dvě léta

EGON BONDY
(vlastním jménem Zbyněk Fišer)

*20. 1. 1930, Praha, †19. 4. 2007, Bratislava
Filosof, spisovatel a básník, autor řady románových próz, básnických

sbírek, filosofických esejů a neuvěřitelně rozáhlých několikasvazkových
Dějin filosofie. Bondyho bychom bez přehánění mohli nazvat dobrodruhem
duchovní sféry. V druhé polovině 40. let je členem surrealistického kroužku
kolem Karla Teigeho, žije životem štvance; během 50. let se stane členem
bizardní skupiny kolem Bohumila Hrabala a Vladimíra Boudníka (nevě-
domky reprezentující velmi osobitou českou analogii beatnictví a pop
artu). V 60. letech působí jako originální filosof zabývající se problémy bytí
(ontologií), inklinující k buddhismu a revolučnímu marxismu. V 70. letech
se stává kultovní postavou českého undergroundu (dvorní textař rockové skupiny Plastic People of the
Universe). V 80. letech je kontroverzním kritikem establishmentu i opozice, redaktorem podzemního
Vokna. V 90. letech je kontroverzním kritikem kapitalistického režimu a exulantem na Slovensku, přednáší
dějiny filosofie na bratislavské universitě. Tehdy také přestává psát básně, zato napíše svůj kyberpunkový
román Neuromancer a další knihy.           Homeless & Hungry - Živel
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*******************************
S fanfárami nás vyvedli na
cestu do Evropy
a vyklubal se z toho výlet do minulosti
Všechno špatné k něčemu dobrému:
co jsme znali už jen z knih
vidíme na vlastní oči
až zrak přechází
Padesát procent z nás je už pod úrovní bídy
(cituji podle západních pramenů)
Spotřeba potravin klesla o třetinu
(Státní úřad statistický)
latifundie a církevní a šlechtické statky

opět v pravých rukou
(zákony Federálního shromáždění)
– a protože nepíšu ekonomické pojednání

tak to stopnu
Vidíte to přece všechno sami

Kdo chce věřit, že nás mezinárodní kapitál
zahrne blahobytem

ať se podívá do světa
daleko větší a bohatší země než jsme my
s přírodním bohatstvím rozvinutým 

průmyslem ohromnou 
zemědělskou produkcí
jsou banánovými republikami
jen zásobárnou nejlevnější pracovní síly
a odbytištěm šmejdového zboží
Národní důchod padne na úroky

mezinárodním bankám
nezaměstnanost a bída se nemění po generace
demokracie je na hajzlpapíru
a totalita má úsměv a kecy televizního programu

Ano všude září neony a kšefty
jsou přecpané brakem pro chudé

a luxem pro bohaté
Ano všechno se leskne a všude
je plno krásných barů a kurev

Ano máš svobodu dělat a říkat cokoli
jen když nejsi nalevo
Nemysli na nic než jen na prachy
a najdeš smysl života
Těm pár filosofům co s tím nesouhlasí
dej přes hubu – vždyť to jsou jenom komunisti
4. 4. 1992
(Ples upírů)

***************************
Zůstaň věrný své zemi
která jedině ti zbyde i kdybys jí ublížil
Zůstaň věrný svým rukám
které jsou tvé a nemají patřit cizímu
Zůstaň věrný svým dětem
které trpce opláčeš zaprodáš-li je
Zůstaň věrný svému rozumu
vezmou-li ti ho jsi méně než třtina ve větru
Zůstaň věrný tomu že jsi člověkem
ztratíš-li hrdost budeš hadr na podlahu
Zůstaň věrný svobodě
prodáš-li ji za milión zůstaneš žebrákem
Zůstaň věrný lidské naději
nebo budeš žít a nebudeš vědět proč
24. 5. 1992
(Ples upírů)

****************************
Jak jste věřili ve svobodu!
A zbyla z ní svoboda obchodu
tj. podvodu
Zalízt pod vodu
a tam utopit byste se měli
vy co jste na Václaváku v nadšení vyváděli
To co jste chtěli jste dostali
zas vám akorát nasrali
A rvát vlasy by si měl pan Havel
jak to s váma sválel
20. 12. 1989
Dvě léta

Naše ukázky jsou z knih DVĚ LÉTA, nakladatel-
ství Inverze, Praha, 1991 a PLES UPÍRŮ, naklada-
telství OBRYS/KONTUR – PmD v Mnichově, 1995.
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PŘÁNÍ PROTI STRACHU
I když na noc pozamykáš
co zamyká se v domě
i tak si tma přijde
pro tebe a pro mě

Mezi dveřmi domu
položí se jako práh
Dej bože ať ji překročíme
ať překročíme vlastní strach

VZÝVÁNÍ
Neořezávejte mi větve 
Chci ještě kvést a šumět si svou řečí 
Nekácejte mne 
Chci se ještě rozpřahovat k životu 

Nezbavujte mne země 
Chci ještě svými kořeny pátrat v jejích temnotách 
a všechno co v ní tlí 
proměňovat do zeleně barev vůně a plodů

MILOSTNÉ PŘÁNÍ
Svatá lásko královno našich dní
ve mně se rozedni

a dopřej mi tu krásnou chvíli
ať se opakuje jako dřív –
lásku která ve mně sílí
a při níž bývám nejvíc živ

Ať nejsem ztrestán tím
že ve mně láska vymře navždycky
a se mnou zbude jen můj stín
ten lhostejný a nelidský

I když mě už napomíná stáří
a bere z toho co mi život dal
ať se mi ještě jakž takž daří – 
toužil jsem a toužit nepřestal

VZDORNÉ PŘÁNÍ
I když zalehne mě
tento zbitý svět
v němž ani bůh už neodklidí
tolik mrtvých ze svědomí lidí
ať aspoň oživí mě pouhý jeden květ

a vzdorné slovo vypuštěné na svobodu
ať roznáší všem živou vodu

a ti dnešní mocní bohatí a silní
ať mne nepromění v kliku vlastních dveří
ať mám sílu věřit když pochybují jiní
a odvahu pochybovat když ostatní věří

PRŮZRAČNÉ PŘÁNÍ 
Dej bože

ať oklestím se 
ze všech zbytečností
až k prostotě 
až k pravdivosti

a do dlaní slov 
smím život nabírat
neumím nenávidět
a dovedu mít rád

PRVNÍ POKLEKNUTÍ
Ať lípy při mně stojí 
vyrostly z českých bájí
a na větve zpěvu 
jim ptáci usedají

Klekátkem zpovědnice 
ať je země má
pod mými koleny 
navždycky pravdivá

MICHAL ČERNÍK
Bože, 
dej klid mé mysli, abych přijal to, co nemohu změnit,
odvahu, abych změnil to, co změnit mohu,
a moudrost, s níž rozeznám jedno od druhého.

(dávná modlitba)
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ČTVRTÉ POKLEKNUTÍ
Pane

kamkoliv vejdeš do domu
ať v ženě oživíš madonu
a klika dveří po tvém doteku
otevře v člověku

A nás uváděj v stálé pokušení
postavit na zem naše snění
Pak ať námi proběhne dítě
a uvidí tě 

PŘÁNÍ PODSTATNÉHO
Tolik pýchy tolik křiku
tolik špíny tolik zrad 
a semínka prosby a zrníčka díků
a drobečky pravd

Dej bože

ať nekřivím se před osudem
a ze všech slov co napíši
alespoň mi pravda zbude
na kterou někdo uslyší

PŘÍSAHA PRVNÍ
Nikoliv na bibli

Přísahám na chléb
chléb náš vezdejší
který si dáme dnes

A nebude jen náš

KAŽDODENNÍ PŘÁNÍ
Ať zpěv ptáků ve mně přezimuje
když lidský vichr kolem duje
a má slova která nejsou zlá
aby mi v srdci nezmrzla

Ať vždycky planu pro něco a někdy proti
a své myšlení si ničím neoplotím
a nejsem ztrestán už jen tím
že přemýšlím a soucítím

I když moje dni jsou obyčejné všední
a často vydané jak zimě sad
však čím tu žiji ať mi nezevšední
a neprohraji co mám rád

PŘÍSAHA DRUHÁ
Nikoliv na meč

Přísahám na březový kmínek
který z pukliny
porodila skála

a on ji přemáhá životem

POTŘEBUJEME NĚKOHO BLÍZKÉHO
Neměli byste pro mne
pár laskavých slov?
Nic vám nezůstanu dlužný.
Všechno vám vrátím.

Na strasti i radosti
máme celý život.
Jen potřebujeme někoho blízkého,
abychom na ně nebyli sami.

A stačí pár slov,
která nás vyruší k činu.
Stačí pár slov,
skrze něž nám kdosi podá svou ruku.

ŽIVOT JE DAR
Není toho moc,
co potřebujeme k životu,
ale ani takové málo
nebývá každému dopřáno.

Život je dar,
a jen ho musíme umět přijmout.
V mládí jsme o tom nevěděli
a ve stáří si ho už neužijeme.

Na světě je mnohem víc bolesti.
S nikým se o ni nerozdělíme,
každý je na ni sám
jak na svou smrt.

A radost?
Nikdy netrvá dlouho.
Pozvolna dohoří jako oheň,
u kterého jsme si ohřáli prokřehlá srdce.

Náš výbor je pořízen z knihy ALMANACH NIBIRU
2013 (s podtitulem ZNOVU PO KONCI SVĚTA), vy-
dalo nakladatelství Antonín Drábek, Balt-East,
Praha 2013
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Každý chce být u koryta, ale někdo přece musí
sypat!

Mnoho lidí se zesměšní samo, ale starost jim
dělá shromáždit obecenstvo.

Skepse pomáhá zdravému vývoji – vrací nás
zpátky tam, kde jsme udělali chybu.

Nechal se unést fantazií, ale nenašel cestu
zpátky.    

Žádná ztráta času si nezaslouží dlouhý komen-
tář.     

Na vrcholku lásky není rozhledna, ale bouda
s přístroji pro měření tlaku.

Dobrý člověk ještě žije, ale co ho to stojí námahy.
Člověk se rodí s budoucností před sebou, až mi-

nulost spustí oponu za jeho životní rolí.
Čas jsou peníze, ale s úroky nepočítejte!    
Víme-li přesně, co chceme – můžeme se vy-

hnout četným nejasnostem.
Závist je mrak, z něhož padají trakaře zloby. 
Kdekdo živí nenávist jen proto, aby se cítil

šťastný.
Snaha vyniknout z nás činí terč závisti.      
Čára, oddělující dobro od zla, prochází perma-

nentně krizí.
Pragmatičnost a racionalita prohlubují hloubku

vztahů.   
Tělo je z 80% z vody - nesnažte se jí nahradit al-

koholem.   
Vývoj nepopírá Boha – pouze zpochybňuje jeho

dokonalost. 
Nemaže med kolem huby, ale kde může, tak

podkuřuje.     
Všechny cesty vedou do antikvariátu.       
V antikvariátu najdeme i knihy s vloženou zálož-

kou, takže je můžeme dočíst.
Básník je ztracený tvor, který se octnul na stopě

krásné literatuře.
Mládí, věk, kdy jsme ještě neprošli životem, ale

už jsme mu zcela propadli.
Literární cesty jsou lemovány náhrobky básníků.
Poznámky pod čarou jsou literárním kompasem

ztracených čtenářů.
Každý sen o svobodě má svůj vlastní výklad.
Láska se neživí polibky, ale věrností.
Sňatků ubývá – další dohazovač už zkrachoval.
Nohy od postele snášejí bez reptání i nevěru.

Žárlivost je krátkozraká, ale je dobrým hlídačem
manželství.

Nebuďme naivní, že moderní výchovné metody
jsou lepší než ty staré. Taková facka je nenahradi-
telná, už proto že se dá opakovat.

V manželství se i bohatý repertoár stává obehra-
nou písničkou.

Náruč: propast, u níž muž stojí na pokraji a je-
diné, co ho drží, je žena.     

Blbost je sterilní, nemnoží se bez spolupráce
mozku.

Neuměl číst, ale všem to spočítal!
Jde také o projev svobody, když se žaludek při-

hlásí o slovo? 
Za luxus platíme charakterem, nebo za něj vdě-

číme bezcharakterním předkům.
Kdo nebude mít v další generaci šikmé oči, ne-

obstojí při prohlídce u očního lékaře.
Vztahy k vlastním dětem jsou komplikovány tím,

že se v nich poznáváme. 
Také přeceňováním osobností ztrácí život cenu.     
Jen nepřímočaré myšlenky zamotávají dějiny.
Kdo je na dně nemůže očekávat štěstí. Štěstí si

dá pozor, aby si nepřipálilo prsty.
Odvážnému štěstí přeje, ale většina mu závidí.
Zastaví-li se štěstí blízko, neznamená to ještě,

že vám usedne na rameno.
Manželství je tropický skleník, do něhož ženy

přinášejí vůně a muži orchideje.
V den sňatku není nikdy zcela jasno. Nevěsta

vstupuje do manželství se závojem, ženich se sl-
zami v očích.

Spravedlnost je slepá, ale dobře slyší – pravda,
někdy jen to, co chce.   

IVAN FONTANA
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Přes určité (počáteční) potíže funguje manžel-
ství, jako vysoce postavený soudní dvůr, který řeší
všechny spory pod talárem duchny.

Na každou věc můžeme změnit úhel pohledu,
ale nikdy se na ni nepodíváme cizíma očima.

I otevřený dopis může být na zavření.
Rozlišit dobro a zlo se zdá být jednoduché, ale

čím více příkladů si vezmeme, tím častěji se pře-
svědčíme o opaku.

Mezi námi je tolik chytráků, ale ukažte mi jed-
noho moudrého.

Proč rozum tak pokulhává? Protože mu kdekdo
podráží nohy.

Chytrost nejsou žádné čáry, ale kouzlo osobnosti
je vždy vítáno.

Život je škola, ale kdo může říci, že jí prošel?
Rozum zůstává stát i tam, kde má přednost.
Římská želva z páté Titovy legie.   
Pakt o neútočení podepisují ty země, které cítí,

že potřebují ještě nějaký čas k dozbrojení.
Odvaha roste s nevědomostí. Výjimky potvrzují

pravidlo.                  
Do stejné řeky podruhé nevstoupíš, nejsi-li otu-

žilec. 
Pesimisté očekávají konec světa na den přesně.

Optimisté věří, že přijde později.
Optimismus mládí: vždy je možno začínat znovu.
Sv. Jeroným řekl: „Žena jest branou do pekel“,

ale není jedinou – peklo má stejně bran, jako svaté
město Jeruzalém.    

Svatá rodina má dobrou pověst, protože Josef
byl moudrý, trpělivý a mírumilovný muž, který na
sebe vzal odpovědnost za hříchy boží.

Často by stačilo ustoupit o krůček zpátky, ale vše
jsme si už tak polepili, že není kam si stoupnout.

Právě zapomenutí nám ukáže nepřeberné možnosti.
Láska dlí na nedostupném místě, ale přesto se

někdy spustí aspoň na okamžik k nám. Z toho pak
žijeme celé týdny, měsíce, ba i celý život.

Manželská hádka zní široko daleko, ale nesmí
se vracet ozvěnou.

Manželství má nesporně některé výhody, ale ty
jsou na hony vzdáleny těm, jež se mu připisují.

Láska je vulkán, pokrývající okolí popelem,
z něhož vzlétá bájný Fénix.       

Láska přichází sama, vtrhne k nám a zpřehází
život, avšak jen zřídka naplní naše očekávání.

Děti narozené z lásky jsou stejně velké, jako ty
z rozumu.     

Léky lásky nejsou na recept ani na prodej. 

Není třeba bát se pozdní lásky. Je ztělesněním
života, zrcadlem vášní, lisem citů a něhy. 

Pokud pravda vítězí – nečekejme ovace.      
Člověk se radí častěji se svou peněženkou, než

se svým svědomím.
Cesta do sebe by měla být vždy jen zastávkou

na cestě k bližnímu.     
Komu se zelení – ten, ať se nežení.     
Pesimisté mají dnes vyhráno! Lépe snášejí život.    
Normalita v sobě zahrnuje i pořádný kus bláz-

novství.
V prach se obrátíš i s naditou peněženkou.     
Čas vše spraví, někdo však musí z kola ven.   
Je časová osa kruhem obepínajícím svět? Či

dřevěným kolem, drncajícím po nerovném povrchu
planety a drtícím vše živé?

Zub času je také všežravec.  
Lásku vyléčí čas, ale kam nás dovede?     
Čas je lék na všechno, ale musí se brát celý

život.         
Kolik je asi těch, co si svá tajemství vzali do

hrobu a čekají na archeologa? 
Každá minuta je drahá. Každý je bohatý podle

toho jak nakládá s časem. 
Změna je život, ale ani odměna by nebyla k za-

hození.  
Pesimisté očekávají konec světa na den přesně.

Optimisté věří, že přijde později.                  
Ženská řeč nemá ozvěnu, proto žena může ho-

vořit nerušeně dlouho.      
Láska zní v srdci jako závěrečné takty Beetho-

venovy Měsíční sonáty.
Co je na lásce vzácné, je její trvání - až do konce.      
Přítomnost je dcerou minulosti.                          
I stoletá demokracie vzpomíná na své první sny.
Odstupující vláda se chová jako armáda na

ústupu. Maže stopy a snaží se kdeco odpálit. 
Cynismus je posun zla do oblasti dobra. Takové

vytěsňování a přetahování je dáno špatnou osobní
zkušeností, někdo se s ním už narodí.

Z másla na hlavě mu zbyl už jenom staniol.
I s cenovým kódem.

Jaký je rozdíl mezi politikou a divadlem? Politika
nemá žádné přestávky.  

Náš výběr byl pořízen z knihy DIXI MAXI PIXI.
MAŇÁSKOVÝ RECITÁL. AFORISMY A PÁRÁTKA, kte-
rou roce 2013 vydalo nakladatelství Balt-East An-
tonína Drábka v Praze jako svou 190. publikaci
v nákladu 250 výtisků.
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AMERICKÝ SPÁNEK 
Jak ještě dlouho toužíš uléhat na nevyvětranou 
naději brzkého zbohatnutí?

Chceš donekonečna o nocích bořit hlavu 
do slehlého polštáře zpoceného snu?

Radši vyměníš zatuchlé peří i za mokrý písek 
z kterého ti bude čouhat jen obnažený krk?

Pořád oddaně věříš blýštícímu se meči 
koupenému ve vysněném Supermarketu?

JE NÁS VÍC
„Postřílel bych ty protestující egytpťany

kulometem“
svěřil se bilionář  mému příteli Louisovi
který mu zařizuje betonový bunkr
zapuštěný hluboko v zemi vedle jeho do nebe 

řvoucího sídla poblíž Bostonu

Dvanáct tísíc konzerv
sto pytlů rýže
třista gallonů vína
tři tisíce sklenic se zavařenou zeleninou
a několik originálů od Picassa

„Mlčím a skládám vše na police v betonové negaci
jeho domu,
mlčím a skládám jeho výroky na police v mé pa-
měti“
řekl mi Louis

SVĚT ZA DRUHÝM ROHEM
A v panice 
že nepřežiju a zhroutí se mě plíce
protože tam moje tělo nepatří
jsem se zeptal muslima Roona
„Proč tady dýcháš?“

Chvíli se chechtal a pak odpověděl
„Protože je to můj domov!“

Podíval jsem se mu do očí 
a šílený krásou té chvíle
jsem začal dýchat jako sedm miliard lidí

VZTEK
Vztek je nejlepší rádce
Vztek je instinktem k přežití
Vztek rozpouští všechny pochybnosti
Vztek vyplaví pravdu na povrch
Vztek pročišťuje oči
Vztek je krásný
Vztek je dojemný
Vztek je ušlechtilý
Vztek nás dělá lidmi
Vztek je solidarita
Vztek je pravda
Vztek nic nepředstírá
Vztek je základní lidské právo
Vztek je dech
Vztek je oheň
Vztek je potrava
Vztek je jistota
Vztek je nejčistší myšlenka
Vztek je genetický kód
Vztek je láska k bližnímu
Vztek je průzračná vášeň
Vztek je citlivý
Vztek je vřídlo moudrosti
Vztek je záchrana před smrtí

KONEC DĚJIN
Polorozpad krásně zabalených mozků
už nepotřebuje diktátora těla

Proces navoněného hnití se řídí sám

ČUMĚT DO BLBA
Utlocitné oči 
Kolik utrpení vám stačí
Než se naserete?

MILAN KOHOUT
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BŮH, ČI ŽIVOT
Sekulární vlády, říkáte?
Ty vám voní, říkáte?

Tak proč se můžete posrat 
z náboženské vlády židovského státu?

Může mě někdo už konečně vysvětlit 
co je to být Žid?

DEMOKRACIE JEN PRO VYVOLENÉ
Obamo
Pojď si zahrát na demokracii!

Říkáš, že pro ní ještě není pravý čas, 
jak říkají přátelé z Israele?

A že nemají demonstranti otírat rukávem
egyptské vládní dýmovnice

protože je na nich neslušný napis 
Made in USA?

Že je ráno moudřejší večera?

Že před pikolou za pikolou 
nikdo nesmí s kamenem stát
nebo nebudeš na demokracii hrát?

ZAPOMNĚNÍ
Další usměvavý stařec
sroloval peníze do trubic
vedoucích k bohu lásky

NEVINNOST
Rána jako z pekla šílenství

Kupte si mobil a můžete natáčet všecičko 
na světě

lidsky něžná reklamní písmena běží 
přes video s roztrhanými těly 

Je to strašné svinstvo 
pláče slečna v drahocenném kožichu, 
slzy kapají na růžový leskloučklý kufr hostící

drobné bonbónky v pestrobarevném sáčku 
a chloupečky její kožešiny vyvěrající z černé nepo-
chopitelné hustoty se stáčí do belounkých švihů
naší čisté krásy

Sundavali jsme ze sebe kousky krvavého masa

PROTOŽE
Mravy nové doby žádají svobodu
a zabíjení gojské zvěře
prohánějící se po vykácených planinách

kolektivní viny

HODINA NA VYSOKÉ ŠKOLE
Učím žáky:
V jeskyni se míhají po stěně stíny 

a obyvatelé věří svým očím 
V jeskyni se míhají po stěně stíny

a za ohněm si tře politik nahřáté ruce

Učím žáky:
To je první esej o televizi napsaná 

před dvacetičtyřmi staletími

Jeden z mých amerických žáků:
“To už byla v tý době televize?”

MRTVÝ KMEN
Děti se svými pudy netají 
a co mají, to rozdají

Když se však dospělost dostaví
pudy své v kapitalismu roztaví

a z nich se najednou 
svině chamtivý stanou…
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TŘI PRDELE KECŮ
Čeští angažovaní básníci sedí 
ve vyhřátejch panelácích, před 
sebou mají velkou obloženou 
mísu, křupky, jablečnej džus
a koukají na televizní seriál.
Dole pod oknem šoustají psi,
o pár bloků dál si dávaj do držky
Cikáni. Angažovaní básníci
se nepohoršují nad chudobou
chudejch, zbaběle tolerují
bohatství bohatejch, každýmu
co jeho jest. Spokojeně uléhají
do čistě povlečenejch postelí,
natahují budíky na pátou
a je jim jasný, že nějak bylo,
nějak je a nějak bude.

PRAVDIVÝ PŘÍBĚH PLASTIC PEOPLE
Legendární kapela Plastic People převedla svá 
autorská a koncertní práva na skupinu českých 
velkopodnikatelů. „Svoji statečnou válku proti 
totalitě sme vítězně dobojovali. Teď budeme 
vodpočívat a chlastat,“ prohlašuje na tiskové 
konferenci v atriu pražského hotelu Hilton lídr 
kapely Vratislav Brabenec. Slavná kapela bude 
dál pokračovat ve složení: Zdeněk Bakala – bicí, 
Petr Kellner – klávesy, Martin Roman – housle, 
Andrej Babiš – basová kytara a zpěv a Pavel 
Tykač – doprovodná kytara a zpěv. Manažerem 
kapely se stává ruský magnát Oleg Děripaska. 
„Tyhle kluci se vyšvihli vlastní pílí a zosobňujou 
patočkovskej ideál svobody, kvůli kterýmu nás 
bolševici vláčeli po kriminálech,“ říká Brabenec. 
„Sou to autentický rokeři,“ dodává Magor Jirous.

NÁHLÝ HOST
Andreas Baader vstal z mrtvých a přijel do Prahy
na křest Wernischova Příběhu dešťové kapky.
„Zajímáte se o novou českou literaturu?“ ptá se 
ho vedoucí kulturní rubriky MfD. „Ano, velmi živě.
V hrobě jsem přečetl tuny současných českých
autorů,“ horlivě přikyvuje Baader. „Jak se vám 
líbí a kdo konkrétně?“ vyzvídá novinářka. „Jsou
výjimeční. Kontroverzní až do krajnosti, se silným
politicko-sociálním akcentem,“ vyznává Baader.
„Jmenujte namátkou někoho,“ vyzývá novinářka.
„Jáchym Topol je ze všech nejstatečnější. Jeho
nekompromisní boj proti stalinistické diktatuře 
vyráží dech. Emil Hakl nezbytečně zbezezbytkuje
zbytečné v soukolí zbytečného. Petra Hůlová volí
ostrá slova tam, kde jiní zjihle vrní,“ líčí Baader.
„Unikl vám Jaroslav Rudiš,“ podotýká novinářka.

KRÁSNÉ JE ŽÍT
„Dnes je to přesně dvacet let, co byla nastolena
demokracie a zrušena cenzura. Psát si teď může
každý, co chce,“ říká do mikrofonu předseda Obce 
českých a moravských spisovatelů. „A jak to dál
bude s grantama?“ ptá se spisovatel z okresního
města. „Budou, určitě budou. Pokud chcete se
svojí žádostí u komise uspět, doporučuji prozaikům
psát o totalitě a o holocaustu, samozřejmě se ne-
odmítá sex a fantasy. Básníci by se neměli odchy-
lovat od přírodní lyriky,“ nabádá předseda. „Co
současnost?“ ptá se prozaik z hlavního města.
„Řekl jsem jasně – totalita, holocaust, fantasy
a přírodní lyrika,“ odpovídá důrazně předseda. „To-
talita, holocaust, lyrika, sex, fantasy! Totalita, ho-
locaust, lyrika, sex, fantasy!“skandují nadšení
delegáti valné hromady Obce českých a morav-
ských a spisovatelů. 

MILAN KOZELKA  
Narozen 3. listopadu 1948 ve znamení Štíra v Kyselce u Karlových Varů.
Pracoval v mnoha dělnických povoláních po celé republice a žil
v undergroundových komunitách v Praze, Brně, Olomouci, Hradci Krá-

lové a Karlových Varech. Od roku 1978 se podílel na aktivitách perfor-
mance artu a na překladových samizdatových edicích o soudobém umění.
Napsal a vydal 7 knih a uspořádal 3 obsáhlé antologie regionální umělecké
tvorby 90. let (Ostrava, severní Čechy a Olomouc). V současné době působí
jako spisovatel a občasný publicista a externě přednáší na vysokých umě-
leckých školách o současném umění. Žije v Praze.
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POLICEJNÍ DISENT
„V literatuře se vylouplo několik novejch jmen.
V jednom kuse se montujou do režimu a dělají 
dusno. Je nutný jim típnout knot, vygumovat je
z širšího povědomí. Zalarmujte naše lidi v týhle
branži a dejte jim jasný pokyny – nebrat vážně, 
mlčky přehlížet, psát negativní recenze. Když to
nepomůže, tak se jim navezte do soukromí, buď
přímo, nebo prostřednictvím našich specialistů.
Šiřte vo nich pomluvy, rozhoďte jim vztahy, drsně 
s nima zameťte. Do půl roku musí skončit jako
prašivý póvlové venku na ulici. Zařiďte, ať se do
alelujá vomílá starej dobrej underground, ať se
jeho zásluhy vynášejí až na půdu. Je to každýmu
jasný?“ poštěkává tlustý plukovník BIS v kanclu,
nacpaném operativními důstojníky. „Jasný, šéfe,“
mručí sborově rambové a pomalu se rozcházejí.

ČTYŘI PRDELE KECŮ
Čeští angažovaní básníci sedí
ve vyhřátejch panelácích, před
sebou nemají nic, protože už
dvakrát všechno sežrali. Trpí 
depkama – v Gaze se to furt
mele, v Korejích je taky cvrkot,
Rusko je Rusko a nikdo s ním
nehne. Jenže doma je doma 
a vždycky bylo, je a bude, tak
jakýpak copak. Arabáši v Gaze
musej vědět, že jejich osudy
nejsou českejm angažovanejm
básníkům lhostejný, že jsou
ochotný kvůli nim zariskovat,
zvednout kostry od stolů 
a přinýst další mísy s jídlem. 

KOLEM OHŇŮ
Po celé Stromovce hoří ohně, kolem 
nich posedávají a postávají tisíce 
bezdomovců. Každý den přicházejí 
další a další, stejná situace je i v
ostatních velkých pražských parcích. 
ODS je vysmátá, TOP 09 si spokojeně 
mne ruce, Věci veřejné mění svůj 
název na Věci soukromé. ČSSD 
se od problému distancuje, Zelení 
bojují za záchranu velryb. KDU-ČSL je 
v rekonvalescenci, komunisti se 
rozvalují v kancelářích, pojídají buřty 
s cibulí a drží huby. Spolek přátel 
šňupacího tabáku pořádá třídenní 
konferenci na téma Problém je 
problémem jen tehdy, je-li řešitelný.

MADE IN JERUSALEM
Karel Schwarzenberg se opírá předloktím o Zeď 
nářků a naříká, jeho nářek roznaříkává všechny 
dosud nenaříkající. S Karlem Schwarzenbergem 
naříkají i ti, kteří už mají několikrát odnaříkáno. 
Naříkají všichni, kteří až dosud naříkat odmítali. 
Nářek se šíří po okolí a začíná pršet. Hustě prší 
a Karel Schwarzenberg se opírá o Zeď a naříká 
a s ním naříkají všichni hlasitě naříkající a naříkají
i naříkajícími naříkači jaderně zholocaustovaní
Íránci naříkají všichni totálně unaříkaní a Zeď 
měkne a drolí se vlivem naříkajících a Karel 
Schwarzenberg si s nářkem uvědomuje, že už 
je příliš starý na rock and roll a stejně starý na
smrt. 

Dnes večer v 19.00 proběhne u sochy Sv. Václava
na Václavském náměstí v Praze pietní akt za ze-
snulou Margaret Thatcherovou. Promluví Marek
Benda a kněz Václav Malý, několik básní přečtou
Petr Borkovec a Jáchym Topol, zahraje skupina
Střešovická kramle.
M. K. na FB 8. 4. 2013

Thatcherová měla destruktivní vliv na britskou
společnost, svými činy a postoji inspirovala Vác-
lava Klause. Takže až hodí Klaus krovky, tak ti, kteří
se nyní dojímají smrtí Železné lady, můžou se
potom dojímat smrtí Velkého prognostika...
M. K. na FB 8. 4. 2013
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TRÁPENÍ
Velké mám trápení, nosím ho v sobě,
nemám ho komu říct, smím říct ho tobě?
Ve dne se usmívám jak maska zakletá,
v noci však nespím, mřu bolestmi ze světa.

Když totiž příroda porodí tsunami,
pokorně vzývám ji nevinnou vinami.
Když ale letadla vyletí v svítání
shazovat bomby - prý bomby jsou humánní -
srdce mi ochoří jedem té hrozné lži.
Letadlům, vojákům NATO pak nevěřím.

Prý mocní světa též mají trápení:
naftu a loutky vlád ovládnout na Zemi.
Držet svět v globálu – lidem to přisladit
řečmi a frázemi o tom, že vládne lid.
A lidi hrabou, dle návodů, pod sebe,
bída, bol druhých je nepálí, nezebe.

Velké mám trápení,nosím ho v sobě,
nemám ho komu říct, říkám ho tobě.

Prosím tě, pojď svědčit, nebo nás prodají!
Historii soudí – slovo jí nedají.
V Únoru zrozenou ubít se chystali,
tenkrát však lidi ji Mašínům  nedali.
Dneska  - ji drásají, špiní, rvou, haní.
Cpou do všech – do mladých - nepravdy, lhaní!

A já to trápení vykřičím do noci.
Ne sobě, lidem a světu chci pomoci.
Na hluché, slepé řvu, do kasin, do barů:
„Dost jste si nakradli, dost bylo chyb, zmaru!
Srdce a mozky jste falší, lží uspali,
naši zem paktům a čertům jste upsali!“
Křičím dost? Že cinkot zlata je silnější?
Jen jednou v dějinách byl člověk přednější.
ZLATO je přednější v té dnešní době.
To je to trápení, co nosím v sobě.

POTOMKŮM NEVOLNÍKŮ
Motto:
Miluji šlechtickou duši, ti ostatní 
jsou jen potomci nevolníků, 
lidí, kteří mají zbabělou povahu.  
Jiří Menzel, režisér

Nevolníkův syn zbabělý – 
tos prý ty, národe český.
Děl to kdosi (kdysi skvělý),
dnes se dělá panstvu hezký.

Vzpamatuj se, můj národe.
Nejsi zbabělý, máš ÚNOR!
Nenechal jsi nic náhodě, 
vyřízl jsi tenkrát tumor.

Zhoubný byl a bude vždycky.
O kapitalismu mluvím!
Deptá, leptá náš rod lidský,
člověka v člověku hubí.

Pravdu, lásku ze lži plete,
dílo tvoje ničí, krade,
vymývá mozky tvým dětem.
Jenom cynik hrabe, hrabe!

Ať si hrabe, jak kdo umí -  
to je krédo dnes i příště.
Hlavní je zisk, zlato, sumy,
člověk na posledním místě.

Neřád tumor dřímá zrádně.
Opíjí tě svoboděnkou. 
Zpitý nevíš, že jsi na dně,
almužnu ti hodil tenkou.

Zato mocní z tvého mála
kupí zlato, moc, zisk, sílu.
Z toho se vždy válka stala.
Vzpamatuj se, měj se k dílu!

Nejsi zbabělý, národe, 
jen nevíš, že tumor bují.
Nenech osud svůj náhodě!
Děti si to zasluhují.

VĚRA LEVÁ
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PAK
Až začnou lidi přemýšlet,
až vezmou rozum do hrsti,
rozkymácí se celý svět,
z pout zlata sebe vyprostí.

Historie nás přesvědčí, 
jak zlato, moc svět spoutaly,
odsekly elitu – část větší
v poslušné stádo hnětaly.

Do stáda elita nalila 
bohy a bázeň boží,
v člověku rozum ubila,
stádo se stalo zbožím.

Elita včas dá cukr – bič,
slyšíš pak: “bé – chroch“ slastné.
Člověčí rozum je navždy pryč!
Kdo hodí lano spásné?

Když stádo v zákopy nahnali,
Iljič Vladimír ho hodil pro ty, 
co rozumu trochu nabrali,
co chtěli střechu, chléb a boty.

Střecha, chléb a boty ŽIVOT je.
Poznání vzali do hrsti,
o život vrhli se potom do boje
v touze ukončit krutosti.

Síla, moc zlata je veliká.
Dnes je zas svět spoután zlatem.
Zase se odsekla elita,
ze zbylých stádo je chvatem.

STÁDO, co má mobil po kapsách, 
počítač, s kterým i spává,
vymyté mozky mu plavou ve snách,
člověka člověk se vzdává.

Až začnou lidi přemýšlet,
až vezmou rozum do hrsti,
rozkymácí se celý svět,
z pout zlata sebe vyprostí.

Pak bude svět jak žírná stáj,
nebude proč vésti válku.
Takhle to nějak Nezval psal
a chtěl pít verše z šálků.

ZRADA
Řekni mi, táto, co dělat,
když mě můj kamarád zradil.
To musíš, chlapče, prvně znát,
proč zradil, proč jsi mu vadil.

I tebe, táto, druh zradil?
Byla to zrada, když se tě vzdal?
Byla a bolela, když hanil, 
pomlouval, špinil a lhal.

Vrhali jsme se do díla
s nadšením, spolu a rádi,
víra a síla nás pojila.
Kdos ho však vábil a radil:

Majetek je tvá jistota,
na něj a na sebe mysli.
Svobodou mozek omotal,
ideje vyhodil z mysli.

Na novou svobodu vsadil:
svobodně chtěl hrabat, krást.
Na co dřív vsadil, zradil:
svou práci, domov a vlast.

Tak dneska zkouší svobodně 
hrabat, krást, pod mostem spát,
svobodně musí všemožně
o život rvát se i bát.

Každý se může pomýlit,
poznat to musí hlavně.
Zrada tě musí posílit,
utvrdit, že jdeš správně.
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CO JE PRÁVNÍ STÁT
V našem právním státě,
padneš-li do rukou práva,
přijdeš o poslední gatě.

Totiž tahle republika
tvoje právo nezajistí,
nemáš-li na palmáre 
pro právníka.

Protože jsi člověk
nezralý a prost,
potřebuješ advokáta
na každou pitomost.

Z toho plynou poučení taková,
že uchránit lze snadněji od basy
leckterého gaunera.

Neboť ten z loupeží si ukládá
mezi výrobní náklady, ztráty,
sdostatek peněz
Pro nejmazanější advokáty.

UMĚNÍ PODROBOVAT
Herman, Bělobrádek, Duka,
toť svatá Trojice a boží ruka,
která ví, jakže se míří.

Rozhodla se, český kacíři,
chránit tě, jak v církevním je zvyku,
před tlupou rudých pekelníků.

Pevně drží pospolu,
umí vždycky v pravou chvíli
bouchnout pěstí do stolu.

PŘEDÁK KATOLICKÉ MENŠINY
Mnohým není dlouho už po chuti
Dukova snaha vetřít se do vládnutí
a vytvářet tak dojem, víc než nám milo,
co činí, s kropenkou světí, že vše je boží dílo.

Stejně jak při každém Zemanově kroku,
chvátá být po jeho boku,
aby pochopili holečkové prostí,
že on je druhou státní osobností. 

SKUTEČNÉ ZDROJE ROZUMU
Buď si jak chceš
ministerský vládce,
jenom exponát jseš
bez poradce.

O CO ŠLO
V pravdě, lásce demokratů
jeden úmysl vynik -
co nejdéle si udržeti
zlatonosný pašalík.

Veřejnost může být jistá,
dravci nesnášejí půst.
Není divu, jestli paní Čistá
i v nové Sněmovně
dále srší pěnu nenávisti z úst.

ČERNÉ STRÁNKY ČESKÝCH DĚJIN
Jak to bylo doopravdy, není známo, 
podle tradice však kupec Sámo, 
aniž mu radili mniši, 
založil česko-slovanskou říši.

Boleslav pošlapal potom česká práva, 
odstranil bráchu Václava, 
který Němcům, vstřícný, poslušný a tich‘, 
dával všechno, co jim viděl na očích.

Netvor Žižka, kališnická zmije,
největší to hanba české historie, 
Evropanům před zraky, 
tepal cepy křižáky.

JIŘÍ STANO
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Ničemní kacíři, Želivský a Hus, 
vyvolali v církvi svaté hnus, 
který doba dodnes nesmyla. 
Po právu je nectil Ratzinger, ni Wojtyla.

Odedávna nemravnost je též naše, 
o čemž svědčí činy lapky Ondráše, 
který v dějepise stále hrůzu budí:
Bohatým krad‘, dával těm, co byli chudí.

Víme to z archívů Vídně,
že na grófský majetek se díval třídně. 
Zatraceni do jednoho ať jsou všici,
co trýznili panstvo, násilníci.

Ve stoupě ať skončí Palackého dílo, 
jež ctí vše, co češstvím žilo, 
které lidi ohlupuje tím, že cení 
jakés pokleslé národní obrození.

Tři sta let habsburští mocnáři, 
hýčkali nás jako v polštáři. 
Místo vděčnosti, pokorných díků,
Masaryk jim do zad vrazil dýku.

Tato podlost skvrnou zůstane všech Čechů, 
že si vytvořili nad hlavou svou střechu, 
stali se tak, spory o tom nevedem,
ve středu Evropy pro Hitlera jen vředem.

Čas šel dál, a jak se stalo tolikrát, 
dovolil si český národ „herenfolku“ drze odolat.
Český zloduch, který měl být uhnětý,
podruhé zas ukrad‘ Němcům Sudety.

Předtím vraždil sedm roků veřejně i ve skrytu, 
všemu lidstvu nadřazenou elitu, 
jež přichvátala Tschechei zbavit pout, 
bratrsky ji obejmout.

Landsmanšafti stále jsou si jistí,
Češi že vždy byli teroristi, 
Beneš, kdoví, co byl zač, 
ví se jen, že válečný štváč.

Buďte tedy proklety,
zločinecké jeho dekrety, 
zkázonosného kdys času, 
ponížily jednu nadčlověčí rasu.

Dotklo se to i knížete Schwarzenberga, 
který, aby Čechům zvedl pérka 
a po restituci hladový, 
ponížil se dělat i lokaje Havlovi.

Co s takými dějinami?
Kajme se z těch hříchů, pánbůh s námi!
Kdo z Čechů tu vinu unese?
Za to, že jsme vůbec, styďme se!

S vědomím tak velké viny, 
jak můžem být hrdi na dějiny. 
Omluvit se. Bez křiklounské paniky. 
Buďme rádi, že naštěstí 
na omluvy máme profíky.

Čert vzal staré hříchy,
teď jedeme dál.
Havel nám to u Germánů
hned vypigloval.

Pan Nečas se též postavil 
na jejich stranu. Byť jen na pár chvil.
Prý neměl moc času, 
přesto stačil Bavorákům
vlezlou skočnou zatančit.
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AŽ PROBUDÍŠ SE
Až probudíš se ze snu o zlatém teleti
a poslední porci donaldových hamburgrů,
vyzvrátíš si rovnou na špičky sešlapaných adi-

dasek,
svou zem už nenajdeš, nebude tu.

Pak znovu se můžeš začít ptát,
ustrašeně, mezi blyštivým haraburdím:
Kde domov můj, kde vlastně, kdeže
po lučinách voda a bory po skalinách šumící?

A v čím že to sadě pučí květ, čí že je mezitím
země česká,
ráj kdysi napohled,
když plácla si na ni havěť s havětí?

Ano, až probudíš se ze snu o zlatém teleti,
krajinou cizí budeš se vláčet o žebrácké holi. 

S TUČNÝMI ČERVY NAPOVRCH
Získávali nás slovy o životě v čistotě a pravdě,
v srdcích tím podpalovali plamínky naděje,
od nohou vzhůru ale už stoupal chlad.

Od té doby nezavál zemí čerstvý vítr.
A jako pod skleněným poklopem, 
v puchu rozkládajícího se svědomí,
napovrch vyrážejí jenom tuční červi.

V rozkladu téměř všechno, zbytek v tlení.
A z hry je prohra. Jen špína k špíně 
v hromadě se vrší.

Kdo vyvětrá tu? Kdo zvedne těžké víko zase,
rozrazí okna dokořán?

POEZIÍ NELZE
Poezií nelze dosáhnout ničeho
Kdoví co si bardi slovíček podivně
srovnaných Kdoví co si na nás vymýšlejí
Uvěřte jim jednou Podruhé
vyloží vám všechno jinak Ze záhybů
jejich veršovánek čiší nejistota Pohleďte
už ten první: Ignác Mácha jedenapůl století
po smrti neleží klidně

STAVĚT MOST
Chtěl stavět most Básněmi Řečí Prostými
slovy Nabíral písmen Prosíval je
Pečlivě hnětl do kvádrů
i do oblouků Lamentoval
když občas zrušit bylo třeba
kroužek z ů aby písmena
do sebe lépe zapadala
Nic nepostavil Most
zůstal snem Jazyk jejž si k stavbě vybral
nedal se stmelit Drolil se
v prach

ŘEKNEŠ HO, BUDEŠ HOŘET
Naléhavých slov, kolik do džbánu se stlačí
a než po něm začnou vonět vínem
přikládáš další opatrně
vědom si jejich nečekané tíhy
Vědom si obsahu, který nabobtnává
a často nepřiměřeně zvětšuje objem
Riskuješ každým dalším slovem
vyslovuješ stále tišeji
a vzrušením i chraplavě
Jedno jediné slovo vznesené navíc
a džbán exploduje, žhavé
střepiny zaplní prostor
Řekneš ho, budeš hořet
Řekneš a neuhasíš
žízeň, sebe ani slova

ZPLUSNĚLA DOBA
Zplusněla doba Psi a vlci
dělí si hlad Národy srnčí hynou
NEJVYŠŠÍ ČAS! Do země zadupejte
poklad Povrch uhlaďte ocelí
Keř vysaďte tam
Řeč svou uschovejte v trní Knihami
oheň zažehněte Krátkozrakost vaše
vyhoří až k obloze vyšlehne pravda
Naděje zuhelnatí
pokolením příštím

KOLEM RYBNÍKA
Kolem rybníka vedro je
a spousta dívek v bikinách.
Nepostačí lok prazdroje,
abych tu horkost v sobě splách.�

DANIEL STROŽ
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V HOSPODĚ S KRYLEM
„Přistrč mu židli, ať si kecne,“ řval Kryl na mého

souseda
v jedné pitoreskně opentlené mnichovské hos-

podě
s bavorskými trofejemi volpertingů,
čili nikdy neexistujících zvířat:
„Ať už přestane ječet tou svou nesnesitelnou fi-

stulí!“
Vzájemná řež slov vzplála očekávaně,
zdálo se, že nás odtud opět vyhodí
tlustý fašoun hospodský, asi někdejší údržbář

plynových komor,
mezitím nevrlý pingl, korektní sice při placení,
avšak nesnášející slovanský přízvuk.
O čem mohla být ta slovní přestřelka,
to větné zabíjení se navzájem,
útočící na citlivé bubínky i dalších germánských

hostí?
Netřeba o tom dlouho přemýšlet,
stáčela se k návratu, k němuž zbývaly ještě roky.
Kryl už na něj ale prozíravě šetřil, započal spro-

pitným,
které se rozhodl zásadně neudílet.
Až při vynuceném odchodu, z houfu českých

ožralců,
tlačících se vstříc dalšímu povyražení noci,
kladl mi na srdce (teď už zase potichu),
odkudsi zespod chumlu:
„Jenom ze zapomnění není návratu, to si dobře

zapamatuj!“
Říhl k tomu párkrát a běžel si tu moudrost za-

psat domů.
Netušil jsem tehdy, přitisknut na jím odmítnutou

milenku,
jak se mu ta jeho slova splní.

KDYŽ ZEŠEŘÍ SE
Když zešeří se, vídávám stíny
nás dvou.
Jdou zpříma, někam za obzor.
Povídají si, slyším slova,
ale uniká mi jejich smysl.

RŮŽOVÁ
Růžová tvář. Spíš zrůžovělá.
Růžové snění, co při něm
růžový svetřík k zemi padá…
Růžová noc do růžového rána.

TOLIK BĚLOSTNÝCH LIDÍ 
Tolik bělostných lidí, 
kteří po nocích bloudí bezhlavě.
V ulicích pak bílo jako sněhem.
Ale uvnitř? Uvnitř je jim jinak.
Bílo jen napovrch.
V útrobách jako v nejčernějším tunelu!

POSLEDNÍ NOC
Poslední noc, jenže ty to nevíš,
s nadějí vstáváš do dne stejnou.
Připraven, že raděj ve všem slevíš,
zvolíš i cestu nedůstojnou.

Poslední noc, jenže ty netušíš,
že po ní nepřijde už další.
Že během dne zvonění uslyšíš,
k němuž druzí zůstanou hluší.

Náš výběr je z knihy Bratrstvo kočičí pracky, na-
kladatelství FUTURA, 1999 a ze sbírky Teď už vím,
nakladatelství FUTURA, Praha 2012

http://www.nakladatelstvi-futura.cz
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Přestože jsem ateista,“
pravil XY při debatě o Bohu,
„s Pánembohem máme korektní vztah.
Já mu nemluvím do jeho záležitostí,
a on mi nemluví do mých.“

Soudní proces s bestiálním vrahem komentoval
XY slovy:
„Lidská práva vrahů jsou nám svatá —
na rozdíl od práv zavražděných…“

„Ať žijí odvážní zbojníci, kteří bohatým berou!“
zvolal XY při čtení novinové zprávy
o vyloupení místní banky.
„Škoda jen, že při rozdávání chudým
si nikdy nevzpomenou na mě!“

„Lidé často a rádi přehánějí,“
konstatoval XY nad románem spisovatele CD.
„Říkají o něm, že je vyprávěč epické šíře,
ale ve skutečnosti je to obyčejný žvanil.“

„Ano, i básník se může stát multimilionářem,“
pravil XY při debatě o směšných honorářích,
„když místo básnění vyloupí banku…“

„Očekávám,“ pravil XY na Silvestra,
„že prezident naší banánové republiky
nám při novoročním projevu oznámí:
Vážení spoluobčané, charakter je luxus,
který si prozatím nemůžeme dovolit.“

„Jak hráli naši fotbalisté
v kvalifikaci na mistrovství světa?“
zeptal se kdosi. XY odpověděl:
„Naši fotbaloví milionáři po laxním výkonu
přenechali vítězství
německým fotbalovým milionářům,
aniž se před zraky svých věrných fanoušků,
žijících ze životního minima,
sebe méně zastyděli.“

XY často a rád diskutoval s televizorem.
„Trvale udržitelný růst,“
pravil nekompromisně ministrovi financí,
„je stejně jako průjem trvale neudržitelný.“

„Za války bývá hrdinů nedostatek,“
stěžoval si jeden z XY-ových přátel
při debatě o občanské statečnosti,
„avšak hotové orgie hrdinství vypukají po válce.
Skuteční hrdinové padli v boji,
a pokud ne, jsou už zdiskreditováni,
arestováni, případně zlikvidováni
bratrstvem zbabělců a vlastizrádců,
kteří si vzájemně dosvědčí hrdinské činy
a rozdělí si metály za statečnost v boji.
Kdo by se pak ještě chtěl šťourat v minulosti,
bývá umlčen nějakou hodnověrnou denunciací…“
„A to je také správné,“ pravil XY,
„protože národní sebevědomí je nutno udržovat
dostatkem národních hrdinů.
Nevadí, že jsou falešní,
hlavně že jsou ve správné partaji…“

„Člověk by nevěřil,“ konstatoval XY
při pohledu na davy spěchající do práce,
„kolik úsilí to stojí, aby se člověk dopracoval
přesvědčivého životního neúspěchu.“

„Demokracie se nejefektivněji likviduje
pod praporem demokracie,“
pravil XY v debatě o úskalích lidovlády,
„stejně jako do války se nejlépe verbuje
s mírovými hesly na rtech.“

„Co můžete čekat od voleb,
když podle doktora Koukolíka polovina Čechů
má IQ debila?“
rozčiloval se kdosi.
„Ach,“ navázal XY, „ten milý, laskavý
doktor Koukolík
je velký optimista!“

JIŘÍ ŽÁČEK
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„Člověk si nevybere,“
bručel XY při debatě o manželství.
„Když máš ošklivou ženu, jsi chudák —
nikdy se jí nezbavíš.
Když máš krásnou ženu, jsi chudák —
každý muž by ti rád nasadil parohy.
Když máš hloupou ženu, jsi chudák —
nemáš si s ní o čem popovídat.
A když máš chytrou ženu, jsi také chudák —
připadáš si vedle ní jako idiot.“

„Když si člověk zvykne,“ pravil XY při debatě
o stárnutí,
„že při večeři nemůže najít zuby,
protože neví, kam odložil brýle,
a že v noci místo vášní s ním lomcují ústřely
a koliky,
může být pokročilý střední věk
veselou etapou lidského života.“

„Kdy zvítězí pravda nad lží?“
položil XY řečnickou otázku
a hned si odpověděl:
„Až dokáže získat lepší bodyguardy,
lepší advokáty a lepší lobbisty,
než si dokázala koupit lež.“

„Křehké a zranitelné pravdy,“
meditoval XY nad humoristickou knihou,
„musejí být z bezpečnostních důvodů maskovány
za zlomyslné pomluvy, případně rovnou za lež.“

„Nakonec se každá žena vdává z lásky,“
uzavřel XY debatu o ženských ctnostech.
„Jedna z lásky k muži,
druhá z lásky k jeho penězům.“

V klubu filmařů, kam XY zabloudil omylem,
vypukla bouřlivá debata, v níž postarší režisérka,
pověstná provokativním feminismem,
obvinila všechny přítomné muže z týrání
vlastních žen.
„Jaképak týrání,“ neudržel se XY,
když dotyčná na chvilku umlkla, aby se nadechla.
„Čemu vy říkáte týrání,
to většina normálních mužů a žen
provozuje s potěšením
a říká tomu soulož.“

„Chytré ženy svého manžela zásadně chválí,“
poznamenal XY o Mezinárodním dni žen,
„protože jsou raději, když jim přítelkyně závidí,
než kdyby je litovaly.“

„Zákon chránící ženy před domácím násilím
je záslužný,“ pravil XY v kroužku přátel.
„Ale copak se násilí dopouštějí jen muži?
Kde je zákon chránící muže
před terorem věčně nakvašené ječící ježibaby,
vedle níž je Tyrannosaurus Rex roztomilým
mazlíčkem?“

„Pro feministky to musí být rána,“
podotkl XY v kroužku přátel zdravého rozumu,
„vidět, že tolik žen si nechalo zvětšit poprsí,
ale žádná si nenechala zvýšit IQ.“

„K manželkám,“ pravil XY ke kolegům diskutérům,
„by se měl přikládat dálkový ovladač s bodem G,
jinak budou neovladatelné.“

„Jak by byly ženy miloučké,“ zasnil se XY,
„kdyby neviděly, neslyšely, nemluvily
a nemyslely…“

„Každý rodič chce mít doma malého génia,“
přečetl si XY v novinách a povzdechl si:
„Ale jak to má příroda zařídit,
když oba rodiče jsou inteligentní
jako kandelábr?!“

„Jediný rozdíl mezi válečným hrdinou
a válečným zločincem,“ pravil XY
při sledování války v přímém přenosu,
„je v tom, že hrdina bojuje na naší straně,
kdežto zločinec slouží nepříteli.“

„Souložit vás baví, ale děti mít nechcete,“
volal XY z okna při ranní čtvrthodince nenávisti.
„A kdo myslíte, že bude vydělávat
na vaše důchody?
Moje děti? S tím nepočítejte — já žádné děti
nemám!“

(Náš výběr je z autorovy knihy Tak pravil XY, kterou
vydalo nakladatelství Šulc–Švarc, s. r. o., v Praze
roku 2012).
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Česká republika je skvělá země. 
Sociální stát je po smrti, na operace dětí se žebrá
na ulici.
Hlavně že jsou peníze pro církve.

Aby bylo možno poskytnout lidu dobro, musíme lidi
nejdřív uvrhnout do bídy. 
Prostředkem obojího jsou církevní restituce

Lék pro posílení paměti.
Církevní restituce.

Stál na Václaváku a zasněně zíral na koně.
Náhle pravil: Nechce se mi zvonit, chce se mi stří-
let.

Byl to nesmírně pracovitý politik.
Přemýšlel tak usilovně, až si přivodil kýlu na
mozku.

Novináři jsou prý hlídací psi demokracie. Není to
nějaký omyl? 
Od kdy jsou hyeny hlídacími psy?

Je s podivem, že zemi, která nezažila 68 let válku,
kterou neničí zemětřesení, nepustoší tornáda, ne-
trápí ji roky sucha, úrodu nesežerou kobylky, místo
sopky sem tam někdy někde vybuchne nějaké po-
trubí, dokáže dostat na kolena, za pouhých dvacet
let, parta zlodějů a podvodníků.

Český oxymoron. 
Rozkradením majetku země vzkvétá.

Jsem charakterní člověk a své zvyky měnit ne-
budu.
Lhal jsem, lžu a lhát budu.

Česká národní banka opravila známé přísloví.
Už neplatí, kdo šetří, má za tři, ale kdo šetří, vydá
za tři.

Před volbami byly rozdávány koblihy.
Teď se to bude opakovat, budou ale koňské.

Kalousek se k tomu ještě nevyjádřil, takže se to ne-
stalo.

Když můžeme mít dva policejní prezidenty, proč
bychom nemohli mít dvě vlády.

Glosy
Ivan Votava

Kr
es

ba
 Iv

an
 V

ot
av

a 
(2

)



39

UMĚNÍ A ANGAŽOVANOST
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

• Proč jste se zapojil do aktivit spisovatelky Lenky
Procházkové, dokumentaristy Václava Dvořáka
a předsedy Jazzové sekce Karla Srpa, zaměřených
proti tzv. církevním restitucím?

Víte, v době, kdy jsem byl vyhoštěn z bývalé re-
publiky, jsem ještě choval úctu k náboženství a ná-
boženským organizacím. Snad proto, že bylo
náboženství v té době establishmentem potlačo-
váno. Tu úctu jsem velmi rychle ztratil, když jsem
dorazil do USA, kde panuje v převážné části země
téměř středověký náboženský diktát mysli. Byl to
pro mě úplný šok! Já bral text Bible jako metafory
pro hlubší filozofickou diskusi a najednou jsem
potkával davy lidí, kteří brali věty v Bibli naprosto
doslovně a věřili v chození po vodě, neposkvrněná
početí, boží syny a jejich tryskové odlétání do
nebes a podobné idiocie urážející zdravý rozum.
Naprosto logicky mi došlo, že kdyby tito lidé získali
absolutní moc nad společností a celým státem
a jeho horami zbraní, tak se můžeme velmi rychle
všichni na zeměkouli navzájem vyvraždit.

Náboženská víra nepoužívá rozum a logiku
a dává rozhodnutí do »božích rukou« a v klidu sle-
duje utrpení lidí jako důkaz boží existence. To je
děsivé. Jen se podívejte, co příšerných tragédií
a válek vyvolala a stále dále vyvolávají nábožen-
ství! Bush v jednom projevu prohlásil, že mu
k útoku na Irák zavelela Bible. Mně je dnes na-
prosto nepochopitelné, jak někdo může věřit v ně-
jaké, lidskou myslí vykonstruované bezcitné bohy.
V jakékoliv. Je zajímavé, že někteří věřící poté, co
odhalí svinstva ve své vlastní církvi, utíkají k jiným
náboženstvím, jako by nemohli unést vlastní svo-
bodnou existenci.

Když jsem například cestoval v zemích ovláda-
ných buddhismem, tak mně okamžitě došlo, že
tam buddhismus funguje ve společnosti a mocen-
ské struktuře jako katolictví a jiné církve v západ-
ním světě. Stačilo vlézt na Tchaj-wanu do
buddhistického chrámu a pozorovat, jak tam stojí
fronta lidí, kteří pálí peníze v chrámové peci, aby,
jak jim řekli ti vychcaní mniši, jejich zemřelí rodiče
netrpěli hlady v posmrtném životě. Ale když jsem
chtěl velmi ostentativně spálit skutečnou dolaro-
vou bankovku, tak mě tlustý mnich zadržel a po-

ručil mě si za ni koupit jejich »chrámové peníze«,
které tam na místě tiskli nějakými razítky. Vychca-
nost do nebe volající! Všechny náboženské insti-
tuce jsou jen parazity na společnosti.

Když jsem se dozvěděl, že v ČR se má nacpat
těmto kriminálním organizacím obrovský majetek,
který jim ani zákonně nepatřil už od dob osvíce-
ných panovníků z časů Marie Terezie, tak se mi
úplně zvednul žaludek. Protože, když tyto organi-
zace dostanou do rukou ekonomickou moc, tak ji
okamžitě přetaví i v moc politickou. A z toho mě
jímá hrůza.
• Bývalého papeže Jana Pavla II. jste označil za
masového vraha. Tak ostrých hodnocení směrem
k církvím se umělci v mainstreamu nedopouštějí. 

To máte pravdu. Mě velmi zaráží, když někdo ar-
gumentuje, že třeba Stalin vědomě zavinil hlado-
mor na Ukrajině, při němž zemřely statisíce lidí,
a proto je potřeba ho označit za masového vraha.
Budiž. Ale proč stejnou logiku tito lidé nepoužívají
v případě papeže Jana Pavla? Ten přece jezdil po
Africe a v době, kdy se jako požár šířila infekce HIV,
naprosto vědomě poroučel milionům katolickým
náboženstvím oblblých oveček, že nesmějí použí-
vat kondomy. Tím on osobně způsobil smrt stati-
síců, možná i milionů lidí. A dnes je již téměř
prohlášen svojí mateřskou organizací za svatého.

Jestli nějaká organizace prohlásí masového
vraha za váženého člena své organizace, tak je lo-
gické a legitimní považovat i tuto organizaci za zlo-
činnou.
• Váš životopis odhaluje mnohé paradoxy – např.
jste podepsal Chartu 77 a nyní stojíte na té straně,
kde se nachází autentická levice, jste dokonce při-
spěvatelem Obrysu-Kmene, naší literární přílohy.
Odešel jste do USA a kritizujete nesvobodu v této
zemi. Jak to vysvětlit?

Já bych to nenazýval paradoxy, ale spíš integri-
tou a udržováním stejných mravních hodnot, které
jsem si vybudoval v české »druhé« kultuře. Ty sa-
mozřejmě logicky kolidují s hodnotami současného
»tržně svobodného« systému postaveného na zot-
ročování a ponižování jeden druhého, odebírání lid-
ské důstojnosti a v neposlední řadě na drancování
zeměkoule. Dlouhou dobu jsem učil na TUFTS Uni-

Každé umění by mělo být angažované
Rozhovor Moniky Hoření se spisovatelem, performerem

a vysokoškolským pedagogem Milanem Kohoutem
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versitě předmět o umění a filozofii české »druhé«
kultury a undergroundu, který jsem sám vytvořil.
Prohrabával jsem archivy tohoto hnutí a vynořil se
mi z nich profil naprosto levicového hnutí. Když si
přečtete některé základní principy tohoto hnutí,
které jsem vypracoval, a srovnáte je s principy le-
vicových hnutí z evropské historie, tak vám dojde,
že se velmi překrývají.

Například: znechucení z »normálního« světa
a jeho kultury, ignorování tlaku oficiálního režimu,
odmítnutí totalitního systému, militarismu, přijetí
pacifismu, nezávislost na oficiálních komunikač-
ních kanálech, nehledání kvality života v materi-
álním zabezpečení, solidárnost s ostatními
druhokulturními rebely, spolupráce, vytvoření pa-
ralelního světa (polis) s rozdílnou kulturou a roz-
dílným spektrem mravních hodnot (»druhá«
kultura), ignorování tlaku oficiálního režimu
a smání se mu, obracení oficiální kultury v parodii
sebe sama, používání osobní komunikace (hori-
zontální) oproti vertikální založené na médiích,
vytváření osobních řetězových médií, zdůrazňo-
vání autenticity v životě, underground jako životní
styl, zdůrazňování autenticity v umělecké tvorbě,
rozhodnutí se být svobodný, a to ihned a hned se
tak začít chovat, odvědomá fúze umění, politiky
(polis) a života, umění jako základní životní hod-
nota, netoužit po tom stát se součástí kulturní
historie, tvořit umění mimo oficiální ekonomiku,
žádné umění není na prodej, umění jako proces,
a nikoliv produkt, pomíjení estetiky v tvorbě
umění, radši nedělat žádné umění než udělat při
tvorbě i sebemenší kompromis establishmentu,
vzdání se materiálních hodnot, smát se penězům,
žít v pravdě, nepotlačovat jakékoliv myšlenky,
říkat otevřeně vše, co si myslím, chovat jazyk jako
poklad, žít v přítomnosti, hledat mravnost v »ne-
mravnosti«, rozrušovat mravní hodnoty »první«
kultury, mravnost následovat, spirituální ateis-
mus, nebudovat žádné společenské třídy
v »druhé« kultuře, nesoutěžit mezi sebou, chovat
k sobě absolutní přátelství, permanentně sociali-
zovat.
• V roce 1986 jste byl vyhoštěn z ČSSR a žil jste
dva roky v uprchlickém táboře v Rakousku. Jak
byste přiblížil těm, kteří neznají takové zařízení,
tamní život a podmínky?

Před pár lety mně v Praze vydali knihu »Proveď
vola světem, volem zůstane«, kde mj. popisuji pe-
riodu pobytu v uprchlickém táboře. Je velmi těžké

na pár řádcích vysvětlit celou komplexitu věcí,
které tam probíhaly. Jedna z nejzajímavějších věcí
ale je, že tam uprchlíky z tehdejších socialistických
zemí nikdo nechtěl a jedna ze vstupních procedur
při přijetí do lágru byl sprostý a tvrdý výslech, při
kterém se snažili vyšetřovatelé donutit uprchlíka
k návratu do své země, odkud utekl.

Také mě překvapil vzorek obyvatelstva, které
v době husákovské normalizace utíkalo. Někdy
jsem si říkal, že se velké části této emigrace bývalá
totalitní vláda v Československu ráda zbavila. Zíral
jsem na to, že lidé utíkali převážně ze sobecko-
ekonomických důvodů, které mi připadaly strašně
nízké. Do dotazníků si vymýšleli, jak byli strašlivě
politicky perzekuovaní a jak nikdy nebyli členy
KSČ, což byla podmínka pro přijímání do USA. Při-
tom jsem o řadě z nich věděl, že v komunistické
straně byli.
• Wikipedia o vás píše, že se zabýváte angažova-
nou tvorbou, která »kritizuje americkou ekono-
miku, náboženství, mediální manipulace, rasismus,
předsudky«, že jste vysokoškolským pedagogem
v USA. Kde vlastně učíte?
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Po léta učím na školách v Bostonu angažované
umění a jeho manifestaci ve formě performance.
Dle mé teorie by mělo každé umění být angažo-
vané, aby plnilo svoji společenskou funkci, a to ze-
jména v dnešní naprosto zoufalé situaci, ve které
se lidstvo nachází, a kdy se podvodně za osvobo-
zení označuje návrat do zotročujících systémů.
Proto při výuce potlačuji estetickou a kognitivní fa-
kultu uměleckého díla a upřednostňuji fakultu etic-
kou neboli mravní. Sám jsem v USA vystudoval
uměleckou VŠ, ačkoli jsem v Československu vy-
studovaný inženýr.

Ve zkratce není tak důležité, co vidí oči a zpra-
cuje vtipně mozek, ale to, co nám říká srdce.
K performanci jako velmi účinnému uměleckému
prostředku jsem došel na základě svých životních
zkušeností, včetně těch z »druhé« kultury. V mé
teorii existují po věky věků tzv. věční performeři,
kteří neustále zbytku kmene připomínají a ozřej-
mují mravní úchylky. Samozřejmě takoví Dioge-
nové, klauni, šaškové, Don Quijotové, futuristi,
dadaisti, surrealisti, situacionisti, anarchisti a další
alternativci jsou vždy vyčleňováni, vytlačováni
a odháněni od materiálních zdrojů společnosti,
vlastněných úzkou skupinou sobců. Takže jim vět-
šinou nezbývá nic jiného, než používat vlastní tělo
ve spojení s jednoduchými nalezenými materiály.
Jsou také nuceni provádět své kritické kousky ve
veřejných prostorech, v kontextu skutečného ži-
vota, a ne ve vyvolených, a mocnými kontrolova-
ných prostorech.
• V USA jste byl za akci Oprátky na prodej kritizující
chování bank zatčen a postaven před tamní soud.
Nebyl jste zklamán z reality »země neomezených
možností«?

To byla přesně jedna z diogenovských perfor-
mancí, provedená v době, kdy na burze vrcholilo
šílenství s podvodným a zločinným obchodováním
s hypotékami. Uvolněné regulace trhu s akciemi
(mimochodem díky pravicové kampani postavené
na pádu východoevropských socialistických
systémů a na argumentaci typu »podívejte se, jak
tam ti lidé cinkají klíči a chtějí, aby nesvázaný ka-
pitalismus řídil společnost«) dovolily těm odpor-
ným, nenažraným a arogantním bankéřům
vynalézt nové nástroje na trhu s akciemi a vytvořit
neuvěřitelnou bublinu v obchodování s »balíčky hy-
poték«. Bankéři nutili chudým rodinám hypotéky
i s tím vědomím, že si je nebudou moct dovolit
splácet, protože hypotéky během jednoho dne ba-

lili do různých balíků (fondů) a okamžitě je prodá-
vali dalším nenažraným bankéřům, kteří je zase
s dalším obrovským ziskem prodávali dál. A celou
horkou bramboru samozřejmě jednoho dne už ne-
bylo komu se ziskem prodat a celá pyramidová hra
se splaskla a zhroutila. Ale většina bankéřů už své
prachy měla někde ulité, a kdo to vše odnesl, byly
samozřejmě zase chudé rodiny, které banky vy-
koply po milionech z jejich domovů na ulici.
Spousta z nich se oběsila. Každému, kdo používal
trochu mozek, muselo už na začátku být jasné,
kam to povede.

Proto jsem si rozhodil oprátky před ředitelstvím
jedné z těch nejzlodějštějších bank, Bank of Ame-
rica, a začal je prodávat v duchu »Jestli si jdeš kou-
pit hypotéku na dům, tak si ještě při cestě kup
oprátku, neb ji budeš později potřebovat«. Byl jsem
zatčen a postaven před soud, který trval čtyři mě-
síce a naštěstí jsem byl osvobozen. Což bylo díky
trochu přežívající nezávislosti některých médií,
včetně veřejnoprávních (v současném Česku bych
asi skončil v kriminálu). Ale ze začátku to vypadalo,
že mě za to chtějí zavřít až na čtyři měsíce, tak jak
litera zákona pravila. Je zajímavé, že jakýkoliv
systém si najde nějaké zástupné zákony, jak po-
tlačit disent. To byl i případ potlačování disentu za
bývalé totality. Zákony o pobuřování, rozvracení
přímo neříkaly, že posílají disidenty do vězení za
svobodu slova.
• Jak hodnotíte šmírování mailové a telefonické
komunikace mezi občany v USA, které prosáklo
díky Edwardu Snowdenovi? Je to hrdina, nebo pa-
douch?

Samozřejmě, že je to obrovský hrdina, kterému
už svědomí nedalo a v zájmu boje za mizející zá-
kladní lidská práva prozradil hnusné chování ame-
rického, ale i evropského kapitalistického systému.
Je jasné, že současná uzounká ekonomická vlád-
noucí a diktátorská třída v západních společnos-
tech tuší, že se blíží její nevyhnutelný konec,
a snaží se ho oddálit. A špiclování nás všech jí
k tomu pomáhá. Neboť ten, kdo ví o tom, co si lidé
myslí a chystají, má vždy výhodu náskoku, díky níž
je čas na přípravu obranných kroků. Jestli chceme,
aby došlo ke změně, musíme najít způsob, jak jim
vždy vše předem nevyžvanit.  
• V pořadu ČT Před půlnocí v srpnu 2011 jste na-
zval kapitalismus jinou formou totality a byl jste
kritický i směrem k této televizi. Předpokládám, že
to bylo vaše poslední angažmá v televizi...



Stovky nebo tisíce protestují
u ruského vyslanectví? 

A kde je nějaké foto? A kde zůstali robokapové?
Tak se z iDnes dovídám, že před ruským velvyslanectvím v Praze protestují stovky lidí proti uvěznění

(údajně punkové skupiny) Pussy Riot. Článek doprovází jediná fotografie - jsou na ni dvě členky Pussy
Riot, ale žádná fotka z demonstrace. A zjevně ani naši milí robokapové s vrtulníky a se psy tentokrát
nějak zaspali. Na Aktualne.cz už z toho vyrobili rovnou tisícovku. A na Lidovkách také. A v Právo.cz jak
by smet. Články doprovází odkazy na fotografie, jak v Rusku vězní ženy. A opět žádné foto z demonstrace.
Pro Aktualne.cz, pro iDnes, pro Lidovky i pro Právo je zřejmě jednodušší publikovat staré fotky z agentury
Reuters o podmínkách v ruském vězení, než poslat někoho z redakce, aby tu demonstraci přímo v Praze
vyfotografoval. O čem je vlastně ten článek? O ruském vězení nebo o demonstraci v Praze? No hlavně,
že si mohli plivnout. O skutečné povaze Pussy Riot a jejich činech samozřejmě ani slovo. Stejně jako ani
slovo o tom, kdo "demonstraci" pořádá.

Ta uniformita informace v hlavních českých médiích (bez ohledu na to, kdo je vlastní) mě děsí. 
28. 9. 2013 Vladimír Stwora

http://www.zvedavec.org/
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Pořad byl odvysílán asi jen díky tomu, že to bylo
živé vysílání. Redaktorka mi potom řekla, že se re-
žisér rozhodoval, zda to neutnout během pořadu.
Učíval jsem také předměty o tom, jak hodnotit mé-
dium z hlediska vyváženosti - tzv. bias. Když hod-
notím českou veřejnoprávní televizi, která tím, že
je placena z koncesionářských poplatků celé spo-
lečnosti, by měla být nejvyváženější, tak z toho vy-
chází jako hlásná trouba jen úzkých
podnikatelsko-pravicově katolických zájmů.
• Jak vlastně vypadá současná skupina chartistů
– je rozdělena například volbou prezidenta, tzv. cír-
kevními restitucemi, projevy neoliberalismu atd.?

Bývalý český disent se rozdělil na různé sku-
pinky, které si už nerozumí. Vemte si například
báječnou a za všech systémů odvážnou bývalou
chartistku Lenku Procházkovou. Tím, že pořád by-
tostně cítí, kde se děje křivda za současného ka-
pitalistického systému a vyvíjí proti tomu aktivity,
se dostala do úplně protichůdné pozice než její
bývalí souputníci jako Ludvík Vaculík ad. Viz jakýsi
popěvek, který natočili na podporu Schwarzen-
berga v předvolební kampani. V první chvíli jsem
si myslel, že je to scénka z tvorby Járy Cimrmana,
než mně došlo, že to ti bývalí disidenti myslí
vážně.

Pro mě je také šokující, že velká část bývalého
undergroundu zamrzla v přemýšlení kdesi v do-
bách husákovské normalizace. Vytvořil jsem na to

název »zastydlý antikomunismus«. Jako by ne-
chtěli vidět, že nepřítel a nebezpečí je dnes někde
úplně jinde, a tím, že pořád bojují proti levičáctví,
vlastně podporují dnešní vykořisťovatelskou sku-
pinu, která většinu z nich ještě více zotročí.

Jak se musí v duchu chechtat třeba takový bez-
páteřní Schwarzenberg, když mu v jeho nenažra-
ném tažení za majetky a propagaci totalitní
katolické církve pomáhají tito zastydlí antikomu-
nisté. Placka »Volím Karla« s punk-čírem bylo přes-
ným vystižením této zastydlosti. Sid Vicious a jeho
levicově smýšlející skupina Sex Pistols by byli
první, kdo by toho »šlechtice« kopli do prdele....
Stačí si přeložit texty jeho písní, kde zvrací nad
anglickými šlechtickými postavami.
• Umění má být angažované, svobodné, má burco-
vat a provokovat, říkáte. Nalézáte v české kultuře
prvky, které by burcovaly český národ? 

Když jsem nedávno dělal konkurz na ředitele pl-
zeňské městské galerie, tak mně po přečtení mé
angažované koncepce pro její budoucí rozvoj jeden
z členů správní rady řekl: »Ale, pane Kohoute, my
jsme skončili s angažovaným uměním v roce
1989.« To je, myslím, velmi výstižná definice dneš-
ního zoufalého stavu na většině české umělecké
scény.

2. 8. 2013
http://www.halonoviny.cz/
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Vzdělání: Středoškolské.
Věk: Bohužel už sedmdesát a půl!
Sledujete dění v kulturní a společenské oblasti?
Po desítky let, a to nejenom v českém, ale takřka i v celoevropském prostředí, ponejvíc však němec-

kém. Dlouhodobý pokles úrovně popřevratové české kultury mne pak obzvláště bolí.
Co říkáte změnám v koncepci či pojetí našeho čtvrtletníku Lípa?
Přijal jsem je s nadšením! Pod vedením Jana Poláčka se časopis stává celkově čtivějším, zaujímá po

letech určitou „čerstvostí“ a nabývá vyšší profesionality.
Ekonomická situace nás donutila upravit cenu zpravodaje na 50,- Kč za výtisk. Byli byste přesto ochotni

pomoci nám jakýmkoliv finančním darem a přispět tak k udržení časopisu? Jména dárců rádi zveřej-
níme.

Prozatím jsem si Lípu na letošek s předstihem předplatil, uhradil členský příspěvek a přidal i drobnou
částku na činnost VNK. V letech 2004 - 2009, tedy během svého pětiletého poslancování v Evropském
parlamentu, věnoval jsem naší levicové kultuře skoro půl milionu korun. A hlady přesto neumřel. Domní-
vám se tudíž, že by se VNK mohl obrátit s žádostí o podporu právě na komunistické europoslance, a to
jak na ty dosavadní, tak i v květnu nově zvolené.

Jaké další autory byste nám doporučili přizvat ke spolupráci na Lípě?
Je mi zatěžko někoho doporučovat jmenovitě. Dlouholeté zkušenosti s vydáváním knih a časopisu

mne ovšem poučily, že není vhodné uzavírat se na vlastním názorovém písečku. Do pojmu „národní kul-
tura“ náleží proto podle mne všichni čeští umělci, jejichž díla dosahují nějaké přijatelné hodnoty.

Byli byste ochotni přispívat do časopisu Lípa svými články či tvorbou?
Přispěji a rád, pokud to stihnu. Navíc má šéfredaktor ode mne „zelenou“ vybírat si cokoli z toho, co

jsem už dříve kdesi, třeba časopisecky, knižně nebo i na internetu publikoval. Tím nemám na mysli jenom
verše, ale především také stovky esejů či komentářů, které jsem soustředil do šesti knižních svazků. Do-
mnívám se totiž, že alespoň část z nich promlouvá i k dnešku. Jen okrajově ještě připomínám, že jsem
s VNK spolupracoval spoustu let již v minulosti. Vážím si tím pádem velmi Pamětního listu VNK, který mi
byl za mé činění udělen v roce 2009.

Od letoška bude Lípa vycházet i na webových stránkách VNK, doplněna o aktuální informace z kultur-
ního a společenského života. Budete i tuto formu využívat?

Samozřejmě že budu.
Daniel Strož, básník a publicista 

Vzdělání: Vyučený.
Můj věk: od 65 a výše
Sledujete dění v kulturní a společenské oblasti?
Pravidelně.
Co říkáte změnám v koncepci či pojetí našeho

čtvrtletníku Lípa?
Již samotná obálka časopisu Lípa je na vysoké

úrovni a obsah je pestřejší a tím i pro mne a ostatní
čtenáře přitažlivější.

Ekonomická situace nás donutila upravit cenu
zpravodaje na 50.- kč za výtisk.Byl byste přesto
ochoten pomoci nám jakýmkoliv finančním darem
a příspěvkem tak k udržení časopisu?

Malou částkou z malého důchodu ANO.
Byl byste ochoten do časopisu Lípa svými články

či tvorbou?
Snažím se již několik let něco málo z mé tvorby

do redakce posílat a přispět tak svou troškou
k jeho současné, velice zajímavé podobě.

Od letoška bude lípa vycházet i na  webových
stránkách VNK, doplněno o aktuální informace
z kulturního a společenského života. Budete i tuto
formu využívat?

Ano, zajisté.
Jan Dawidko, básník

Anketa Výboru národní kultury
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Střední Evropu obchází strašidlo..., které má
svou ustálenou démonickou podobu, téměř ne-
měnnou a pevně fixovanou ideografii a ikonografii,
lehce osvojitelnou a reprodukovatelnou. Ono „stra-
šidlo“ vystupuje v mediálním a obecně kulturním
diskurzu jako hlavní aktér jednoho z velkých his-
torických příběhů, hodný románové epopeje či
eposu, jejž doprovází řada příběhů vedlejších, ba
akcesorních; ty pak vykazují rovněž řadu motivic-
kých odboček a peripetií. Příběh má vyhraněné,
ostře vystupující kontury, markantní, snadno ucho-
pitelné tváře, gesta, syžety. Přináší s sebou ustá-
lený systém znaků, ikon, indexů i symbolů, s nimi
spojených asociovaných významů, pocitů, prožitků,
to vše fundované axiologicky, „světonázorově“. Po-
hlcuje nezanedbatelnou část „kulturního dis-
kurzu“, rovněž tak veřejného, kupř. internetového,
zasahuje oficiální i neoficiální interpretace dějin
(dvacátého století, ba i současnosti), fetišizuje se
jako univerzální výkladový klíč: postulát jen opra-
vdovými a nepolepšitelnými komunistickými zlo-
činci, postavenými na roveň „prasat“,
zpochybňovaný, protože jinak „nezpochybnitelný“. 

Antikomunista sám sebe prezentuje – v návaz-
nosti na svou pre-valenci stíhat bolševika a jeho
„komunismus“ – jako opravdového, vnitřně auten-
tického, hrdého, eticky zásadového člověka, nosi-
tele vyššího, neopakovatelného poznání, vzdělání
a pravdy než ti, kterými minimálně pohrdá za to,
že nedospěli k jeho úrovni – kolaborovali, mlčeli,
nebo si „potřísnili ruce“. Vystupuje ve svých očích
jako mravní autorita a tuto funkci si nárokuje
v dané relaci beze zbytku ztělesňovat, jakkoli může
v jiných relacích třeba i pohrdat sám sebou, svými
čtenáři, diváky, posluchači..., může i tápat, váhat,
být na rozpacích (jsme jenom lidé, ne?). Společně
s „odmítáním komunismu“ nejednou vede přiro-
zený a nutný boj proti němu, onomu zlu v jeho ak-
tuální nebo, ještě nebezpečnější, potenciální
podobě. I zabíjení komunistů a jejich spřeženců,
rdousících národ svými pařáty (Zachvátí-li tě, za-

hyneš!), je samozřejmě, nezpochybnitelně legiti-
mováno jako čin hodný koncem konců úcty a rov-
něž alespoň morálního ocenění. Od komunistické
ideologie, cele systematizované a dlouhá léta mo-
censky aplikované v podobě „vědeckého světo-
vého názoru“, se liší principiální jednoduchostí,
primitivností, holou negativností, svou „anti-“ od-
středivostí a dostředivostí;  nemá vlastní pozitivní
střed, je to „odpor“, „proti-“, „anti-“, které pozi-
tivně odkazuje dílem na „svobodu“ (většina libe-
rálních konceptů), dílem na „morálku“ (většina
fašistoidních koncepcí), dílem na „Boha“ (součást
zápasu s ateismem), dílem na....  Cele existuje jen
jako protipól, jako bytí negativní platnosti. 

Ve své relativní totalitě „bytí proti“ (jako univer-
zální výkladový klíč platí vždy totálně, kam oko do-
hlédne) se podobá fanatické víře, ovšem je to víra
v negativní prevalenci komunistického ďábla, nikoli
milosrdného Boha. Na rozdíl od náboženské nebo
té, vůči níž se vymezuje, tedy komunistické víry
v nového člověka, uvědomělého dělníka jako svět-
lonoše nového ráje na zemi, bytosti svobodné, zba-
vené přežitků minulosti..., je hodnotový svět
antikomunistův, jeho přesvědčení a emoce, nega-
tivní; pozitivní pól je výsledkem potření toho nega-
tivního, komunistického (k němu se přidružují zla
jemu podobná, v jádru také „komunistická“, jako
je nacismus, fašismus, rasismus, terorismus, do-
konce někdy i kapitalismus apod.). Paradoxní je,
že se nezřídka s těmito „komunismu blízkými“ ide-
ologiemi takticky nebo programově spojuje: „Mar-
xismus muss sterben“, „Lepší Pinochet než
komunista Allende“, „Mrtvý komunista - dobrý ko-
munista“. I současnost se ortodoxním antikomu-
nistům jeví jako prodloužená ruka komunistického
ďábla – všichni zločinci jsou komunisté nebo kryp-
tokomunisté, větší či menší čerti a odalisté, dnes
především nenávidění politici, restituenti, mana-
žeři, „papaláši“; představitelé. „nové mocenské
elity“ vydávají zákony pro sebe a jiné komunistické
zločince vzešlé z privatizace. Proč je tolik neza-

Stereotyp komunisty coby ďábla
v českém kulturním diskurzu
(K ikonografii jednoho „velkého příběhu“) 

Alexej Mikulášek
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městnaných, exekucí, bezdomovectví, válek i ra-
sového násilí? Za vším stojí traviči studní, veřej-
ného mínění, komunistická nebo komunisty
podporovaná (v minulosti i dnes) hamižnost a ego-
ismus, diktatura a vůdcovství. Za vším patologic-
kým lze „pozorným pohledem“ spatřit ruku
komunistů či jejich předchůdců, potomků a sou-
časných slouhů; tentokráte ovšem v demokratic-
kém přestrojení, v modrých uniformách, luxusních
autech, s konty v bankách a dokonce sloužících
„Velkému bratru“ – americkému impériu. Dnešní
vláda rudých čertů je krutější než kdysi, zločinnější
než byla před revolucí. Ta proběhla v režii sou-
druhů, byla komunistickým divadlem zinscenova-
ným pro důvěřivé a naivní lidi, kteří padli do pasti
nomenklaturním kádrům „ v záloze“, estébákům,
svazákům, funkcionářům a jiným kolaborantům,
ochotně přebírajícím moc od těch zdiskreditova-
ných, po zvolení a „napakování se“ blahem
chrochtajících papalášů, vodících nás jako loutky
na svém jevišti.

Antikomunistova ideografie a s ní spjatá ikono-
grafie je reliéfní, transparentní, až gestická. Má
celou řadu funkcí, jež působí synergicky, s gradač-
ním účinkem a podchycují rozmanité stránky jeho
psychiky. Pokusíme se bez nároku na nějakou
komplexnost nebo pořadí důležitosti o výčet ales-
poň některých z nich: příběh má především funkci
vymezovací, tedy odděluje dobro od zla, My
(„slušní“) od Oni („vrazi a zločinci“ s poznávacím
znakem – členstvím v komunistické straně)),
a identifikuje své nositele („My“) jako členy spo-
lečenství  poznání (i zprostředkovaného) a zkuše-
nosti, jako příslušníky mravní elity. Jistě důležitá
je i funkce kompenzační, neboť omlouvá jakoukoli
nedostatečnost, selhání, omyl či nevůli svého no-
sitele odkazem na nějaký absolutní zákaz, na to-
tální nemožnost učinit něco něčím. Ve velkém
příběhu mají veškerá individuální selhání, omyly,
nebo intriky druhých, ekonomická nedostatečnost
nebo náhody společného viníka, tedy zločinný
systém a jeho pomahače (za vším, co bylo či je
v mém životě nedostatečné, je znát bolševickou
ruku vraha, agenta, kolaboranta, blbce, zloděje,
„komunistický svině“). Vlastní malost je vždy ma-
lost „režimu“, něčeho či někoho jiného. S tím sou-
visí funkce absoluční: antikomunista je „za
komunismu“ i „kryptokomunismu“  permanentně
osvobozován od odpovědnosti za své činy – ne já,
to oni: oni mi nedovolili, oni mně zakázali, oni mi

znemožnili, oni mě donutili, ONI.... Antikomunis-
mus přináší jakési necírkevní rozhřešení a s ním
i paradoxní pocit svobody; snímá hříchy, (kompen-
zuje) vinu a nabízí rozhřešení (absoluci). Konfesijní
funkce antikomunistovi umožňuje vyprávět svůj
„neopakovatelný“, a přitom „typický“ příběh, jistě
plný bolesti, utrpení, příkoří, nezměrného a stup-
ňovaného strádání. Vyprávění stylizované právě
jako zpověď, „příběh bezpráví“ přináší úlevu, do-
konce radost nad „zkřivenými držkami bolševiků“,
současně evokuje nenávist vůči „komunistickým
hajzlům“. Expresivní funkce napovídá, že vypravěč
je svými „před-soudy“ nejen vnitřně puzen k vy-
právění, ale současně je mu tolerována velká míra
vulgarit a invektiv: antikomunistův diskurz je dru-
hem „hate speech“, výronu a výrazu nenávisti,
která předpokládá nemalou míru citové angažo-
vanosti mluvčího, jenž se svým příběhem nejen
opájí či dojímá, rovněž zajíká, ale především spílá
domnělému viníkovi, hrozí mu s intenzitou blízkou
náboženskému či rasistickému fanatismu. Přitom
„s komunisty se nemluví“. Hygienická funkce sou-
visí se všemi předchozími – antikomunista je pře-
svědčen o tom, že zničením komunismu bude svět
obrozen, osvobozen od zlořádů, od gottwaldov-
ského běsnění až po „husákovské dráty“, od
zkázy, nastane „konec dějin“, neboť společnost
bude zbavena smrtelného zločince, krutého nepří-
tele. Mimořádně důležitá je funkce etická: v pří-
běhu oběť rudých ďáblů podává svědectví „o
zločinech velkých a malých rudých čertů“ a sou-
časně o nezlomnosti vzdorujícího charakteru: je
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přímo naší povinností podat svědectví o hrůzo-
vládě, ubohosti, pokleslosti, o orwellovských li-
dech-prasatech, o jejich animálně bestiální
podstatě.  Nejen s kompenzací nějaké nedosta-
tečnosti souvisí funkce interpretační či spíše ex-
plikativní: v konečném důsledku je vším vinen
bolševik, vše špatné jde na jeho vrub (výjimečně
i na vrub naší neschopnosti mu ve zločinech ús-
pěšně zabraňovat), je vinen už jen svou existencí.
Jeho vina je nezměrná a ničím neospravedlni-
telná, nelze ji smýt a trest musí přijít alespoň v ro-
vině morálního odsouzení a vydělení „černých
ovcí“.  Funkce exekutivní má zcela praktický vý-
znam a motivaci, vystupuje jako završení všech
předcházejících. S komunistickou nákazou je
nutné bojovat, individuálně, skupinově nebo insti-
tucionálně, třeba až do konečného řešení komu-
nistické otázky. 

Minulost je široké a bohatě zbrázděné pole,
oseté zrny nesčetných námětů, fabulí a látek pro
výstražné, návodné i srdceryvné příběhy. A každý
příběh je svou podstatou a smyslem exemplum,
výstražný příklad zobrazovaného zla, hrůzy, ďá-
belství. Ďábel je možná spravedlivý, komunista
nikdy! Příběhy o rudých čertech velkých a malých
můžeme v zárodečné podobě objevit už v minu-
losti, jen je třeba je umět vidět, správně vyhmát-
nout. Jsou to předobrazy komunistického zla
ještě v době, kdy svět podceňoval komunistické
nebezpečí, dokonce jej (jako by) neznal. Jan Žižka
nerespektoval zákony své doby (sice špatné, ale
žádné lepší neexistovaly!), ignoroval dobrou vůli
křesťanské Evropy a celoevropské zájmy, i přání
svaté římské církve, loupil a vraždil, kde mohl, byl
předobrazem komunistického vraha a teroristy
dvacátého století. Juraj Jánošík se také oboha-
coval z cizího majetku, terorem se domáhal ně-
čeho, co mu nepatřilo, krádež „po bolševicku“
nejen že neodsuzoval, naopak ji hájil a prováděl:
stal se vlastně předchůdcem komunistického lou-
pežníka.  „Zlostný ješita“ Karel Marx dokládá
svým anglickým pobytem vlastní morální nedo-
statečnost osobní i intelektuální: sám - doktor fi-
lozofie - psal o ekonomické problematice, ale byl
nanejvýše schopen cizí kapitál kritizovat (nic se
mu přitom nestalo), sám si jej však vydělat neu-
měl a žil jako sociální parazit na úkor svého pří-
tele a manželky (kterou podváděl). Komunista
a zavilý popírač komunistických zločinů Julius
Fučík vždy ve svém díle veřejně a beze studu

opěvoval masového vraha Josefa Džugašviliho-
Stalina; i jako „hrdina“ zrazoval gestapu české
vlastence a kdekdo ví, že ve vězení nemohl na-
psat komunistický příběh zvaný Reportáž psaná
na oprátce, který je zřejmě podvrhem čertů pová-
lečných. Následují další a další exempla, doklá-
dající nesčetné komunistické lži, bolševický
fanatismus, zištnost, soudružskou schizofrenii
a výsledně i neschopnost zločince pohlédnout do
vlastních očí a kát se, vyznat se z viny a žádat od-
puštění.  

Jakýkoli příběh z minulosti je hodnocen jako
předstupeň, předobraz, memento komunistického
zla. V době komunismu (tzv. vedoucí úlohy komu-
nistické strany) pak dualita v příbězích graduje
a nabývá nestvůrných podob tragického a nesne-
sitelně odporného setkání vraha a jeho oběti. Kam
oko pohlédne, tam lze vidět důsledky komunis-
tické hrůzovlády. Všude vládne strach, šeď, uni-
forma, po ulicích jezdí ruské tanky a střílí do lidí
a domů, kdokoli může být agentem režimu, kat si
chystá oprátku, kádrovák se slizce usmívá, esté-
bák má připraveny své od krve potřísněné ruce ke
zneužití oběti nebo k jejímu – alespoň symbolic-
kému – zardoušení. I v porevolučních příbězích
vystupují jako zlo opět komunisté („bývalí“), kteří
bezuzdně a sobecky privatizují, s požehnáním
svých kryptokomunistických poslanců ve všech
partajích a na soudech sprostě kradou, tunelují,
přivádějí k bankrotu továrny, banky, podniky
a další „naše“ průmyslové a zemědělské celky,
„naše bohatství“, vyvzdorované na komunistic-
kých blbech, těch, no přece víte! „Jaký je rozdíl
mezi komunistou a obilím? Oboje dvoje se musí
vymlátit, jinak umřeme hlady.“ Slovem „komanč“,
„komár“, „svině“ patří „do pekla“ a „kdo je volí,
je nevzdělaný hňup.“

Základem bytí velkého příběhu i jeho derivátů
je stereotyp, jehož poetika je známá i z teorií me-
diálního světa, stereotyp hluboce fixovaný. Tak
např. konvencionalizovaný obraz „babičky“ se
skutečnou moderní ženou kolem padesáti-pěta-
padesáti let přirozeně nemá nic společného, avšak
z plejády vlastností, jako jsou unavená, trpělivá,
vzdělaná, venkovská, pohodlná, nervózní, laskavá,
přísná, respektovaná, inteligentní, domácká,
atraktivní, pohádková, činorodá, moderní, praco-
vitá, sebejistá, neústupná, zkušená, respondent
neomylně označí ty, které fixují stereotyp (trpělivá,
venkovská, laskavá, domácká, pracovitá,  snad
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i pohádková žena; srov. Mičienka, M. – Jirák, J.
a kol.: Základy mediální výchovy. Praha, Portál,
2007). A obraz  ženy postarší, šedovlasé, rozvážné,
svědomité, šetrné, domácké, k němuž jistě při-
spěla i Božena Němcová svou nesmrtelnou vzpo-
mínkovou idylou,  zakládá tematickou osnovu
„babičkovského příběhu“, přičemž doprovodná
vyprávění daný stereotyp rozvádějí, rozmělňují či
naopak gradují, čehož nejvýraznějším příkladem
je příběh prezentovaný reklamou... A tak lze dále
pokračovat: postava „Američana“ v předlistopa-
dové a těsně polistopadové produkci sugerovala
úspěšného bohatého obchodníka, třeba obtloust-
lého usměvavého muže se šekovou knížkou
v ruce, někdy naivního, nejednou však agenta CIA
a všemi mastmi mazaného lumpa, nebo neústup-
ného a čestného vojáka či policistu, který zachra-
ňuje bezbranný svět před nebezpečím. „Arab“ je
sugerován jako potencionální či aktuální terorista,
fanatický islamista s výkřiky nenávisti na rtech,
připravený opásat se výbušninou a vraždit jino-
věrce. „Žid“ byl konvenčně pojat jako lichvářská
pijavice, upír, parazit na zdravém těle, sexuální
animalitě nebo Talmudu sloužící rasa, ale nikoli
lidská, zatímco dnes se stále více sugeruje jiné
schéma, schéma nevinné  oběti křesťanského
nebo muslimského antisemitismu, jenž je všude
kolem: všude číhají jeho skryté nože, meče, výbuš-
niny.... „Rom“ (český cikán) sugeruje příběh člo-
věka už podezřelé tmavé pleti a nenávistného
výrazu v hnědých či černých očích, nevzdělaného,
primitivního, mstivého, parazitujícího etc., člena
zavrženíhodného hulákajícího kolektivu. Výjimkou
není ani druhý příběh, „kontrapříběh“, v němž
Rom (český cikán) vystupuje jako bezbranná oběť
krvežíznivé (xenofobní, komunistické etc.) české
(slovenské, evropské) soldatesky, oběť genocidy,
trpí a tiše úpí pod knutou nepochopení, předsudků
a všestranného násilí – opustit české peklo je jeho
jediná životní spása.  Stereotypy zakládají i pří-
běhy o nepředstavitelně hloupých a neschopných,
ale krásných blondýnkách, o revoluci hlásajících
a do zbraně zvoucích anarchistech, o šeplavých,
navoněných a zadky kroutících homosexuálech,
o ramenatých, pyskatých a tlustých černoších
vždy připravených uhodit, znásilnit nebo krást,
o rasově a kulturou podřadných Slovanech (a ještě
podřadnějších Slovácích, neschopných si vlád-
nout), o mlčenlivých a studených Švédech, o ko-
munismu jako zemi zla (zemi zaslíbené),

o kapitalismu jako zemi zla (zemi zaslíbené), o kr-
vavém apartheidu, jenž toliko vraždil, mučil, týral,
a o skvělé jihoafrické demokracii vedoucí k rov-
noprávnosti, odpovědnosti a svobodě, o vrazích-
partyzánech a řádění rudého ďábla v jejich řadách,
o hodné (zlé) CIA, o čestných anglických gentle-
manech a hodné (zlé) MI5, o hodné (zlé) KGB... Pří-
běhy mohou být natolik komické, že se ustálené
nacionální, rasové nebo politické stereotypy stá-
vají dobrým námětem anekdot a ustálených his-
torek o blondýnách, policistech, Rusech, Skotech,
Češích, Američanech, „buznách“ etc., kteří jedou
autem, cestují v letadle, hledají ztracenou penny
atp. Rádi se jim zasmějeme, příběhy málokdy ně-
koho urazí, ostatně „na každém šprochu pravdy
trochu“...

Stereotypy, včetně toho, který je předmětem na-
šeho zájmu, tedy „ zlého komunisty“, bohužel mají
i svoji odvrácenou tvář. Především patří k primi-
tivnímu vnímání skutečnosti: komukoli totiž umož-
ňují velmi snadno nabýt dojmu, že skutečnosti
konečně rozumí, že má k její složitosti, ambiva-
lenci, dichotomiím nebo bílým místům spolehlivý
klíč, že právě otevírá spolehlivou a ověřenou
mapu.  Skutečně nebezpečnými se mytogémata
stávají tehdy, plní-li rovněž funkci konatelskou,
exekutivní, jsou-li součástí nějaké státní ideologie,
mocenských a ozbrojených složek, pokud se
z nich vyvozují kolektivní tresty, normy interpre-
tace historie a současnosti, pokud se s jejich po-
mocí oficiálně vynucuje schvalování zločinů,
pokud se vedou války bez vyhlášení války, pokud
se ekonomicky, politicky nebo i fyzicky likvidují
nepohodlní lidé etc. Černoch prezentovaný jako
ten, kdo nepracuje a pracovat nechce, zato má la-
tentní sklon k barbarskému násilí, k čemuž je
rasou nebo prostředím ghetta předurčen (což
exemplárně dokládají desítky a desítky ilustrují-
cích příběhů, v nichž je viníkem černošský vrah
nebo jeho gang a jejichž výsledkem jsou znásil-
nění, okradení, vraždy, ničení hodnot), tedy může
být ze společnosti vyloučen, popř. i zabit, přičemž
obojí je humánní akt očisty a hygieny. Všechny pří-
běhy mají (nebo mohou mít) reálné jádro, mnohé
nejsou smyšlené, přesto jsou vsunuty do stereo-
typního rámce a subsumovány do apriorního „me-
gapříběhu“.

Literatury o antikomunismu je mnoho. Byla pě-
stována v Sovětském svazu a dalších zemích tzv.
reálného socialismu, „tábora míru“. Antikomunis-
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mus tu byl chápán jako nepřátelská ideologie, jako
pomlouvačná lež, která dokládá zločinnost impe-
rialismu, přičemž se produkovaly schematické
nebo přesvědčivé příběhy s právě opačným předz-
namenáním (o hrdinných dělnících a brigádách so-
cialistické práce, spojené vždy s vyprávěním
konkrétních příběhů, a naopak o amerických bez-
domovcích, zločinnosti, o zde panujícícm všeobec-
ném marasmu, o amerických komunistech
a spravedlivých mužích a ženách mučených
agenty CIA nebo FBI, to vše vždy alespoň repor-
tážně spojeno s individuálními příběhy). Pamětníci
znají příběhy o usměvavém socialistickém člověku,
o patosu jeho práce a jejích úspěších, o dobývání
kosmu, o boji o zrno, o všestranném rozvoji vyspělé
socialistické společnosti, ale také o boji s agenty,
škůdci, zrádci, zaprodanci na straně druhé. Čás-
tečně pravdivé a individuálně upřímně (autenticky)
míněné příběhy, o jejichž hodnocení pak rozhodo-
valo selektivní hledisko, byly upraveny, zobecněny,
interpretačně posunuty, jak bylo potřeba. Opustíš-
li mne, nezahynu...

V zemi „svobody a demokracie“ se nejen v le-
tech padesátých vyprávěly či dokonce fabrikovaly
a dále variovaly příběhy o mučených lidech marně
se vzpouzejících v komunistických kleštích (opřené
paradoxně o příběhy coby svědectví komunistů
mučených jinými komunisty, často autentické),
o jedovatých potravinách, zničené zemi zdevasto-
vané skládkami, chemií, ruskými zbraněmi (také
nikoli fiktivními) a vůbec „komunistickým hnu-
sem“. Lidé v komunismu neznali televizi, toalety,
restaurace, sex byl předepsán jen za účelem plo-
zení dětí, povolený byl jen socialistický realismus,
žilo se v obrovských koncentračních táborech
a v panelových králíkárnách, občané neměli jména
(jen čísla a kódy), jejich emoce a myšlení byly na-
programovány diktátorem a neomylnou stranou.
Vše bylo součástí propagandy s předem vymeze-
nými tématy, gesty, demonstrovanými před neo-
mylným vůdcem na jeho příkaz. Zachvátí-li tě,
zahyneš...

V příběhu splývá postava se svojí funkcí „být ko-
munistou“. Tato funkce je klíčová, absolutní, roz-
hodující, dominantní, „přebíjí“ jiné funkce a role
v kolektivu, např. rodinné, pracovní, partnerské, ná-
rodnostní atp. Tato interpretační dominanta se
stává jistě „maligním nádorem české prózy“, ale
zasahuje celou kulturu, nejen literaturu, divadlo
nebo mediální svět v nejširším smyslu slova.   

Pro analýzu „poetiky velkého příběhu“, pokles-
lého do triviality westernu či laciného špionážního
románu, je jistě zajímavé sledovat systém znaků,
osnovy portrétů a matrici příběhů, sugerovaných
– opakujeme – vždy jako autentické a mající ne-
jednou alespoň autentický základ. Antikomunis-
mus je hledisko, focus, přednastavený program,
nezakládá žádnou „objektivní“, „autentickou“ lid-
skou skutečnost samu, jako ji nezakládá ani lite-
rární, výtvarný či jiný obraz. Jsou to brýle, jimiž
se domněle dobrovolně díváme na skutečnost,
když vlastní pohled by mohl být námi samými po-
kládán za jakkoli nedostatečný, nepoučený, zkres-
lený, nesprávný či nevědecký. Příběh o bělochovi
„o vše“ oloupeném a brutálně znásilněném čer-
nochy v USA nebo JAR, třeba syrově reportážní
a autentický – vždyť k němu přece došlo, tam
a tam, tehdy a tehdy, a s děsivě tragickými dů-
sledky! – je v přednastaveném focusu  dokladem
černošského zla: vlastní reportáž může, ale ne-
musí být takto stylizována, recipient informace
může, ale nemusí takto stereotypně hodnotit. Pře-
nesme se třeba na sever Čech, kde byl Rom
(český cikán) brutálně zbit Čechy (někteří měli
holé lebky) a jimi okraden; tato fabule může
vstoupit do megapříběhu o nenávisti bílých Čechů
vůči minoritě: Češi bijí Romy, jsou to rasisté a ne-
patří do civilizovaného světa, který se s rasismem
přece dávno vypořádal; je třeba, aby je civilizo-
vaný svět hlídal a radil jim. Do holocaustu a ne-
jednou i po něm byly běžné příběhy o židovském
upírovi zavazujícím svou oběť k lichvářskému
úroku a chlípně přitom hledícím na jeho dceru,
příběhy jistě alespoň částečně  autentické (stalo
se to i mému sousedovi, vykládal mi to už i „ten
a ten“, psali o tom už „tam a tam“, všichni „vědí,
že ...“), jež se staly součástí  megapříběhu, exem-
plem parazitních predispozic židů/Židů, přičemž
nečetné výjimky jejich předurčenost ke zločinu
zase jen potvrzovaly nebo potvrzují – jako výjimka
z pravidla.

Tendenční anti-německé, anti-české, anti-židov-
ské, anti-palestinské, anti-americké, anti-islámské,
anti-kapitalistické, anti-monarchistické, anti-de-
mokratické a jiné stereotypní příběhy (nebo pří-
běhy s pozitivním předznamenáním, s předponou
„pro-“), doprovázené ustálenými aktéry, fabulač-
ními i syžetovými schématy a namnoze i pointami
se stávají průmětem hlediska, focusu do reality.
Všechny ambivalentní, vnitřně rozporné a málokdy
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jednoznačné jevy mají v epickém příběhu (velkém
či malém) jedno jediné hodnocení, jediný správný
klíč „k rozpoznání otevírající“, jedno jediné vysvět-
lení a jsou doprovázeny úlevným nebo hněvivým
výrazem, prožitkem, který se dokonce jeví jako
osvobozující. 

Komunisté jsou zlo, je zcela humánní vést proti
nim válku, to je matrice antikomunistické víry,
opřená o hluboké přesvědčení, emotivně působivé,
sebeidentifikující, sycené třeba i zkušeností a její
apriorní interpretací, přesvědčení přerostlé v ně-
kterých případech ve fanatismus a prodlužované
donekonečna. Nemusí jít o fanatismus: někdy se
tyto stereotypy jen pasivně přijímají, protože v ur-

čité době to přináší prospěch, nebo alespoň jejich
loajální přijetí není spojeno s nějakými sankcemi,
natož represemi. Rovnítko mezi komunismem
a zlem má manicheistickou platnost, svět se natr-
valo rozkládá na dva póly, božský a ďábelský, světlo
a stín, dobro a zlo: mezi nimi nemůže být trvalého
kompromisu. Víra v trvalý vědecko-technický po-
krok, v rostoucí uvědomělost lidu a jeho vědecký
světový názor, víra v konečné vítězství humanismu
a altruismu, které se projeví budoucím rájem – ko-
munistickou společností, v níž budou mít všichni
hojnost, a každý bude odměňován podle svých po-

třeb, tu dostává svůj vyhraněný protiklad. Komu-
nismus jsou přece jen a pouze koncentrační tá-
bory, budování megalomanských projektů, zabíjení
milionů nevinných lidí, znevolnění stamilionů v to-
várnách, bída a hladomor, tak vypadá totální, uni-
verzální a po univerzalismu toužící klíč, vybavený
ambicí stát se univerzální ideologií. S ním je spo-
jena určitá pragmatická strategie, systém prvoplá-
nových výtvarných, filmových, literárních,
divadelních a dalších prostředků v užitné, de facto
mimoestetické funkci, takže antikomunistova iko-
nografie v umělecké tvorbě – jako ideologie v lite-
rárním textu – má platnost vnější a tezovité
konstrukce, která může místo skutečného poznání
a estetického zážitku přinést snad jen úlevu svému
tvůrci a recipientovi – úlevu, že bylo hůře než nyní,
že měl pravdu, kdežto jiní ne, že je majitelem vyš-
šího poznání etc. Opisuje bludný kruh funkcí anti-
komunistického stereotypu...

Ikonografie mnohých, možná že všech těchto
„anti-“ příběhů a portrétů je nutně jen plochá, pr-
voplánová, tendenční, nemá větší estetickou hod-
notu než jarmareční barvotiskový obrázek světce,
než válečný plakát mobilizující do boje s japon-
skými opicemi nebo agitka vyzývající k boji s man-
delinkou bramborovou. Usměvavý ruský plyšový
medvěd, sympatická plyšová hračka tu stojí s ka-
lašnikovem v ruce, usměvavá matrjoška se zuby
ostrými jako pila se na nás nepřirozeně zubí, rudé
kladivo bije do hlav modlících se křesťanů, jež
potom stíná srp, přičemž kompozici vévodí rudá
hvězda. Srp a kladivo, popř. rudá hvězda, jsou ty-
pické symboly „příběhů bezpráví“, dokonce i na
scéně muzikálu vystupuje hubená postava široce
máchající oběma nástroji a úlisně se dožaduje
podpory publika: jaké jasné varování, memento,
výkřik, že nebezpečí číhá všude kolem nás. Mani-
pulace a transparentnost sbližují tyto „anti-“ s kla-
sickými opusy např. antisemitismu, s obrazem
lékaře se znetvořeně zveličenými semitskými rysy,
jak se chystá zprznit árijské děvče, nebo ohavně
tlustého mužíka s Davidovou hvězdou, jak sedí na
zeměkouli s objemnými měšci v rukou. Vlastní pří-
běh pak volá po deratizérovi, který nás osvobodí
od všech podobných zločinců... 

Všechny ikony (obrazy metaforické, zástupné,
symbolické či jinak „obrazné“ povahy), musí pů-
sobit emotivně, vzbuzovat zřetelné negativní
emoce. Jsou součástí konvencionalizovaných fa-
bulí, do nichž je možné  vložit vlastní nebo cizí
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zkušenostní obsah, negativní. Komunista je před-
staven ve své modelové zločinecké podobě, někdy
až animální, podlidské, vždy bezcharakterní; jen
to může být do jisté míry variováno. Toto „anti-
“přímo vybízí ke srovnání s „oficiálními“ posta-
vami komunistických funkcionářů v době
komunismu. 

Postava komunisty nemá přímo dané biologické
rysy, jen splývá se svou funkcí být nositelkou zla.
V ilustrujícím příběhu, v onom „anti-“ diskurzu
může mít hrubě drsnou tvář a arogantně zvednutou
bradu, nebo naopak tvář uhlazeně úlisnou s nepří-
jemným a ostrým pohledem, nebo uhýbavým, vě-
domým si viny svého nositele; komunista je však
vždy připraven k úskoku, ke zradě, udání. Ožívá zde
jedno z hluboce fixovaných schémat (v lidské psy-
chice), mytogéma viníka zla, jehož je třeba najít
a usvědčit, jakási obdoba postavy démona, kacíře,
traviče studní nebo čarodějnice, která je podezřelá
už svou existencí, muže vrážejícího dýku do zad
občanů (demokracie, pravdy, lásky, národa etc.).
Komunistický policista není sice ohrožen biolo-
gicky rasou, ale ideologií a poslušností k ní, která
ovšem vrostla do jeho mentálních genů a má sílu
biologické predispozice; podobně jako rasová dis-
pozice i ta komunistova všem „slušným“ ukazuje
(zdůvodňuje), proč soudruh vyhrožuje mučením,
proč sadisticky mučí nevinné demokraty (cigaretou
přitisknutou ke kůži, špendlíky vráženými pod
nehty oběti, skalpelem, prací v koncentračním tá-
boře). Motiv násilí je v této užitné produkci stěžejní:
komunistické zlo s potencemi biologického a men-
tálního touží po fyzickém nebo psychickém teroru,
násilí mu dělá dobře a je jeho nejčistším výrazem.
Oběť je pak tragicky tichá, zcela bezbranná a bez-
mocná, vzpomíná a varuje s lesknoucími se krů-
pějemi v očích, vyhlíží jako sošně důstojná,
s tichým povzdechem a němou výčitkou hledá od-
vahu, aby mohla podat svědectví o komunistických
zločincích. Podobu blízkou konvenčně portrétova-
ným esesmanům nebo jezuitům mají členové StB,
KGB, Stasi nebo jiných zločinných tajných služeb
minulosti, „komunismu“. Jejich proradní agenti
paranoidně a fanaticky škodí vcelku slušným a las-
kavým lidem (ne však bez chyby, jak to přináší
život, ale za jejich deformace nebo chyby přece
může režim, komunismus, komunisté), někdy i ze
zištnosti, jindy jsou k tomuto „hnusu“ dokonce do-
nuceni: potom si jsou sami své mravní nedostateč-
nosti vědomi a mohou být – snad – i napraveni.

Jejich děti se od nich odvrací a v době svobody na
jejich zločiny  bez váhání nebo po váhání – upo-
zorní jejich oběti, činné orgány, vědecké ústavy...
Komunističtí zločinci se potom utápějí v alkoholu
v (marné) snaze zapomenout na svou vinu, utíkají
před skutečností, že by měli pohrdat sami sebou.
Slušní lidé, kteří jim kdysi vzdorovali nebo si s nimi
nezadali, si jsou vědomi komunistického zla.
V době nesvobody mají strach své názory vyjadřo-
vat nahlas, přesto dle svých slabých sil proti němu
alespoň, tiše, hrdě protestují, aby si „jejich“ rako-
vinové zárodky udrželi daleko od těla jako zdroj
smrtelného ohrožení. Jen zcela výjimečně antiko-
munistický hrdina bojuje, najde odvahu k zabití ko-
munisty, mnozí spíše statečně nebo kdesi ve
skrytu trpí, trápí je i vlastní problémy (za nimiž stojí
zase jen bolševik), bohužel utíkají před zlem do ci-

ziny, třebas za dramatických okolností. Jiní jsou
nuceni emigrovat do vnitřního světa. A najdou se
i tací, kteří žijí v iluzích, jejichž ošidnost si teprve
postupně uvědomují, ztrácejí iluze „o nich“ a snaží
se napravit svou vinu lidí, kteří z hlouposti kolabo-
rovali se zlem.  A konečně v zobrazeném světě vy-
stupují i skuteční zločinní kolaboranti, hlupáci
neschopní najít své místo ve společnosti a lehce
manipulovatelní režimem násilí, diktaturou prů-
měru. Komunista je hlupák i vychytralý lump sou-
časně, zbabělec i všeho schopný násilník,
zakomplexovaný mužík i pyšný, moci chtivý diktá-
tor. Bytost prolezlá skrz naskrz morem komunis-
tické ideologie je krajně podezřelá, její bytí jest
vždy méněcenné, nad intrikami vždy (alespoň mo-
rálně, etickou prevalencí) vítězí člověk slušný,
„náš“. 
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Komunistická stvůra může mít podobu nelidské
důstojnické kreatury, které je dáno chcípnut v kádi
s výkaly, kam patří. Vedoucí je jistě funkcionář
a přinejmenším udavač nebo agent StB, nebo „ko-
munistický blbec“, jemuž plivnout do tváře bude
možné až „po prověrce svobody“. Za totality ne-
bylo možné svobodně psát, že Rusáci a komunisti
„jsou svině“, zato dnes to konečně možné je! To-
várny a provozy v Čechách „za komunismu“ jsou
zastaralé, šedivé, páchnoucími stokami se plahočí
otrávení nebo zmučení lidé, budovy se už už roz-
padají, jen z omítky jako palimpsest  prosvítá
dávná sláva těch, jimž majetek kdysi patřil a kdy
továrna prosperovala. 

Sledovaný megapříběh je jakoby na matrici vy-
vedeným a formálně relativně koherentním (se
snahou vyloučit jakékoli „výjimky“) řetězcem
asociací se vším, co je spojeno s tzv. komunis-
mem (politickou stranou, režimy, příslušníky po-
licie či armády, učiteli). Revoluční teror (poříjnový,
poúnorový etc.), válečný teror, trvalé deformace
života „za železnou oponou“ (při ignorování trva-
lých deformací americké i jiné „lidovlády“ a ce-
lého spektra bytí, jen obtížně rozložitelného na
ose „dobro-zlo“) se stávají emotivní a argumen-
tační municí, palivem neukojitelného stroje nená-
visti (již jednou připomínaného „hate speech“)
a touhy po odplatě za skutečná nebo domnělá pří-
koří. Toto víra nezná slitování a je fanatická  
(v tom podobná víře v době revolučního teroru ja-
kobínské nebo bolševické diktatury,  zdánlivě
ekvivalentní  megapříběhům „nového občana“
v novém dějinném letopočtu, nebo  megapříběhu
„nového člověka“, katoryj boretsja za lučšeje bu-
duščeje...). Nenávist není zdaleka jediný projev
antikomunistovy nadřazenosti, jeho etické i noe-
tické prevalence. Nejednou jsme svědky pouhého
opovržení, dokonce kontinuitního strachu z pora-
ženého, ale stále dýchajícího zla, k tomu všemu
přistupuje motiv soucitu, lítosti nad tím, že jeden
(„z nich“) se provinil, ale přiznal ke zločinu (je to
přece jen polehčující okolnost), zato druhý
(vlastně „většina z nich“) zůstal zatvrzelým tra-
vičem studní či spřežencem pekelného, zarudlého
podsvětí. Ze soucitu se odvíjí i upřímná lítost nad
nepochopením, nad  jakousi mravní nedostateč-
ností („je to smutné, ale co naděláme...“), nad se-
lháním, avšak k nápravě, vyznání, k přiznání viny,
tiché meditaci, i k pláči nad mravním selháním
není nikdy zcela pozdě...  Proklamace, teze, réto-

rické otázky, exklamace, traktáty, invektivy, vý-
hružná gesta, opakované fráze, to jsou nejčastější
stylové formy antikomunistovy  spisby, odstíněné
podle vzdělání a záměru. Ačkoli fašisté či němečtí
nacisté byli hrdými antikomunisty, ačkoli komu-
nisté byli velmi radikálními antifašisty, je součástí
oficiálního diskurzu ztotožňování obou „zel“ a je-
jich subsumování, situování do pojmu „totalita“.
Ale ani to přece není nic nového: i americký libe-
rální kapitalismus byl před druhou světovou vál-
kou nebo v letech padesátých oficiálně
ztotožňován s fašismem na základě vnějších ana-
logií, na bázi podobně „křivých rovnítek“. Vyprá-
vění vězně sibiřského gulagu, nuceného k otrocké
práci, i vyprávění vězně amerického „campu“, od-
souzeného k otrocké práci, se mohou stát příbě-
hem dokládajícím zločinnost (v případě prvním
„komunismu“) stejně jako „kapitalismu“ (v pří-
padě druhém), záleží jen na „focusu“. Jiný
„focus“ nabídne jinou „kvalifikaci“: může to
přece být i projev „deformace“, výchylky za Sta-
lina a jeho kultu osobnosti, od níž se uvědoměle
„odvracíme“ jako od nesocialistických praktik,
což je dokladem našeho humanismu a úcty
k pravdě možné jen v nové, vyšší společnosti (v
prvním příběhu). Onen druhý příběh si třeba před-
stavme jako doklad demokracie a svobody libe-
rálních poměrů, jako blaho těch, kteří  natočí
a mohou  prezentovat tuto fabuli – jen ve svo-
bodné zemi může být něco podobného svobodně
prezentováno, což je přece doklad demokracie,
prevalence těch „hodných“ poměrů... 

Zdánlivě tu všude chybí rasový, nebo alespoň la-
tentně rasistický podtext: jestliže z rasy nelze vol-
ním ani jiným aktem vystoupit, z komunistické
strany, její ideologie a smrtonosného vlivu přece
ano. Liberálnímu křesťanskému antisemitovi přece
stačilo, že žid vystoupil z židovské obce a nechal
se pokřtít. Ale jak k takovému „pokřtěnému ži-
dovi/Židovi“, tak i k „bývalému komunistovi“ při-
stupuje předsudečně uvažující subjekt
s nedůvěrou.  A dokonce „bývalý komunista“ je pro
bigotního antikomunistu totální nesmysl, protimluv
jako „bývalý černoch“.  Vždy přece ponese cejch
viny, jen částečně vykupované, napravené např. di-
sidentskou aktivitou. Je alespoň latentním, tedy
pro společnost potenciálně nebezpečným zločin-
cem, zvláště když není ve svém blouznění osamo-
cen a spolčuje se s jinými, sobě podobnými.
Formuje se pak totální pan-antikomunismus,
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v němž vše, co je negativní, je logickým a přiroze-
ným projevem kontinuitního komunistického zla.
Individuální i kolektivní úspěchy za „doby hrůzo-
vlády“ jsou vysvětlovány odporem proti „době hrů-
zovlády“: vše pozitivní vzniklo z odporu proti
totalitě, bylo vyvzdorováno na komunistických
„hlupácích“ a „fanaticích“. Možná také výlet do
kosmu nebo vybudované metro vznikaly jaksi mi-
mochodem, vedle všeho marasmu, ovšem komu-
nistická bestie si tyto úspěchy (nebo „úspěchy“
v uvozovkách?) přivlastnila, ukradla je svým obě-
tem – mladým hloupým lidem naverbovaným do
vědy, průmyslu či armády, důvěřivým dělníkům
obětavě budujícím podzemní stavby, kosmodromy,
nelidské tovární komplexy, „králíkárny“ k ne/byd-
lení a vodní díla k ekologickým katastrofám. Ukra-
dla i úspěch hercům zneužitým ve filmech
a inscenacích, ovšem k režimní propagandě, jak je
dnes prý jasně vidět. I dnešní politici a úředníci
jsou přece další  bolševici, soudruzi, rudá záře, do-
konce i v zahraničí je dostatek takovýchto sou-
druhů...

Antikomunistická ikonografie má v něčem blízko
k té prezentované v „době nesvobody“, je také do
jisté míry konstruujícím příběhem (megapříbě-
hem), ačkoli sama je vymezena především nega-
tivně. Ikonografie komunistická (a ikonoklasmus
s ní spjatý), zvláště z doby revolučního teroru, for-
movala příběhy „za-“  (tzv. nový člověk, sympa-
tický, usměvavý, hrdý na své mozoly) a „protiv-“
(tzv. starý člověk, vedle škůdce i člověk váhající,
ochotný k nápravě i ke zradě). Příběhy dělnického
nadšení, západních agentů-škůdců, nového vedení
řešícího nadlidské úkoly, portréty váhavých inte-
lektuálů i reakcionářů do morku kostí prolezlých
zpátečnictvím, to jsou běžné a sdostatek dobře po-
psané stereotypy, z jejichž matrice se odvíjely
různé mutace a variace, později označené jako
„schematismus“. Vzpomeňme např. na výrobní ro-
mány a budovatelská dramata, v poezii pak na tzv.
frézismus.  Nejsou sice aktuální, ale jejich „anti-“
bratříčci a bratranci (na opačné straně propagan-
distického hodnotového světa) se mají čile ke
světu.

Rezidua studené války i ohlasy válek součas-
ných (současná společnost sugeruje samu sebe
jako permanentní a dramatický boj o úspěch, ví-
tězství, přežití), neschopnost komplexní a vyvážené
reflexe minulosti a sebereflexe tzv. postkomunis-
tické společnosti, deformace, k nimž vede potla-

čování demokratických principů ve prospěch prin-
cipů individuálně vlastnických a kapitálových, to
vše vede k tomu, že se s ikonografií „rudého
ďábla“ budeme setkávat ještě dlouho. Tedy do té
doby, než bude vystřídána jinou... Jinou? Bylo by
velmi smutné, nekonstruktivní a defétistické za-
končit tuto analýzu podobným konstatováním, jak-
koli je jasné, že vítěz diktuje pravidla psaní
megapříběhu, aktéry hry i zaměření promluv třeba
reálných postav, že v jeho režii je pravda („pravda
focusu“), ať by ve své přirozené podobě vypadala
sebevíce směšně. 

Poznámky:
Všechna zde naznačená mytogémata, jejich

ikonické příběhy či postavy můžeme najít
v konkrétních dílech, filmech, divadelních
hrách, výtvarných artefaktech, veřejných dis-
kusích nebo v literárních textech. Přesto nepo-
kládáme za nutné konkrétně jmenovat jejich
autory, uvádět postavy a fabule, citovat s vě-
deckou akribií a každou větu dokládat. Nejde
primárně o osoby (spisovatele, dramatiky, sce-
náristy, sochaře, copy-writery, reportéry, feje-
tonisty, aktivisty apod.), ani o jejich
schematické produkty, nýbrž jde o širší proble-
matiku – jednak historickou, jednak přesahující
hranici současné literatury, divadla nebo vůbec
umění. Zájemce o detailní popis, omezený
ovšem jen na některé stereotypní fabule, ale
spojený vždy s analýzou konkrétních děl, jej
najde např. ve stati Martina Puskelyho „Zlý ko-
munista – maligní nádor současné české
prózy“ (Host 7/2010, s. 37-48), s podtitulem

Návrat socialistického realismu v antikomunis-
tickém ražení? Z hlediska sledovaných stereo-
typů není bez zajímavosti, že autor je
„středoškolský pedagog“ a že považoval za dů-
ležité uvést, že „není ani nebyl členem KSČM“,
jako by členství  či ne-členství v této politické
straně mělo být spolehlivým výkladovým klí-
čem k validitě publikované analýzy...
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Současná politická situace se po předčas-
ných volbách nijak neuklidnila. Jak ji vnímáte
vy?

Pro začátek by zcela stačilo, kdyby politici
dodrželi sliby. Národ si utáhne opasek, bude-li
vědět proč. Aby mluvili srozumitelně jako Miloš
Zeman, Andrej Babiš nebo Vojtěch Filip.

Hrůzné povolební lavírování, například ČSSD
jsem v jednom rozhovoru označil, že... bych je
v lochu nepoctil ani vynášením plných kýblů
s fekáliemi... Nedivím se, že někteří mí přátelé
- chartisté volili komunisty. Že se část postavila
proti vrácení neevidovaného majetku šestnácti
církvím. Změklí socani již neodmítají restituce,
ale hovoří... že by bylo užitečné, kdyby církev....

Jistě, bylo by užitečné, kdyby církev nepro-
dala část naší země Vatikánu, změnila geogra-
fické hranice a vytýčila pro národ nové - svaté.
Tvrzení, že restituce odklepl Ústavní soud, je
účelové: 80 procent národa je proti. Třeba Apoš-
tolská církev, která je také na seznamu »komu-
nisty okradených církví«, byla zaregistrována
v roce 1989. A Ústavní soud jakoby nic. Právní-
kovi, který protestuje, sdělí, že soudu nedodal
jakýsi list – ale on se ve spisu nakonec našel;
prostě Ústavní soud argumenty proti restitucím
ani nečte. Ten by schválil i mnichovskou dohodu
– také byla legálně sepsána.

Průzkumy ukázaly, že levice vyhraje, ale ne-
stalo se tak. Proč?

Strany málo vnímají, že celá Evropa prochází
novým typem krize: Výkony musí být vyšší a ná-
klady nižší. Není to vinou pokroku - ten byl
vždycky - ale totální přeměnou konkurenčního
prostředí. To intuitivně hýbe s voličem napravo
nebo nalevo. Za raného kapitalismu si ředitelé to-
váren stavěli vily hned vedle fabriky. Dnes se
může řídit námořní loďstvo z nenápadného do-
mečku vedle vás. Nadhodnocený význam mají in-
formace - ale které, aby za ně lidé platili? Kdo má
sdělovací prostředky, může přes titulní stránky
změnit náš život. Není to fráze: stačí pustit dvou-
řádkovou pomluvu a národ se už postará... A to je
hřiště pro majetné i nemajetné strany. Vzpo-

meňme na Kubiceho zprávu, z horečky prezidenta
se udělá »viróza«, na Slovensku se vyrojily
»svazky« proti panu Babišovi atd. Policie zahajuje
trestní stíhání, až když se dočte v černé kronice -
pojmy investigativní novinář, lobbista, píárista,
manažer bereme jako kvalifikaci. Dnes nemusíte
být odborníkem, stačí být kavárenským elegá-
nem, který »má styky« s politiky; tedy manaže-
rem. Nemocnice musí mít ředitele - manažera,
umělecká galerie - manažerku, památková péče
- manažera, letecký provoz - každý si doplní.
A k té obchodní flotile? Před několika lety kdosi
vystřílel ruskou rodinu nedaleko Prahy: Řídila
odtud přepravu v Kaspickém moři.

Pan Babiš se svým ANO nabízel jenom anti-
program. Teprve nyní si jakýs takýs program vy-
tváří. Proč vlastně právě jeho hnutí lidé dali své
hlasy? Jak by měly politické strany vystupovat?

Přesvědčil, že nechytračí. Nejdříve řídil 200
podniků a teprve pak pětičlenný stranický se-
kretariát. Obvykle to bývalo obráceně. To je po
Listopadu novum.

Znali jsme jej dávno před vypuknutím voleb.
Když jsme před patnácti lety pořádali velkou vý-
stavu o heydrichiádě, ministerstvo kultury
i slavný pražský magistrát odmítly dát korunu.
Náhle přišlo sto tisíc a výstava byla. Od »něja-
kého podnikatele« Andreje Babiše. Až do letoš-
ního roku jsme se však neviděli. Náš redaktor
Jiří Vích s Andrejem Babišem natočil rozhovor.
Rozuměli jsme si v otázkách sociálního cítění
a pohledu na hospodářství. O předčasných vol-
bách se ještě nevědělo. Řekl: Moje ego je napl-
něno. Jsem bohatý, ale dělám práci, která má
smysl, zaměstnává lidi. Pojeďte se ke mně po-
dívat a pak vás zvu na narozeniny Oldy Lichten-
berga. U plných stolů si vzal chleba s tlačenkou.

Babiš je pole neorané. Má však radar na po-
litické hrátky a jsem zvědav, jestli on změní par-
lament, nebo parlament zkazí jeho. Ostatně,
voliči neměli nikoho přesvědčivějšího. Osobně
ale vidím problém v jisté pravicovosti v řeše-
ních, o nichž se také mluví. To je proti smyslu
toho, co lidé vlastně od ANO chtěli.

Pro začátek by zcela stačilo,
kdyby politici dodrželi sliby



54

ROZHOVOR S KARLEM SRPEM, PŘEDSTAVITELEM JAZZOVÉ SEKCE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Proč neuspěly, kromě KSČM, levicové strany?
Nechci být generálem po bitvě, ale levici kr-

mily vavříny preferencí. V posledním čísle tiště-
ných Parlamentních listů je srovnání
agregátního volebního modelu a výsledků voleb.
U všech stran byly odhady vyšší. Jan Herzmann
řekl: » Velká část občanů hledala strany a osob-
nosti, které mluví jinak, myslí jinak a snad
budou jednat jinak než zavedené partaje.« Mys-
lím, že »to je ono«.

Osobně na straně jedné čekám na příštího
»Zemana« a zatím za rohem v tichosti šest ne-
pozorovaných jmen utáhlo milionům lidí
smyčku. Podle České národní banky prý bude
zvýhodněn náš export. Ale jaký? Vždyť se z re-
publiky stala montovna, skladiště obchodních
řetězců, země překupníků a velkoformátových
zlodějů. Jen my jsme vinni potravinovou neso-
běstačností. U nás se vyráběly jaderné elekt-
rárny na klíč. Všichni - bez ohledu na partaj -
jsme v asociální džungli. Vždyť všechno dová-
žíme! Prostě stačí pár anonymních jednotlivců,
sumář těžko ověřitelných čísel, možná množina
nepřesností a neznalosti globálních hospodář-
ských vzestupů a pádů - a občan padne ústy
k zemi. Skupinka bílých límečků bez pardonu
zhorší život montérkám. Oni se dokonce nemusí
národu zpovídat. Ani prezidentovi. Leda za šest
let - jak si dali do stanov...

Proč, podle vás, neuspěla zemanovská SPOZ?
Voleb se zúčastnilo 23 stran a hnutí. Rozře-

dily hlasy favoritům. Strana práv občanů, které
průzkumy ukazovaly o 120 procent vyšší výsle-
dek, se nad pět procent nedostala. Přesto bych
ji nezatracoval - zasela. A hluboko.

Není váš názor dán tím, že jste byl u jejího
zrodu?

Strana vznikla na půdě Sdružení přátel Mi-
loše Zemana, které dle stanov založili Miroslav
Grégr, Miroslav Šlouf a já. »K ruce« měla 21 roz-
vážných osobností levicového spektra. Ti něko-
lik měsíců naléhali na Miloše Zemana, aby stál
v čele nové politické strany. Nemohl jinak,
a proto se na zásadním sezení všech zeptal,
zdali jsou pro. Seděl jsem vedle Miloše. Důležité
bylo, že se ptal jednotlivě. Všichni souhlasili. Já
přišel na řadu poslední: A ty Karle? 

»Já do strany nevstoupím,« odpověděl jsem,
» ale rád počkám, až se všichni vrátíte zpět do
lůna Přátel Miloše Zemana«. Na další vývoj jsem

vliv již neměl, dokonce, řekl bych, jsem byl od-
staven. Revoluční zakladatelé bez ptaní sebrali
sdružení nábytek, místnosti, zrušili i zvonek na
dveřích - ale to je jiná.

A proč podle vás uspěli jen komunisté?
V Jazzové sekci jsme tipovali, že budou druzí.

Pan Babiš třetí. Lidé v 50. letech vzpomínali na
první republiku, hlavně na plné obchody. Nikdo
na to horší. Za normalizace se vzpomínalo na
»pražské jaro« - hlavně, že se mohlo cestovat
a nebyla cenzura. Současné retro je, že byla
práce, zdarma byty, zdravotnictví, školství - a již
nikdo se nezamýšlel nad tím, že pro případ ne-
spokojenosti zde bylo přes sto tisíc cizích vo-
jáků a svět ob den na pokraji nějaké války.
Prostě běžné starosti a jejich řešení jim bylo
bližší.

Dostal jste 28. října státní vyznamenání. Prý,
jak jsem se poučil z několika médií, jste patřil
mezi některé z kontroverzních postav, jimž pre-
zident Zeman vyznamenání udělil. Nedotklo se
vás to?

Toto označení jde se mnou celý život. Vítám,
pakliže proti mé »kontroverznosti« se postaví
jiná »kontroverznost«. V Jazzové sekci se v de-
batách »srážíme« na základě prožitků nebo vy-
čtením původních písemných zdrojů. Jestliže
vás však takto označí odborný pracovník naro-
zený po roce 1980 a nechá oficiálně zkoumat,
zdali jsem byl členem dobrovolné organizace
československo-sovětského přátelství, pakliže
jsem byl za normalizace dělníkem v jednotném
rolnickém družstvu, které mělo v názvu toto
označení, pak s takovými idioty jednám po kri-
minálnicku. Bohužel, tito kádrováci mají výkon-
nou pravomoc a v jednom článku jsem je nazval
klubkem zmijí.

Jaroslav KOJZAR
25. 11. 2013  Haló noviny
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Letos o Vánocích jsem viděl Princeznu se zlatou
hvězdou na čele 3x, Pyšnou princeznu 2x, Oříšky
pro Popelku 6x (3x na německých TV kanálech), Cí-
sařova pekaře 4x, Byl jednou jeden král 2x a ostatní
staré komunistické filmové pohádky si přesně ne-
pamatuji, neboť jsem u televize pospával. K tomu
jsem viděl kopici starých kapitalistických filmů
s Oldřichem Novým, které jsem přestal počítat. Vla-
stu Buriana si šetří na Silvestra. 

Když se dívám na ty staré filmy, vždy tam najdu
něco nového, čeho jsem si dříve nepovšiml. Jsou
to různé záběry a zejména různé dialogy, hlášky
a podobně. Divím se, jak jsou aktuální. Pokud ně-
jakým omylem přepnu televizi na něco z polisto-
padové tvorby, okamžitě přepínám jinam. Vždy
předem víte, co vás ubohého a trapného čeká.
Nikdy nic nového, pořád stále to samé, stejné
a bezútěšné vyblinkané klišé. 

Nikdo nás doma letos, jako posledních dvacet
let, o Vánocích nenavštívil a my také nikoho nenav-
štěvujeme. Není důvodu. Všichni přátelé jsou pryč.
Odvál je vítr a kapitalismus. Dříve za socíku jsme
nadávali na komunismus, ale nyní je zcela zřejmé,
že jsme mu měli být vděční, neboť nás sdružoval
v opozici. 

U nás doma bývalo večer narváno. Nejen o ví-
kendu, ale často i ve všední den. Čile se diskutovalo.
Mimo skutečných přátel nás osobně navštěvovali
i různí přátelé spolupracovníci, donašeči a informá-
toři. Nevadilo to nikomu, každý tušil, kteří to jsou,
ale servítek před pusu jsme si nikdy nedávali. 

Dnes není s kým mluvit a o čem. Všechno za nás
promysleli, definovali, formulovali a vydiskutovali
jiní. A když někoho ze známých potkáte, zaručeně
se s ním na ničem neshodnete. Každý si vybírá
z mediálního informačního hnoje „svůj“ názor
podle své povahy a pochopitelně zejména podle

svého ekonomického postavení. Sociální postavení
druhých je mu zcela ukradené. 

Odpověď na orwellovskou otázku, „přece byste
nechtěli, aby se komunisti vrátili?,“ je jedno-
značná. Demokraté, zvláště ti naši, se o to 24 let
převelice pilně snaží. A počet těch ostatních, kteří
by to opět brali, narůstá. Připomíná to známý
román Na západní frontě klid od Ericha Maria Re-
marque, kdy se hlavní hrdina raději vrátí na frontu,
než aby musel zoufale trpět v zahnívajícím zázemí. 

Otroctví, bída, nouze a bolest druhých je stále
pro ty první výhodou a přínosem. Svoboda, bohat-
ství, blahobyt a štěstí je budováno na úkor těch
druhých. A oni zase to samé činí na úkor těch prv-
ních. Výsledkem má být ekonomická prosperita,
mír, svoboda, demokracie, blahobyt, zdraví, štěstí
a všechny jiné pozitivní hodnoty. Když jste z toho
pěkně pořádně zdecimovaní, staré komunistické
pohádky vám o Vánocích snad poskytnou alespoň
nějakou lacinou náplast. 

Život se ze společnosti vytratil. Byl z lidí vysát
a odveden pomocí industrializace, individualizace
a moderních informačních technologií. O takovém
masivním odběru krve se starým poctivým upírům
ani nesnilo. Vše ztratilo svůj smysl. 

Pár jedinců se sice ještě pokouší po internetu
bojovat proti masovému pohřbívání života, ale jsou
osamělí. Pasivní okolí, které je nechápe, notoricky
a mechanicky paralyzuje všechny jejich dobře mí-
něné, marné a zoufalé snahy. 

Ta příšerná stagnace a normalizační temno,
které vše pokrývají svojí neprodyšnou hustou
duchnou, není to vlastně příprava na nějaký zvrat?
Nečekáme a netěšíme se, kdy už to konečně
začne? A nebylo to zvonění svobody vlastně zvo-
něním umíráčku? 

http://blisty.cz/art/71522.html

Zemřelá společnost
Michal Z. Čenko

Volby ovládají profesionálové oboru public relations. Jejich hlavním úkolem je komerční reklama, která
je koncipována tak, aby nabourávala tržní prostředí produkováním nepoučených spotřebitelů, kteří se
budou rozhodovat iracionálně – tedy právě opačně, než jak má trh fungovat, ale bezpochyby způsobem
důvěrně známým každému, kdo se kdy díval na televizi. Je jenom přirozené, že PR průmysl najatý k tomu,
aby vedl volební kampaň, zvolí tytéž postupy v zájmu svých chlebodárců, kteří bezpochyby nestojí o ob-
čany činící racionální rozhodnutí. Ale ani v jednom z obou případů oběti nemusí poslechnout. Pasivita
může být sice tou nejjednodušší cestou, ale úctu si sotva zaslouží. Noam Chomsky
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Když v roce 1989 kardinál František Tomášek
pronášel bouřivá slova na adresu tehdejší komu-
nistické moci a když po „sametové revoluci“ v li-
stopadu téhož roku, nastoupil počátkem roku 1990
vedle zvoleného presidenta Václava Havla do
funkce jeho kancléře kníže Karl zu Schwarzenberg,
začalo některým lidem pomalu svítat. Do společen-
ských postů se vrací šlechta spolu s katolickou
církví! Nikdo tomu zprvu nechtěl věřit. 

S vervou se pustila bývalá chartistická opozice
do aktivit proti komunistům, vyvíjela tlak na jejich
odstavení ze všech rozhodujících postů státu. A to
včetně všech reformátorů, které zpočátku využí-
vala ke svým zájmům. U komunistů se usilovně vy-
hledávala v jejich minulosti nějaká trestná činnost.
Nejednou byli mnozí označováni za skryté stali-
nisty, zatím co z některých stalinistů se stávali no-
vodobí demokraté. Ohlupovali tak národ.

Rozkládala se Komunistická strana Českoslo-
venska, zpochybňován byl i reformní proces z roku
1968. Strana byla oddělována od společnosti, na-
zývána horšími pojmy než fašismus. Posloužily ze-
jména neblahé a odsouzeníhodné praktiky
padesátých let. Někteří rychle „překabátění“ ko-
munisté takovým tendencím vycházeli vstříc.
V tužbě po moci se stali ze dne na den velkými ob-
divovateli Václava Havla, nového presidenta z řad
disidentů. On však věděl, co chce, jak vést společ-
nost zpět do minulosti.

Postupnými krůčky bylo odstraňováno vše, co
bylo vytvořeno po 2. světové válce. Z úst nového
presidenta zazněla omluva Němcům, začala se
zpochybňovat odbojová činnost partyzánů i úloha
Sovětského svazu ve 2. světové válce. Z našich
slovníků mizela úloha komunistické strany ve spo-
lečnosti, ale i Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda
Beneše, Milana Rastislava Štefánika. Zatemňovalo
se a znevažovalo období národního obrození. Do
popředí vstoupily peníze jako rozhodující faktor
v ovlivňování činnosti lidí. Zpochybňovala se úloha
práce pro vývoj a dobro člověka, jednota národa,
rozkládala se velká průmyslová centra, rušila vý-
roba, rušily se zaběhnuté zahraniční trhy, vzrůstala
nezaměstnanost. Projevy tunelování, zašantročení
majetku všeho lidu, se v rámci tvorby nové šle-
chtické mocenské skupiny tolerovalo, opomíjelo.

Pro tyto myšlenky byla a je získávána zejména stu-
dentská mládež. Církev zatoužila znovu po poli-
tické a ekonomické moci. 

Na druhé straně se likvidovaly sociální vymože-
nosti našeho lidu, zmrazovány byly důchody gene-
race, která se podílela na socialistickém vývoji
společnosti. Tradice národní kultury byla a je ovliv-
ňována a nahrazována kulturou zvenčí, vlastene-
cká díla našich literátů byla a jsou opomíjena,
stejně jako práce novinářů buditelů či historiků
typu Karla Havlíčka Borovského a Františka Palac-
kého.

Každý myslící člověk si vzpomene na Bílou horu!
Dne 8. listopadu 1620 došlo ke zlomení povstání
českých stavů. Nastal pád naší slávy a k moci se
dostali Němci, cizáci a duchovní reakce - katolická
církev. Český národ, většinově protestantský, byl
krutě za svou víru trestán. Vítěznému Habsburkovi
nestačila poprava dvaceti sedmi českých pánů, ry-
tířů a měšťanů na Staroměstském náměstí v Praze.
Postupnými konfiskacemi byly zabaveny téměř tři
čtvrtiny českého království. Bylo zabaveno velké
množství statků, pozemků, paláců a domů. Do
země české byl vnášen cizácký duch a mrav. Roz-
šířením a zostřením robotních povinností i zvyšo-
váním daní byl ubíjen lid. Mezi novými pány
a lidem se rozevřela propast. Pronásledování a vy-
lučování všech nekatolických osob ze svazku měš-
ťanského způsobilo útěk více jak 30 000 českých
rodin do zahraničí. Mezi nimi byl i slavný učitel ná-
rodů Jan Ámos Komenský. Ztráty, které český
národ utrpěl, byly veliké, poroba národa úplná. 

V časopise Žďárský obzor z roku 1903 ve stati
„List z českých dějin“ František Pátek k tomuto ob-
dobí mimo jiné napsal:

„Čech zvolna zdoláván byl stále, a dál už volný
nebyl. V Čechii těžký padl sen, sen ochablosti, udo-
lanosti, ba přímo smrti národní. Hrob kryt měl
pevný, veliký, v něm národ spal. Po vlastech čes-
kých zhoubná cizota pak rostla a vzmáhala se
v úkor Čechů zesláblých. Čech vyhnán z chrámů,
paláců, statků svých, jež otcové mu dali hrdinní
a chrabří vždycky, on stal se rabem, cizím nevolní-
kem a cizák vládl jím i jeho jměním. Čas krutý byl
pro náš národ český! Do ciziny vyhnáni naši veli-
káni, věštcové, i nebylo nikoho, kdo by národa se

Zamyšlení nejen před volbami
Rudolf Hegenbart
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ujal svého, kdo zpěvem svým by novou jarost ve-
hnal v žíly, kdo sílil by a k práci nadchl paže české
zmalátnělé. Co zkvetlo dříve na Parnase českém,
to  jako kacířské a bezbožné od nepřátelů lítých,
zvláště od kněží jezovitských, do ohně metáno
zhoubného bylo! Tak Parnas český zpustl, zašel
téměř. Jen tu a tam, kde srdce české vskutku bilo,
jak poklad chován tajně kvítek z něho – kniha
česká – před nepřátelů zraky bystrými…“

Dle mého názoru to jsou slova aktuální. Potvrdily
to restituce jako velká zrada na českém národě, jako
dříve rozklad průmyslu, zemědělství, likvidace cuk-
rovarnictví. Doložily to okolnosti kolem volby prezi-
denta republiky. Zejména studentská mládež a naše
velkoměsto volalo, skrytě či veřejně, znovu po mo-
narchii, po zrušení republiky, po instalaci krále Karla.
Bohudík naši občané pochopili. Nadarmo někteří
takzvaní intelektuálové volali, že prezidenta Miloše
Zemana volí jacísi nevzdělanci. Někteří členové vo-
lebního štábu bývalého ministra zahraničí Schwar-
zenberga plakali nad jejich volebním neúspěchem.
Reakce se vždy v historii ráda pokrytecky halila do
vznešených frází, pronásledovala a pomlouvala bo-
jovníky za pokrok. I husity v minulosti řadila mezi li-
dojedy a služebníky antikristovy.

Bílá hora a vývoj po 17. listopadu 1989 nám
musí být poučením i výstrahou. Ve volbách do Par-

lamentu neprodávejme sílu svého těla a sílu svého
ducha, neprodávejme naší republiku, volme tra-
diční politické strany, které prokázaly v historic-
kých zápasech o národní existenci svůj vztah
k rodné vlasti. Členové těchto stran nevyslovovali
slovo národ s prsním patosem a nepsali jej veli-
kými písmeny. Zato však bojovali za práva lidu,
burcovali k boji proti fašismu a v těžkých hodinách
národa se osvědčili jako synové a dcery své milo-
vané země. V čele takových aktivit vždy stála inte-
ligence. Její síla spočívala a spočívá ve schopnosti
nacházet pravdu, bránit ji a prosazovat. Vzpo-
meňme na naši historii, na všechny prožitky rodičů,
dědů i na zkušenosti své. Nesvornost v našem ná-
rodě vedla v minulosti k bratrovražednému boji
u Lipan a odtud k Bílé hoře. Nesvornost vedla
k Mnichovu i k 17. listopadu 1989, nesvornost
vedla k neplnění mnohého v rozvoji společnosti
a v uspokojování potřeb lidu. 

Bílá hora 1620, Mnichov 1938 dostatečně varují
i nyní před volbami. Udržme jednotu národa i proti
těm, kteří se snaží ji rozkládat, pod rouškou demokra-
cie ji kouskovat do mnoha politických či občanských
seskupení po Listopadu 89, a to při mnoha příležitos-
tech, na kterých se z jakýchkoliv pohnutek - neznaje
českou historii - mnohdy podílíme každý z nás. 

Volme proto blaho a rozvoj své republiky! 

OBSADIT TELEVIZI MÍSTO ZIMNÍHO PALÁCE NESTAĆÍ
Poukaz na to, že socialismus a cesta k němu jsou mnohem složitější, než se zdá mnohým příznivcům

jednoduchých řešení a zjednodušených představ, přinesla beseda v rámci Čaje o páté, konaná dne 24.
ledna 2014, jejímž tématem bylo Proč demokratický socialismus? Hlavním hostem byl předseda Strany
demokratického socialismu a jeden z mluvčích Spojenectví práce a solidarity Milan Neubert. Přiblížil
17letou historii SDS a zejména některé z politických principů této neparlamentní strany, které ji odlišují
od KSČM a ČSSD, kupříkladu důraz na svobodu, jímž se blíží anarchokomunismu. Jedním z projevů toho
je mj. zavedení registrovaného sympatizanta SDS, což má přispět i k rehabilitaci stranictví v ČR, které
po 24 letech je - jak ukázal volební úspěch ANO a Úsvitu - v krizi. Velkou pozornost věnoval Neubert
a další hosté z SDS uvědomění si složitosti společnosti, společenských jevů a procesů, politické moci,
ekonomiky, sociálních záležitostí, působení informací atd. Proto nestačí místo Zimního paláce obsadit
televizi, konstatoval Milan Neubert a podtrhl potřebu socialismu dlouhodobé intenzity - stabilního systému
s vnitřními sebekorekčními mechanismy, který by nedopustil propadnutí do extrémních stavů, jako tomu
bylo v minulosti. V té souvislosti podotkl, že je nutno si také vyjasnit, co to vlastně levice, respektive le-
vicovost je. Odmítl jako zjednodušující například tvrzení, že by nejbohatší na krizi jen vydělali. Na počátku
krize, při prasknutí bublin, právě oni zaznamenali značný pokles hodnoty svého majetku. Zvýšili proto
stupeň vykořisťování nižších tříd, využili fenoménu a obrazu krize, tlačili je do uskromňování, takže nižší
třídy po celou dobu krize skutečně ztrácejí, zatímco ti nejbohatší se po několika letech nejen vrátili na
původní hodnoty, ale zaznamenávají již rekordní zisky. Karel Růžička

5. 2. 2014 
Zpravodaj-Alternativa Zdola-leden-2014
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Milánku,
chtěl bych ti říct, že si tě nesmírně vážím a mám

tě rád, protože jsi pro mě jeden z mála českých
kumštýřů, kterej si vždycky za všech režimů za-
choval svobodu rebelantského a disidentského
myšlení. 

Za takzvané totality sis dělal inteligentní prdel
z bejvalejch etablovanejch komoušů a aparátčíků,
ale zároveň jsi byl schopen podporovat ultra levi-
cové hnutí na západě Evropy, což bylo pro většinu
místních, jednorozměrně přemýšlejících prozápad-
ních zaprděnců těžko pochopitelné, tedy snad
kromě Magora a Bondyho. 

Po naprosto prohrané a vychcanejma kapitálok-
šeftařskopánbíčkářskejma a bývalokomouškopře-
kabátěnejma sviněma unesené sametové revoluci

sis dokázal dělat prdel ze zaslepeného pravicového
prokatolického androše, který začal obdivovat zde-
generované šlechtice a jejich pánbíčkářské tota-
litní organizace. Dokázal sis dělat prdel
z bejvalejch veksláků, ze kterejch se stali zazobaný
kapitalistický podnikatelé, a i z disidentů, kteří se
vychcaně převtělili do novodobých kšeftařů a es-
tablišáků, sedících ve svých "výzkumných ústa-
vech" a nosících  dnes na hubách falešnou masku
jakýchsi alternativců a bojovníků za "antikomunis-
tickou svobodu"… a tak dál a tak dál…

Jen chci říct, že doufám, že tě svobodomyslnost
nikdy neopustí.

Já vím, je to těžké, neb za ni vždycky za jakého-
koliv režimu dostaneš od establišáků přes hubu.

Tvůj přítel Milan

Otevřený dopis performera Milana Kohouta básníkovi Milanu Kozelkovi, který se zotavuje z mozkové
mrtvice v Humpolské nemocnici:
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Kdyby se životní úroveň Pražanů počítala podle
počtu odpálených ohňostrojů v poslední den roku, byli
bychom suverénně první v celé unijní osmadvacítce
a přilehlých prosperujících ekonomikách. To mě na-
padlo při cestě na letiště, co jsem ale nemohl předpo-
kládat, že mě tahle myšlenka bude pronásledovat po
celou silvestrovskou noc.

Na letiště jsem doprovázel známé, s nimiž komuni-
kuji už tři desítky let a dvacet let sleduji, jak se čím dál
víc vzdalují od hlásaných zásad etiky a férovosti nejen
v byznysu, ale také v mezilidských vztazích. Přelom
roku jeli prožít do Paříže, protože slib nevšedního ku-
linářského zážitku jedné z mnoha agentur, v nich pro-
budil zvědavost a očekávání. Prý budou jíst také to, co
já za pětašedesát let života ještě neokusil. Prospekt
vytištěný z internetu v anglické verzi mi prozradil, že
jazykové znalosti dvou stěžejních jazyků Evropské
unie skončily u mých přátel na polévce z chřestu se
speciálními přísadami a divokém králíkovi v bešame-
lové omáčce. Nesdílel jsem tedy jejich nadšení s pou-
kazem, že od mládí kančí na dančím, nemusím.  

Z letiště jsem jel na okraj Prahy městskou hromad-
nou dopravou, která o pracovním dnu jezdila podle so-
botního jízdního řádu. Tedy bez sebemenšího náznaku
kultury cestování. Byl jsem rád, že předpověď počasí
slibovala bezvětří, viditelnost bez mlh a teploty do
mínus jednoho stupně Celsia. A jako bonus, žádný déšť
a žádný sníh. To bylo hodně důležité. Podle slibu, který
jsem si dal se šesticí lidí už v polovině roku, se silvest-
rovské setkání mělo konat za každého počasí. 

Těch pět stanů a tři přístřešky jsem i ve tmě našel
poměrně snadno. Byly skoro na dohled jednomu z prv-
ních panelových sídlišť postavených v Praze začátkem
šedesátých let. Tma byla ovšem jen zdánlivá, protože
ještě neskončil jeden ohňostroj a už se rozbouchal
druhý, někdy i třetí. Předsevzal jsem si v té chvíli, že
pokud se někdy v budoucnu stanu magistrátním za-
stupitelem, navrhnu regulaci ohňostrojů v posledním
dni roku. Chvílemi totiž nebylo slyšet vlastního slova.
A každý lékař či veterinář vám potvrdí, že tahle kano-
náda ničí zvířata i lidi. Vzpomněl jsem si na název Daň-
kovy hry Dialog za doprovodu děl a počítal ozvěnu,
s níž barevné rachejtle rezonovaly s několikapatrovými
paneláky.

Byl jsem překvapen množstvím témat, o nichž se
bavili čtyři muži a dvě ženy. Ano, ženy. V Praze, kde je

možná až pět tisíc
lidí bez střechy nad
hlavou, je bezdomo-
vectví už dnes gen-
derovou otázkou.
Jeden z mužů to la-
pidárně shrnul do
názoru, že ženy ne-
patří pod šibenici,
ani pod širák.  A chválil dvě kuchařky, které na jednom
pražském náměstí dokázaly, že dostat příležitost
zvládly by vařit v kamenném bufetu či hospodě.

Muži, kteří už mají na krku více než šest křížků vědí,
že oni se do pracovního procesu vrátí těžko. Před pěti
lety na ně kdosi zkoušel tvrdý nátlak, aby se stali bí-
lými koňmi. Ubránili se, ale vzápětí byl dvěma z nich
ukraden občanský průkaz, třetí jej pod nátlakem pro-
dal. Čtvrtý z mužů se na první pohled vymykal. Čisto-
tou oděvů, mobilním telefonem s internetem, platnou
občankou, kde nesouhlasilo pouze bydliště. Právě
u něj mě mrzelo, že některá jeho slova zanikla v kra-
válu ohňostrojů. Vyprávěl totiž velmi poutavě o tom,
jak několikadenní déšť může znehodnotit i ty nejkva-
litnější oděvy a udělat z nich po měsíci smrdutý hadr
končící v kontejneru. Jak raději polovinu týdne nejí,
aby měl peníze na internet, protože díky němu zvládl
nejen základy thajštiny, ale především čínštinu. Na ta-
kové úrovni, že za půl roku napsal s přítelem netradiční
učebnici toto i u nás stále populárnějšího jazyka.
Pokud kniha vyjde a bude mít úspěch, zajistí mu, mi-
nimálně, střechu nad hlavou.

S přicházející půlnocí dokolovaly cigarety, které ne-
byly jointy. Pouze fakt, že cena krabičky cigaret od
doby, kdy jsem z frajeřiny kouřil, vzrostla ze čtyř korun
na sedmdesát, z nich udělala kolovadlo. Vyslechl jsem
jejich stesky na leden vzdáleného roku 1991, kdy vy-
pukla liberalizace cen, na leden roku 2002, kdy byla
nejhorší zima za patnáct uplynulých let a mimo Prahu
naměřili i mínus třicet pod nulou a byly také oběti na
životech. A pak následovala litanie na opravdu smutný
leden roku 2008, kdy jim regulační poplatky uzavřely
cestu do ordinací a nemocnic a zvýšení cen jízdného
do pražské městské hromadné dopravy. A abychom
nekončili smutně, natruc době, jsme si nový rok popřáli
nejen česky, ale i rusky, anglicky, německy, čínsky
a nakonec došlo i na tu delší verzi onoho P.F. 2014.

PF 2014
Petr Burda
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ESEJ NEBO FEJETON?
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vlastně může, je doma všude a nikde. Biva-
kuje, kde se jen dá. Pod Barrandovským mostem,
ve zhrouceném a vyhořelém drážním domku
kousek od Prahy, v šachtách a tunelech u teplo-
vzdušného potrubí, na Hlavním nádraží, na lavič-
kách v parcích...... Hezky se dá ale trávit čas
a psát v metru, tramvaji či v autobuse. Zvláště
v zimě se bezdomovci rádi povozí a zároveň
ohřejí. Cestující mají vždy velkou radost, když se
navoněný frajer někde v MHD objeví. Pěkně se
nejprve uvelebí na polstrované sedačce a pak
zavře oči. Nemylme se, to jistě nespí, ale pře-
mýšlí o domácím úkole. Všichni přítomní si to
s ním ale celou dobu náramně užívají. I dlouho
potom, co vystoupí, ve voze zůstává dál přítomen
svým odérem. I ve vlacích příměstské dopravy se
dají s bezdomovci strávit nezapomenutelné
chvilky. Jindy rezolutní průvodčí změknou a snaží
se jen co nejrychleji dostat z dosahu. A tady
všude můžou teoreticky vznikat nádherná dílka.
Třeba povídka o shánění drobnejch na krabicový
víno. Nebo povídka o žebrání u obchoďáků či na
frekventovanějších ulicích ve středu města na
pivsona či cíga, pardon, na žrádlo pro hladového
a vystresovaného chudáka psa, kterého s sebou
někteří vláčej všude /než si z něj udělaj pečínku,
když není nic jiného k snědku/, to by nebylo jistě
nezajímavé téma. Nebo poezie všedního dne
o vybírání popelnic, kde se dají občas najít neče-

kané věci k baště. Ti sytí dokážou vyhodit snad
vše myslitelné, včetně ještě dobrých uzenin
a sýrů. O pečivu ani nemluvě. To je pak pod mos-
tem u ohně hotová žranice. Nebo pojednání
o přespání v kontejneru. Trošku rizikové, vhodné
spíš jen pro ty z bezdomáčů, kteří mají zřejmě
rádi také adrenalinové sporty. Pár bezdomovců
se v něm občas neprobere z blaženého opilec-
kého spánku a skončí v pasti kuka vozu a v jeho
dopravníku respektive lisu. Pokud začne bezdo-
máč včas řvát, nebo si ho popeláři sami včas
všimnou, šance na přežití tady je. Záchrankou je
pak i těžce raněné odvážejí rychle do nejbližší
nemocnice. Zachráněj jim tak mnohdy kejhák.
V nemocnici je samozřejmě taky vykoupají, ob-
lečou do erárních pyžam i županů a hlavně ku-
rýrují. Je tu o ně vždy dobře postaráno, prima
gáblik a zadara. Jen nechápou, že personál je na
ně trochu naprdnutej. Příčina je ale jasná. Nepla-
těj si totiž samozřejmě žádný pojištění a prachy
za léčení a pobyt v nemocnici z nich nikdo nikdy
nevyrazí. 

Zato je špitál samozřejmě přímo ideální pro-
středí na psaní či realizaci domácích úkolů. 

Ale ať tak či onak, jedno je stoprocentně jisté.
I do budoucna se můžeme díky svobodě na ten
dnešní způsob těšit na další a další příjemná set-
kání s našimi milými spoluobčany - bezdomovci. 

14.12.2008

Může bezdomovec dostat domácí úkol?
Jan Poláček
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ČTENÁŘSKÁ ANKETA UNIE ČESKÝCH SPISOVATELŮ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

1. Proč skončil socialismus?
Nevím, zda se mohu vyjadřovat k této otázce jako

člověk, který se ve vysoké politice nepohyboval. Chtěla
bych se však vyjádřit jako člověk, který v socialismu
žil převážnou část svého života a dění sledoval.
Osobně tomuto režimu vyčítám, že nerespektoval svo-
bodu slova a zavíral své oponenty. Dále mi vadilo, že
protěžoval na odpovědná místa nekompetentní lidi,
mnohdy vyložené hlupáky, pouze proto, že byli v KSČ.
Tito byli také lépe finančně odměňováni bez ohledu na
svoje schopnosti. Bylo jistě nerozumné nenechat vyjet
na Západ bez ponižujícího prověřování ty, kteří vyjet
chtěli, většina žádostí byla zamítnuta. Je možné, že
kdyby měli lidé možnost poznat pravou tvář kapita-
lismu, tak by třeba mnoho z nich v r. 1989 klíči nezvo-
nilo. Kdo chtěl na Západě zůstat, tomu bych nekladla
překážky, možná by se mnozí i rádi zpět do vlasti vrá-
tili. Také se zbytečně kvůli uprchlíkům šikanovaly celé
rodiny. Nekritické vzhlížení k SSSR také sympatiím lidu
nepřidalo. Většině lidí vadilo překrucování dějin, zaml-
čování nepohodlných skutečností. Mnohým také va-
dilo, že se k nám moderní elektronika dostávala
s velkým zpožděním. Bohužel, velká část nešvarů teh-
dejší doby u nás přetrvává, ale v mnohem zrůdnější
podobě. Nezbývá než věřit, že pokud levice v příštích
volbách vyhraje, vyvaruje se těch nejzávažnějších
chyb. Ono je dnes zřejmé, že klady socialismu převa-
žují nad jeho zápory a to, co se u nás v takzvané de-
mokracii dnes děje, je pro tento národ likvidační.

2. Myslíte, že kapitalismus se už přežil?
Kapitalismus již dokázal zbídačit lid v převážné

části světa. Tento stav je dle mého názoru neudr-
žitelný, věřím, že se kapitalismus přežil. Jenom
doufám, že ke zvratu nedojde válkou.

3. Jak by měl vypadat nový společenský řád?
Použít vše přínosné pro lidstvo ze socialismu

i kapitalismu, hlavně zavrhnout krédo kapitalismu,
aby smyslem života byla honba za mamonem.

4. Co je nutné, abychom jako stát byli suve-
rénní a zachovali si národního ducha?

Stačilo by mít ve vládě a v parlamentu schopné
odborníky a vlastence, ne vlastizrádce a lidi ne-
schopné, či spíše všehoschopné. Možná by neško-
dilo být neutrálním státem.

K zachování národního ducha je nutno začít
v rodinách, mít schopné lidi na ministerstvu škol-
ství, schopné učitele, poctivé novináře, redaktory
a hlavně mít vlastence ve vládě.

5. Dělá náš stát kulturní politiku?
Náš stát kulturní politiku nedělá. Přednost má

brak, jak v médiích, tak v tisku. O to záslužnější je
práce všech, kteří se snaží pravdivě informovat ve-
řejnost, připomínat významné osobnosti společen-
ského a kulturního života, kteří byli a jsou přínosem
pro tuto zem. Dík redakci časopisu LÍPA, dík Unii
českých spisovatelů, díky všem, kteří povzbuzují
národní sebevědomí!

VĚRA KULIŠOVÁ, básnířka (1947)

1. Proč skončil socialismus?
Podle mne socialismus neskončil. Skončil pouze

v Evropě, a to proto, že se proti němu spikly
všechny bohaté kapitalistické státy světa. Ty nyní
prožívají krizi, která se bude dále prohlubovat.

2. Myslíte, že kapitalismus se už přežil?
Kapitalismus se přežil a není schopen vyřešit

celosvětové problémy. Nemůže vyřešit hladomory
v afrických a dalších zemích v Asii a Latinské Ame-
rice. Jen bude stále růst rozdíl mezi bohatými
a chudými zeměmi a lidmi.

3. Jak by měl vypadat nový společenský řád?
Nový společenský řád musí vzniknout v pře-

vážné části světa, nejlépe na celém světě najed-
nou, nebo v krátkém časovém úseku. Měl by to být
demokratický socialismus, v kterém by existovalo
státní, družstevní i soukromé vlastnictví výrobních
prostředků a kde by odměňování pracovníků bylo
prováděno na základě vykonávané práce a jejího
významu pro společnost.

4. Co je nutné, abychom jako stát byli suverénní
a zachovali si národního ducha?

Je toho jistě více, ale z hlediska kultury je
nutné, aby stát prováděl takovou kulturní politiku,
která by zachovávala vše, co náš národ na poli
kultury vytvořil ve všech oblastech kulturní
tvorby. Aby vhodně prezentoval vše dobré a pod-
nětné, co je v současné době vytvářeno, aby pod-
poroval taková díla, která ukazují tvořivého ducha
našeho národa.

5. Dělá náš stát kulturní politiku?
Dělá kulturní politiku, která nepodporuje národní

kulturu, nepodporuje literaturu, film, výtvarnictví,
architekturu ani hudbu, jež sama o sobě má ve
světě dobrý zvuk.

Stát by měl díla, která jsou svébytná a dýchá
z nich češství a lidskost, podporovat i vhodnými
granty. Náš stát tedy dobrou kulturní politiku ne-
dělá.

JIŘÍ KNOPP, vojenský zeměměřič (1934)



Trest smrti zakladateli webových stránek
Nejvyšší soud změnil v odvolacím řízení původní sedmiletý trest za odpadlictví od víry na trest

smrti. Ne, nejde o kritika Putina, ani Asada, ani o žádnou zemi z "Osy zla", dokonce ani o Pussy Riot
nejde. Jde o bloggera ve feudální Saúdské Arábii. 

27. 12. 2013
Zdroj: http://rus.ruvr.ru/2013_12_27/Za-chto-prigovorili-k-smertnoj...
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LSTÍ A KLAMEMN
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Prvního ledna kolem poledne došlo k výbuchu v bu-
dově palestinského vyslanectví v Praze, při kterém byl
vážně zraněn palestinský velvyslanec Muhammad
Džamál. Ten po převozu do nemocnice svému zranění
podlehl. Výbušnina prý byla nastražena v trezoru vel-
vyslanectví a k výbuchu došlo neopatrnou manipulací
při jeho otevírání. Policie pak dále nalezla v budově
velvyslanectví blíže neurčený počet dalších zbraní, prý
jich bylo dost na vyzbrojení malé bojové jednotky.

Vzápětí se objevila protichůdná tvrzení z palestinské
strany. Nejprve palestinský ministr zahraničí Rijád Má-
likí prohlásil, že trezor se nepoužíval a dvacet let jej
nikdo neotevřel, pak prohlásil mluvčí ambasády Nabíl
Fahil, že trezor byl denně otevírán a běžně používán.
O tom, že je v něm nálož, zřejmě nevěděl ani on.

Podle českého bezpečnostního odborníka (jméno
mi vypadlo) je sice možné připojit nálož k mechanismu
otevírání dveří, ale ta nálož bývá určena k tomu, aby
zničila obsah trezoru, a ne aby zabila toho, kdo jej ote-
vírá. Navíc se takhle obvykle trezory nejistí už dlouhou
dobu. 

Celý incident zavání diplomatickým faux pas, vy-
šetřuje jej kriminální policie spolu s BIS. Zatím není
jasné, jaký druh výbušniny explodoval, ani co výbuch
aktivovalo. Objevují se další spekulace, totiž že nálož
nejistila mechanismus dveří, ale byla prostě někde
v trezoru či v jeho okolí umístěna, a k detonaci došlo
neopatrnou manipulací.

Až do této události jsem ani nevěděl, že má Pales-
tina v Praze své velvyslanectví. 

No dobře. Připusťme, že si Palestinci dali bombu do
trezoru sami. Bomba tam byla nastražená proti zlodě-
jům a nepřátelům Palestiny. Nebo tam byla jen do-
časně schovaná, než ji někdo umístí třeba do budovy
Svobodné Evropy. Že na to pan Džamál zapomněl
a nějak ji aktivoval. Nebo mu to zapomněli říct. Při-

pusťme, že trezor otevírají denně, jak tvrdí pan Fahil,
a nikdy se nic nestalo. Vybuchlo to, protože pan Dža-
mál v noci oslavoval příchod nového roku a trošku při
tom přebral. Zapomněl, že má někde pohnout nějakou
páčkou, než dveře trezoru otevře, - a bum. Stálo ho to
život. Nebo, jak naznačují Novinky.cz, pan Džamál si
výbušninu na zajištění trezoru sehnal (pokoutně),
a protože trpěl paranoiu a nevěřil ani vlastnímu per-
sonálu, snažil se zaminovat si trezor sám. Při neši-
kovné manipulaci mu nálož v rukou vybuchla.

Připusťme, že Palestinci jsou nevděčné krysy, které
zneužívají našeho pohostinství. Další zbraně, co se na
ambasádě našly, tam byly propašovány v diplomatic-
kých zavazadlech za účelem přípravy ozbrojeného
puče, svržení naší zákonné vlády, anebo alespoň za
účelem diverzní činnosti proti našemu státu. Nebo jimi
chtěli vyzbrojit a vyslat z našeho území na Střední vý-
chod české rekruty bojující na straně Palestinců. Zní
vám to pravděpodobně? Mně tedy moc ne.

Možná bychom měli zkusit metodu Cui bono –
komu to prospělo? Kdo se nám snaží vnutit obraz, že
co Arab, to terorista, a co Palestinec, to zvlášť nebez-
pečný mega-terorista? Komu je solí v očích, že má pa-
lestinská strana na našem území nebo vůbec na
něčím území vlastní velvyslanectví? Kdo by se radoval,
kdyby suverénní státy prostě palestinskou samos-
právu vůbec neuznávaly, nebo alespoň v obavě z aten-
tátů a explozí odmítaly na svých územích jejich
ambasády? Kdo tvrdí, že palestinský národ neexistuje?
Kdo má v povaze dělat tyhle „incidenty“ pod falešnou
vlajkou, kdo miluje podrazy, nastražené bomby, jedy,
vraždy, atentáty, kdo pohrdá životy kohokoliv jiné krve,
kdo má ve svém mottu slova By Way of Deception -
Lstí a klamem? Nikoho neobviňuji, jen kladu otázky.

Nečekejte, že se někdy dozvíte pravdu. 
3. 1. 2014 http://www.zvedavec.org/

Výbuch v budově palestinského vyslanectví
– mnoho otázek, málo odpovědí
Vladimír Stwora
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TRUE ACTIVIST
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

VŠECHNO JE JINAK
Pavlína Štrosová

Ke zkolonizování naší země používají stejné prostředky jako v jiných neokoloniích, ničí národní kulturu,
přepisují dějiny, dosadili nám zrádcovské vlády, zavedli korupci, kriminalitu, ničí naše školství, morálku,
propagují, i když skrytě, drogy, alkohol, šíření pohlavních nemocí, atd. Proto, abychom se potápěli v pro-
blémech, báli se přijít o práci, byli zticha a tvrdě na ně, kteří sídlí na západ od nás, otročili. Oni se mají
dobře, protože velká část kapitálu, který se u nás vytvoří, putuje k nim jako zisky jejich korporací, zisky
našich oligarchů, atd. 300 miliard ročně odcházejí z ČR jako zisky cizích korporací, 200 miliard se promrhá
na klientelisticky - korupčně nastavených státních zakázkách. A to není vše. Jenom těch 300 a 200 dělá
500 miliard ročně. Velikostí je to přibližně polovina našeho státního rozpočtu. Přes 500 miliard je asi
50.000 ročně na osobu a 200.000 na 4 člennou rodinu. Podívejme se na to z jiného úhlu. V ČR je zaměst-
náno necelých 5 milionů lidí. Takže každý zaměstnaný by mohl mít o 100.000 Kč na rok více, což by zna-
menalo, že i minimální mzda by byla přibližně 2x vyšší. Uvědomme si, že náš hrubý národní produkt na
obyvatele není o moc nižší než v Německu, ale naše mzdy jsou 4x nižší. Tohle trvá přes 20 let. Takže
každá čtyřčlenná rodina byla okradena o alespoň 4 miliony Kč. Přidejme k tomu, ještě téměř 200 miliard
státního dluhu, zadlužení občanů, které předtím neexistovalo, atd. Aby jim to prošlo, naši zrádci si odhla-
sovali doživotní imunitu. Větší než kdekoliv na světě! A německý tisk jim k tomu tleskal a katolická církev
tiše čekala, až si také kus naší vlasti ukradne.

USA bojovaly v americké revoluci kvůli zákonu
Currency act britského krále Jiřího III.

Tento zákon nutil kolonisty provádět své ob-
chody pouze pomocí tištěných bankovek půjčova-
ných na úrok od Bank of England.

Po revoluci přijaly nové Spojené státy radikálně
odlišný ekonomický systém, ve kterém vláda vy-
dávala peníze vlastní hodnoty, aby soukromé banky
(jako Bank of England) neodčerpávaly bohatství lidí
prostřednictvím bankovek s úrokem.

Ale bankéři zasvětili svůj život svému systému
získávání vašeho bohatství a dobře vědí, jak je
snadné zkorumpovat vůdce národů. Jen rok poté,
co Mayer Amschel Rotschild řekl onu neslavnou větu
“Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude hrát žádnou
roli, kdo vytváří zákony,” bankéři uspěli při zakládání
nové soukromé centrální banky s názvem First Bank
of the United States, z velké části díky jeho hlavnímu
zastánci v USA Alexandru Hamiltonovi.

18. září 2013
http://www.trueactivist.com/all-wars-are-ban-

kers-wars/
překlad na

http://www.freepub.cz/2013/vsechny-valky-
valky-bankeru/

Všechny války jsou války bankéřů
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GOD BLESS AMERICA
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Oslnivý až oslepující záblesk ohromné inten-
zity. Po nějaké době hřmění výbuchu, drtící bu-
bínky. Budovy, stromy, lidé a zvířata v epicentru
a v jeho blízkosti jsou vzápětí v plamenech.
Jakou šanci přežít mají ti ostatní, co se nacházeli
dále od epicentra výbuchu? Je vůbec možné pře-
žít někde v podzemí, až dorazí obrovská tlaková
vlna? A pokud jí někteří lidé přežijí, co je čeká
den poté?

Vláda ve Washingtonu, DC, disponující protia-
tomovými kryty, moudře doporučila tamnímu
obyvatelstvu, aby v případě výbuchu jaderné ná-
lože při spatření hřibovitého mraku ihned vyhle-
dali úkryt v nejbližší chráněné (?) budově. 

(Připomíná mi to radu z dob mého dvouletého
vojančení, po jaderném výbuchu zalehnout
v atombordelu břichem k zemi s nohama nasmě-
rovanýma k ohnivému atomovému hřibu, stoupa-
jícímu k nebi). 

Někteří vědci ovšem toto doporučení zpochyb-
ňují. Michael Dillon z Národní laboratoře Law-
rence Livermora, kde se věnuje výzkumu
atmosféry, vytvořil matematický model přežití
člověka po jaderném výbuchu. V průběhu stu-
dené války vědci modelovali všechny představi-
telné situace po výbuchu atomových bomb.
Dillon ale zjistil, že se nezabývali situací, kdy se
lidé octnou příliš daleko od úkrytu a současně
příliš blízko výbuchu, takže je bezprostředně
ohrožuje radioaktivní spad.

Pokud by se tamní občané řídili pokyny své
vlády, sklepy domů, kde bydlí nebo pracují, by
praskaly ve švech, navíc by jistě v tak krajně vy-
hrocené atmosféře docházelo k masové hysterii,
k nepokojům a násilnostem. V samotných USA
totiž nejsou sklepy všude, a nejsou tak velké, aby
se do nich vešli všichni lidé, kteří by zde poten-
cionálně mohli hledat záchranu. Podzemních ga-
ráží je také málo. Metro také je jen v některých
větších městech a pouze jeho část vede v pod-
zemí. 

„Jestliže nejbližší úkryt není kvalitní a lepší se
nachází jen pět minut od něj, můj matematický
model radí k němu bez zbytečného otálení do-
běhnout,” tvrdí Dillon.

Pokud by se obyvatelstvo tímto pokynem ří-
dilo, přežilo by v jednom městě - podle jeho ve-
likosti - v průměru deset až sto tisíc lidí. Když by
se zdrželi venku příliš dlouho, čekala by je jistá
smrt. Dillonovy poznatky se vztahují ale jen na
výbuchy slabších atomových náloží. Takových,
jako byly dvě A-bomby použité Američany na
konci 2. světové války při prvním atomovém
bombardování na světě, nazvané Little Boy (Chla-
peček, ta byla uranová, o síle 20 kt TNT) a Fat
Man (Tlouštík, ta byla plutoniová, o síle 22 kt
TNT), kterými 6. a 9. srpna v roce 1945 dva ame-
rické strategické bombardéry Boeing B-29 Su-
perfortress, pojmenované jejich posádkami Enola
Gay a Bock�s Car, zničily japonská města Hiro-
šimu a Nagasaki. Armády největších jaderných
mocností ale mají dnes k dispozici také bomby
či hlavice raket více než tisíckrát silnější. Jeho
doporučení by platila jen za předpokladu, že ta-
kovou slabší bombou či náloží v hlavici rakety by
vůbec někdo zaútočil, například teroristé (což je
oblíbená mantra US establishmentu). „Se závěry
kolegy Dillona se neztotožňuji,“ říká Lawrence
Wein ze Stanfordovy univerzity v Palo Altu v Ka-
lifornii. „Ne každý, kdo pohlédne na zničené okolí
svého bydliště, sebere odvahu a vyběhne ven,
aniž by věděl, kolik času na záchranu má vlastně
k dispozici. Proto americká vláda raději doporu-
čuje zůstat v prvním úkrytu plných dvanáct
hodin. Dillonův matematický model předpokládá,
že můžete řídit každého. Takhle to po jaderném
výbuchu prostě chodit nebude,“ tvrdí Wein. Podle
tamních úřadů ale taková kritika není na místě.
Dillonův model je dle jejich soudu naopak velmi
užitečný. Upraví podle něj dokonce stávající eva-
kuační plány. 

Tak. A je to tady. Nevím, jak jinak tomu rozu-
mět, než že i nadále počítají s takovým možným
scénářem budoucího světového vývoje. Spolu
s neustálým zdokonalováním vícevrstvého proti-
raketového deštníku a strategických raket i ja-
derných hlavic a další strategické výzbroje, je
z jejich počínání nad slunce jasné, že i nadále
budou s každým jednat z pozice síly a snah
o světovládu se nevzdají. Bůh žehnej Americe! 

Jasnější než tisíc Sluncí
Jan Poláček
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STANDING LOBBY FOR WAR
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Izraelské Ynet informují dnes
(6. 9. 2013) o neúnavné snaze
AIPAC přinutit Ameriku k válce.
„Ačkoliv americká veřejnost po
Kongresu požaduje, aby hlasoval
proti americkému vojenskému zá-
sahu v Sýrii, nejfanatičtější stou-
penci Izraele v AIPAC vyzývají
kongresmany, aby hlasovali pro
zásah.“

Ynet píší, že v minulosti se Izrael
„snažil nevnucovat Americe válku a Jeruzalém
a AIPAC byly doposud ohledně Sýrie zticha, v po-
sledních dnech se ale Izrael rozhodl vyjádřit svoji
podporu útoku“.

Ynet odhalují operativní plán. „Asi 250 židov-
ských vůdců a aktivistů AIPAC má v úmyslu vtrh-
nout do sálů na Capitol Hill a přesvědčovat tam
zákonodárce, že Kongres musí přijmout rezoluci
schvalující americký útok na Sýrii.“

Poprvé v moderní historii, zcela otevřeně před
zraky všech, židovská lobby, spolu s židovským
státem, nutí Ameriku do války, která může velmi
snadno vyeskalovat do globálního konfliktu.  

Přesto jsem však trochu zmaten ohledně toho,
jestli tito váleční štváči vůbec chápou, jaké by
mohly být následky takové války: opravdu tito ži-
dovští válečníci chtějí být zodpovědní za smrt
mnoha nevinných lidí? Nevidí snad, že nutí ame-
rický Kongres, aby jednal proti vůli amerických ob-
čanů? Zneklidňuje je ještě antisemitismus?

Protože jejich činy mohou přivodit
Židům totální katastrofu.

Pohled na rozsah židovské kam-
paně, požadující zahájení válečných
operací, nás vede k úvaze, zda není
židovská (nejen izraelská) politika
vážnou hrozbou pro světový mír.

Článek AIPAC Is A Grave Threat
To World Peace vyšel 6. září 2013
na blogu Gilada Atzmona. Překlad
Zvědavec.

9. 9. 2013
http://www.zvedavec.org/

***********************************************

Gilad Atzmon je jazzový muzikant. Narodil se
v Izraeli, sloužil v izraelské armádě a nyní žije
v dobrovolném "exilu" v Británii. Přilepili mu ná-
lepku "popírač holocaustu," ačkoliv Gilad nikdy ho-
locaust nepopíral, pouze kladl otázku po jeho
důsledcích, které holocaust vyvolal. Více na
http://www.swp.org.uk/gilad.php

AIPAC je vážnou hrozbou pro světový mír
Gilad Atzmon
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Stoka pomluv na adresu Olympiády
a skvělá reakce v diskuzích na iDnes

8. 2. 2014
Na zpravodajském serveru iDnes vyšel ubohý, pomlouvačný článek jakési Martiny Topinkové, kde

 autorka popisuje, co všechno v Soči nefunguje, a jak je to tam špatné. Podobnou propagandu ostatně
uveřejnila i další západní mainstreamová média - jak podle pravítka.

Co mne ale potěšilo, je diskuze za článkem. Rozhodně si ji přečtěte. Lidi nejsou slepí a čím dál méně
věří těmto nenávistným propagandistickým článkům. Vox populi - suprema lex. 

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/kiksy-na-slavnostnim-zahajeni-zoh-soci-d9f-/zahranicni.aspx? -
c=A140208_122052_zahranicni_maq Vladimír Stwora

http://www.zvedavec.org/vezkratce/7789/
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ED SNOWDEN – MISE SKONČENY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Ed Snowden nadále zůstává v Rusku a pod jeho
ochranou. V rozhovorech, které poskytl, mimo jiné
prohlásil, že svoji misi považuje za skončenou.
"Pro mne, pokud jde o osobní zadostiučinění, již
mise skončila," citoval list The Washington Post
Snowdena, který poskytl klíčové informace o ame-
rickém programu špiclování telefonické a interne-
tové komunikace ve světě. Špioni NSA šli rovnou
ke zdroji, napíchli rovněž data Googlu a Yahoo. USA
dále sledují také polohu mobilů. "Už jsem vyhrál.
Upozorňuji, že jsem nechtěl změnit společnost, ale
chtěl jsem společnosti dát šanci se rozhodnout,
zda by se sama měla změnit." The Washington
Post v článku zmínil i to, že během rozhovorů tr-
vajících v Moskvě přes dva dny, působil Snowden
uvolněně a soustředěně. Bylo to vlastně jeho první
osobní interview od června 2013, kdy do Ruska
přiletěl. Také odmítl, že se pokusil NSA poškodit.
"Pracuji na zlepšení NSA," vysvětlil. "Stále pro ně
pracuji. Jsou ale jediní, kdo si to zatím neuvědo-
mili."

Ed Snowden poskytl také rozhovor britské tele-
vizi Channel 4. Snowden v něm vyzývá občany, ze-
jména Američany, aby učinili přítrž hromadnému
slídění. „Společně můžeme najít lepší rovnováhu,
ukončit hromadné slídění a připomenout vládě, že
chce-li vědět, jak se cítíme, stačí se zeptat, ne slí-
dit." Zmínil také román 1984 britského spisovatele
George Orwella. Je přesvědčen, že mikrofony, ka-
mery a televizní obrazovky z jeho díla jsou ničím
ve srovnání s naší současností, kdy sledování lidí
po celém světě předčilo i temné vize, jež ve svém
románu načrtl.

"Máme detektory ve svých kapsách a ty nás sle-
dují, kamkoli se hneme. Uvědomme si, co to zna-
mená pro obyčejného člověka. Dítě, které se dnes
narodí, bude žít bez jakékoli představy o soukromí.

Nebude vědět, co to je soukromý život nebo myš-
lenka, která není zaznamenána a analyzována. Ale
soukromý život je důležitý, umožňuje nám určit,
kdo jsme a kým chceme být."

Před týdnem komise amerických zpravodaj-
ských expertů, kterou zřídil Bílý dům, doporučila
posílit dohled nad činností NSA, úplné zastavení
její činnosti ovšem (jaké překvapení) nepožado-
vala. Součástí jejího návrhu pro White House jsou
desítky změn v činnosti agentury, včetně zákazu
skladování dat o telefonních hovorech Američanů.
Využívání telefonické a internetové komunikace cí-
lené na konkrétní jednotlivce by měly do budoucna
povolovat soudy. Prezident Barack Hussein Obama
se následně vyslovil pro nutnost dohledu nad špio-
nážním programem NSA PRISM, odmítl ale jedno-
stranné odzbrojení této agentury.

24. 12. 2013 

Z diskuse na http://aktualne.centrum.cz/zahra-
nici/amerika/:

Milada Musilová, 25. 12. 2013
Tady SE DĚJÍ VĚCI, KTERÉ CHTĚJÍ ZMĚNIT NAŠE

MYŠLENÍ, ALE MY SE MOC DO NICH NEHRNEME.
CELÝ NÁŠ SVĚT JE O ŠPATNĚ FUNGUJÍCÍ KOMUNI-
KACI, NEVRAŽIVOSTI, SOUTĚŽIVOSTI, urvání si co
nejvíc pro sebe, protože když to neuděláte, ostatní,
co mají ostré lokty, vás oberou. No a ve stáří to pak
chybí. A moc to chybí. 

Ivo Sladký, 25. 12. 2013
To máme kámoše z USA, jen co je pravda.

Vlastně jsme jen přelezli z levého zadku do pra-
vého a tleskáme četníkovi a řediteli zeměkoule, že
nás se svojí udatnou armádou a tajnými službami
tak dobře chrání. My jsme vždy museli mít Velkého
bratra, protože jsme malý a blbý národ uprostřed
Evropy.

Špiclování předčilo vize
Orwellova románu 1984

Lípu čteme už druhým rokem, je dobrá. Moje
paní si jen myslí, že je až příliš levicová. Ale ty cír-
kevní restituce, ty se vám v časopise povedly moc.
Jen tak dál.

Radim Uzel, sexuolog

Výbor národní kultury srdečně zve na
Brazilský večer s Andreou Cerquierovou a přáteli

Termín konání: 15. května v 18 hodin
Místo konání: Jazzová sekce, 
Valdštejnská ulice 14, Praha 1 

(vchodem do zahrad)
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MÁME SE DOBŘE, CHCEM TU BÝT...
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Již 24 let slyšíme, že za vše může někdo jiný, ale
rozhodně ne jakákoli současná vláda. Jak rychle
skáčeme na politické kydy, je až neuvěřitelné a při-
tom se jedná o naši budoucnost, životy a budouc-
nost našich dětí. Lhát nám a svádět vinu na někoho
v rodině určitě neodpustíme, ale politikům odpou-
štíme snadno v naději, že ti následující budou lepší.
Nikoli, jsou a budou horší, protože zapomínáme
a odpouštíme, vždy naletíme na ty samé lži a poli-
tická hesla. K neuvěření! A nakonec se dovídáme,
že za vše může vlastně volič a možná je to i čás-
tečně pravda, protože jsme pohodlní a dopustíme,
aby si o nás politici čistili boty.

Malý plat, malý důchod, otrocké podmínky v za-
městnání, svévole zaměstnavatelů, všude kamery
a dohled jak v koncentráku. Za bývalého režimu
byla údajně nesvoboda, ale nesvoboda se mění ve
všemocnou zlovůli mocných, což je  daleko horší.
Nejen, že si utahujeme opasky, ale bojíme se da-
leko více, než za bývalého režimu a mnohým jde
o holý život.  Nesvoboda byla jednoduchá – pokud
se do politiky nekecalo, člověk měl pokoj a žil cel-
kem bezstarostný život, protože neexistovalo to,
čeho se nyní denně bojíme a ovládá náš život ve
všech směrech, doma i mimo domov. Bojíme se
o zaměstnání, o zdraví, bojíme se exekucí, zaměst-
navatele, bojíme se, že nebudeme mít finance na
zdraví, bydlení, jídlo, bojíme se, kdy skončíme na
ulici pro pár stovek dluhu, bojíme se, že nezapla-
tíme pohřeb blízkých, bojíme se mít děti i man-
žela/manželku, protože je neuživíme a mít na jejich
výživu a vzdělání dětí. Bojíme se, kdy nás kdo pod-
vede a co nám ukradne a o to je to horší, protože
se krade i pomocí zákonů. Život ve stresu a frust-
raci s otrockými podmínkami je vynikající krok
zpět, nikoli dopředu. Nesvoboda v bývalém režimu
je jen slovo, které se dá dobře zneužít, aby se so-
ciální jistoty nevrátily a mládeži se vymyl mozek.

Pro mnohé občany se svoboda smrskla jen na
možnost koupit si volně zahraniční zboží, včetně
aut a vyjet si za hranice.  Za svobodu považují
i půjčky a hypotéky na nové byty a domy, které
však mnozí již nemohou ani splácet a tak otrocký
systém a nesvobodu  a urážlivý  způsob zaměst-
navatele raději snášejí, aby náhodou nepřišli o za-

městnání a nešli bydlet pod most. Nedovolí si ani
marodit nebo si vzít dovolenou na zotavenou, kte-
rou jim často ani zaměstnavatel nedá. Sociální pro-
pad občanů a ztráta základních jistot, které tvoří
přirozený, zdravý a šťastný život, naše vlády neza-
jímá. Když se občané bouří, svede se to na někoho
jiného a v nejhorším se udělají nové volby a sliby
– vždyť o nic nejde, na chvíli bude zase klid. Obě-
tuje se pár nepohodlných, protože za ně máme
vlastní náhradu a můžeme tvrdit, že za to mohou
oni, ale určitě jim zajistíme další vhodnou trafiku,
tedy většině, protože jsme dohromady natolik svá-
zaní, že si nemůžeme dovolit ztratit je navždy. Na-
vždy zatracení by mohli mluvit a rozkrýt leccos, tak
je jen uklidíme i z očí médií, nejlépe do daňových
rájů, kde mohou klidně pokračovat ve své činnosti,
do Bruselu nebo popřípadě je rovnou amnestu-
jeme, aby mohli pokračovat, zcela očištěni na do-
mácí půdě. Ono stejně již není pomalu co
zachraňovat, jen vlastní zadky a politicko-kapita-
listické výdobytky a osobní zisky, což si budeme
chránit za každou cenu, tedy i tu občanskou ne-
svobodu – k čertu s nějakou demokracií, ta nám
jen překáží.

Proč si tak dobře české vlády rozumí s římsko-
katolickou církví? Vládnou pomocí strachu a lží,
a okrádají stejně a stejně jsou nenažraní. Jen
každá užívá jiný slovník, ale modlí se ke stejnému
-  k mamonu a zisku a je zcela jedno, jak jej získají,
zda krádeží, podvodem nebo obojím. Cesta k ma-
monu a zisku nezná morálku, zákony ani desatero.
Zcela svobodní jsou pouze tito mocní, nikoli jejich
ovce či lůza. Není však na škodu zalhat si o svo-
bodě a demokracii, stejně jako o prostředníku mezi
člověkem a Bohem. Ovce či lůza na lži ze strachu
slyší.

Boj za svobodu a demokracii je věčný, neskončil
ani nezačal 17. listopadem 1989. 

17. listopad není ničím výjimečný a není co osla-
vovat, spíše by nám měl připomínat, čeho jsou ti
momentálně mocní schopni a jaké lži jsou schopni
obhajovat, když se pohřbívá svoboda a demokra-
cie.

20. 11. 2013 
(Nalezli jsme v elektronické poště).

MY NE, TO ONI
SOFIE CHRTKOVÁ
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Jindřich Mann, narozený roku 1948 v Praze
dceři Heinricha Manna a Ludvíku Aškenazymu, čte-
nářům Aškenazyho Dětských etud (1955) dobře
známý jako čiperný, zvídavý, vynalézavý a přemýš-
livý Človíček, vypráví v titulní kapitole své knihy
POSTE RESTANTE (Labyrint, Praha 2012), jak v emi-
graci, kam se dostal s rodiči a mladším bratrem
roku 1968, míval sny o návratu do Prahy, kde na
něho na poště čeká dopis, adresovaný Jindřich
Mann, Praha, poste restante (tj. uložený na poště,
dokud si ho adresát nevyzvedne, pozn. pro čtenáře,
který už koresponduje jen esemeskami). Nápad,
aby si takový dopis napsal sám, zůstal bizarním
nápadem. Zato osmnáct let po návratu z exilu ně-
kdejší Človíček napsal knihu Prag, poste restante
(Rowolth 2007) a pak ji pro českého čtenáře „pře-
ložil, přepsal a doplnil“, např. o kopii dopisu své
maminky kamarádce Cilce, kterou mu věnovali po
německém vydání knihy v Lübecku; není to dopis
ledajaký, Leonie Mannová podepisující se jako
Goši, v něm vypisuje, jak přežila v Praze válku, když
se jí nezdařilo včas zmizet s maminkou do Švéd-
ska, a jak její Ludvík Aškenazy z redakce praž-
ského rozhlasu, s nímž má „roztomilého synka“,
„je strašně hodný“.

Jak je vidět, Jindřich Mann, který se rozhodl vy-
pátrat co nejvíc o rodině Mannů i o rodině svého
otce (mj. dovodil, že tento otec se narodil v polské
Stanislavi, a ne v Českém Těšíně, jak se stále
uvádí), dočítal se i o sobě. Některý znalec díla He-
inricha Manna jistě časem vysleduje, zda a pří-
padně jak souvisí poutavé vypravěčství vnuka
Jindřicha s jeho dílem. Český kořen Poste restante
je českému čtenáři už naprosto zjevný. Stačí na-
hlédnout do Dětských etud Ludvíka Aškenazyho;
Poste restante má s nimi mnoho společného jak
motivicky (třeba prohlížení fotografií), tak i stylis-
ticky (u Aškenazyho při prohlížení alba „zašelestí
pavučinkový papír“, v Poste restante „hedvábný
papír se vzorkem pavučiny tiše šustil“. Hlavní je
ovšem shoda v úsilí a umění porozumět lidem a je-
jich skutkům, událostem a oněm zvláštnostem ži-
vota, jimž se říká tajemství. Poste restante napsal
zvídavý a přemýšlivý Človíček, jemuž se zdařilo ne-
zestárnout, člověk, jenž dokázal uchovat si a do-
konce rozvíjet dětskou představivost.

„Vše se odehrává na jevišti mé představivosti,“
upozorňuje Mann na to vše, o čem mlčí prameny,
dokumenty, rodinná tradice a dějiny, a čeho se do-
kázal dobrat svou živou a přesvědčivou představi-
vostí. Ani na okamžik ho však nenapadne se jí
předvádět a vychloubat, právě naopak, své bravurní
vyprávění omlouvá, na scéně jeho představivosti je
prý „občas prachšpatná akustika. Přitom sedím v
lóži, kterou jsem pro tyto účely sám navrhl“.

K vrcholným místům Poste restante jistě náleží
stránky, kde si Mann i díky svým celoživotním zku-
šenostem filmaře představuje, jak se natáčel na-
cistický propagandistický film Vůdce daroval Židům
město. Kapitolu krutě ironicky pointuje poznání, že
nákladnou výpravu celého štábu do Terezína zor-
ganizoval televizní režisér pan B. z Berlína, jen aby
na konci svého dokumentu postavil vnuka druhé
ženy Heinricha Manna do sychravého vichru někde
„nedaleko bývalé, značně poddimenzované latríny“
a položil mu slabomyslnou otázku, co říká líčení,
jak jeho babička Mimi byla z Terezína ne zachrá-
něná, ale vyšla poznamenaná „grimasou strnulého
utrpení“ ohnutá, ochrnutá a vyřízená.

Laskavý sebeironický vypravěč Jindřich Mann
dovede být, narazí-li na (ne)lidskou bezohlednost
médií, těžící efekty z lidského utrpení, pěkně jízlivý.
Ale to je jen neodpáratelný, nutný, důvěru pojišťující
rub knihy, jejíž líc je hřejivá moudrá vlídnost sama.
Mannovo poste restante je přes některá selhání
paměti v pohledu na první dvě desetiletí, kdy zde
autor žil, a zjednodušující zprostředkovaný obraz
dvou desítiletí, kdy žil za železnou oponou, zásilka
dobré životní míry, zásilka, jaká se nekazí, a tedy
může si na svého adresáta, svého čtenáře, počkat,
až už na knižním trhu nebude novinkou. Není to
sezónní zboží.

http://www.obrys-kmen.cz/ 
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Pošta, jaká počká
MILAN BLAHYNKA
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Jejich starosti!
Podle Mittelbayerische Zeitung a podle Die Presse, kteréžto noviny chová (nebo musí chovat) česká

pravice v neobyčejné oblibě, je »prezident Zeman opojený mocí a zalíbila se mu role vulgárně populis-
tického Martina Luthera«. Inu, katolíkům nejde pod nos Luther, natož český Hus, nebo nedej bože Žižka.
Ten ovšem nebyl populista, radši dal protivníkům hned po papuli, třeba i papežskému legátovi.

»Čechům je nyní jasné: lidem přímo zvolený prezident vůbec neznamená více demokracie. Král Miloš
I. chodí po Pražském hradě, jako by mu posadili na hlavu svatováclavskou korunu.« V tom se redaktoři
sekli: první nositel svatováclavské koruny Němcům lezl do zadnice a ještě jim návdavkem posílal přeby-
tečné české voly, stejně jako Václav zatím Předposlední! Čechům je jasné, že se sousedé starají, o co
nemají.

Jednu chybu však Zeman dělá: po Hradě chodí, místo aby jezdil na kolobrndě!
Haló noviny 15. 8. 2013 Karel SÝS

V pátek 9. srpna noviny hlásí, že penzion Modřín
ve Velké Úpě odmítl pohostit prezidenta a jeho tým
během výstupu na Sněžku. »Nelíbí se nám prezi-
dentovy názory, nejsme jeho voliči, naopak tu
máme velké slevy pro pravicově smýšlející seniory.
Je nám to jedno, hostů máme dost, neděláme
všechno jen pro peníze,« dal se slyšet majitel Ond-
řej Palla.

To není fašismus v plenkách, to je fašismus
v plné síle! Jak Herr Palla zjišťuje názory a politic-
kou příslušnost hostů? Poučit se může u Adolfa Ei-
chmanna. Ten se chlubil husarským kouskem:
zjistil, že Hitlerův kuchař je z jedné dvaatřicetiny
Žid! Spolehlivější však bylo povinné červené ra-
zítko v dokladech »J« – Jude. Stejným »J« měli
Židé označeny potravinové lístky. Další řešení:
Dnem 1. září 1941 museli Židé starší šesti let po-
vinně nosit žlutou šesticípou hvězdu s písmenem
»J« uprostřed.

Čtěme tajný rozkaz z 6. prosince 1938: »Říšský
vedoucí SS znovu nařídil, že vedoucím SS je vý-
slovně zakázáno bydlet v hotelu Excelsior, Berlín,
a tamtéž se stravovat. Majitel hotelu, komerční
rada Elschner, byl svobodným zednářem vysokého
stupně…«

Od ledna 1940 Židé nesměli vlastnit telefon, ři-
dičský průkaz, filatelistické sbírky, nakupovat cukr
a dorty, ryby, drůbež, tabák, ovoce, holicí mýdlo,
navštěvovat archivy, muzea, knihovny… V tramva-
jích směli cestovat pouze v zadní části posledního
vagonu. Nesměli do zahrad, parků a lesů, do nád-

ražních čekáren, do
zábavních zařízení
ani restaurací.

V Praze se směli
ubytovat pouze ve
dvou hotelích:
Hvězda a Fišer.
Podnikaví a nebo-
jácní restauratéři
však zřizovali
zvláštní místnosti, v nichž přes zákaz a hrozbu tvr-
dými tresty Židy obsluhovali!

Pogromů na neposlušné se účastnili i nečlenové
fašistických organizací. Zprvu jen přihlíželi, až je
násilí natolik vzrušilo, že přiložili polínko, třeba při
napadení židovských hostů brněnských kaváren
Zemanovy a Brychovy, Louvre, Alfy, Avionu…

Pronásledování se mohli vyhnout pouze vystě-
hováním, anebo získáním tzv. čestného árijství.
K tomu bylo třeba především prokázat, že člověk
není členem komunistické strany.

Pronásledování neskončilo ani osvobozením.
Ještě 12. května 1945 byla zaznamenána tato pří-
hoda: Mladá Felicitas Wolfová potřebovala odjet
autobusem do Olomouce, aby zjistila, co se stalo
s jejím bratrem Ottou. Řidič jí však zakázal vstup
do vozu se slovy: »My Židy nebereme!«

Je to podobnost čistě náhodná? Nikoli! Ještě
9. srpna 2013…

Karel SÝS
Haló noviny 10. 8. 2013   

Už je to tady!
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Sýsova zvěst o osudové události   
Daniel Strož

Básník Karel Sýs vydal před několika týdny
v příbramském nakladatelství Periskop (v edici
Báseň na sobotu, svazek 24.) nezvykle rozlehlou,
dvou set šedesáti stránkovou básnickou knihu na-
zvanou APOKALYPSA PODLE JOBA. Jak už je titu-
lem napovězeno, čtenář se tu nedočká veselého
čtení. Zato se mu ale dostane všestranně preciz-
ního a v současné domácí literární tvorbě zcela
ojedinělého básnického popisu hrůznosti stupňu-
jícího se morálního a s ním ruku v ruce tímtéž tem-
pem propukajícího kulturního úpadku posledního
čtvrt století. Nejde tu ovšem výhradně o české pro-
středí; celosvětový vývoj vnímajícímu Sýsovi po-
chopitelně neuniklo, že problém této morální
a kulturní zkázy národa souvisí také s šílenstvím
globalizačním.

Píše-li Sýs v jedné z básní, že „Papaláši dneška
se nepoučí z papalášů včerejška / nanejvýš sledují
/ zda jim střevem zdárně postupuje kaviár“, nemá
zřejmě na mysli pouze vrchnost zdejší. Stejně tak
potom jeho výzva „Proto sleduj / co ten či onen při-
kryl maskovací sítí / Pozoruj levé spektrum / pravé
spektrum se už přejedlo“ může klidně směřovat do
celé unijní Evropy. U mnohých veršů ovšem není
o jejich určení pochyb; disponují konkrétními
jmény. Kupříkladu Háchy, K. H. Franka, Havla,
Klause, Schwarzenberga, ale třeba i Kocába, nebo
tu a tam dokonce některých dřívějších Sýsových
literárních souputníků, pokoušejících se po pře-
vratu seč jim síly stačily (naštěstí bezvýsledně!)
o to, aby byl lidsky očerněn a poté vyzmizíkován
z čtenářského povědomí.

Karel Sýs je a byl vlastně vždycky establish-
mentu a těm, kteří k němu mají (měli), anebo touží
(toužili) mít blízko, básníkem nepohodlným. Dnes
mu bývá vyčítáno jeho stabilní, neměnné politické
smýšlení. Dříve – ještě před převratem – ho kriti-
zovali proto, že „se zaměřoval na sporné či proble-
matické spisovatele (…) a zesiloval tlak na
začlenění veškeré tvorby, včetně autorů žijících
v emigraci, do kontextu české literatury“. Doslova
tak to stojí v nedávno objevených Informacích
o obsahových nedostatcích týdeníku Kmen, jehož
byl Sýs šéfredaktorem. Pořizoval je někdejší Fede-
rální úřad pro tisk a informace, tzv. FÚTI. A v těchto
odsudcích najdeme i to, že napsal fejeton „vyzní-

vající proti branné povinnosti obyvatelstva“, anebo
úvodník „až negativisticky zdůrazňující hluboký
úpadek národního hospodářství i celé naší společ-
nosti“. Odsuzován je Sýs pak i za to, že v Kmenu
„věnoval neúměrnou pozornost Chartě i samizda-
tovým autorům“. A toto vše, prosím, v roce 1988,
kdy jeho později nesmiřitelní kritici mlčeli ještě
jako zařezaní.

Citovat z materiálů FÚTI dotýkajících se Sýse by
se dalo dlouze, existují totiž desítky stran strojo-
pisných záznamů. Jenomže v českých médiích
není (a nejspíš dlouho nebude!) zájem dopátrat se
pravdy. Mnohým popřevratovým kulturním koryfe-
jům by tím pádem ze dne na den vypadala kdysi
narychlo falešně zastrkaná brka slávy a stáli by tu
jako roztřesená holátka. Vždyť nikoli nadarmo Sýs
ve své knize říká, že „Časy se mění a lidé s nimi /
básníci zůstávají stejní / Pořád přebyteční andělé
/ lhostejno padají-li na zem při dešti /anebo po
vzpouře proti Nejvyššímu“. Že má Sýs na mysli
skutečné básníky, jakým je on sám, netřeba zvlášť
zkoumat.

Svou Apokalypsou podle Joba odevzdal české
literatuře dílo, které sice může být v dnešních trist-
ních poměrech jedněmi zavrhováno, jinými igno-
rováno, přesto ale formou a významem zůstane
nepřekonané do budoucna.
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Jistotou básní, básněmi jistoty
aneb Stibor Vladimír jméno jeho

Milí přátelé, kteří ještě čtete poezii,
na knižním veletrhu v HavlBrodě jsem za dvě stovky zakoupil dvě sbírky Milana Kozelky - Semeniště zmrdů

a Teteliště zmrdů. Dvě exkurze do světa, kde bezdomovectví je adrenalinovým sportem horních deseti tisíc,
kde tři tisíce předních českých básníků se opásalo výbušninami, odhodláno vyhodit se kolektivně do luftu, za-
tímco Petr Nečas slibuje, že jeho vláda rozpočtové odpovědnosti zatočí s korupcí v poezii, kde filozof Patočka
se čílí, že disidenti opojení mocí si s pravdou vytřeli prdel, kde Andy Warhol zakládá Komunistickou stranu Va-
tikánu, zatímco papež Benedikt XVI. žehná boháčům vcházejícím uchem jehly do Království nebeského a vy-
práví veselé příběhy z Hitlerjugend, kde Pussy Riot v chrámu sv. Víta zpívají „Bohorodičko, vyžeň Klause“,
zatímco před chrámem obnažená Vlasta Parkanová v kruhu nahých katolických kněží zpívajících veselé písně
na oslavu církevních restitucí divoce masturbuje obřím vibrátorem, kde debilní hezký mladý holky se v drin-
kovém komatu nechávají omrdávat zlitými impotenty z bandy undergroundových legend, kde kapela Plastic
People bude dál pokračovat pod manažerem Olegem Děripaskou ve složení Zdeněk Bakala, Petr Kellner, Martin
Roman, Andrej Babiš a Pavel Tykač, kde ve vězeňské cimře v lágru Beverly Hills nad Jáchymovem sedí Václav
Klaus s Milošem Zemanem a vzpomínají na staré zlaté časy, zatímco v uranovém dole Velvet Undeground
fárají Mirek Topolánek s Markem Dalíkem, kde Matka Tereza křičí „Sieg heil byznys, kapitalismus akbar“...
Autor ví, že kdo chce být čten, musí odmítnout roli mravokárce a vnímat přítomnost jako rej přízraků z obludária,
jako veselou apokalypsu. Ať už budete ty útlé svazky číst jako opožděné dada, anebo vášnivý protest proti
tomu, kam se propadla česká společnost po dvaceti letech budování kapitalismu, nudit se nebudete. Oba tituly
vydal Jan Těsnohlídek ml. – JT�s nakladatelství, Krucemburk, 2012. (jteees.blogspot.com) Jiří Žáček

Nejnovější, loňská Stiborova kniha je tou první,
kterou jsem letos přečetl. Básnění přeaktivního
a uznání si po zásluze už vydobyvšího solitéra,
ovšemže ne neprůbojného, protáhlo se do mého
venkovského tuscula již popatnácté. On: ať prý
zkusím recenzi. Popatnácté že je možná naposled.

A já nepochopil.
Teprve až  - - - . Vhlédl jsem do Jeřabinových

hor nejdříve napřeskáčku, teprve potom se coural
náhorní lidskou planinou a potřísněným břehem
říčky Úhlavy. A šel jsem ještě dál – a udělal jsem
dobře. Neboť zatímco na začátku ne a ne zbavit se
dojmu, že po této cestě jsem už někdy dříve šel
a někdy dříve míjel tamten strom a tyto kameny,
s přibývajícími kroky se nedalo pochybovat, že je
to  - pravda - pořád on, však tentokrát přece jiný:
došel dál v poznání a v pokoře, v umění a v obraz-
nosti. A víc než jindy s úlekem potkávám v horách
poezie Smrt a moje vůle se vzepřela: tentokrát ne
recenzi!

(A co potom tedy?! Kol Jeřabinových hor projít
s hlavou skloněnou.)

Když sisyfos (ten na Camusův způsob myšlen)
povzdechne, pobolívají mě slova, mohu snad ne-
pochopit, že napíše také Žalobu na smrt a v roce

druhém po miléniu už Poslední vyznání? (Až pro-
padnu hrdlem / za všechny svoje výboje, / za hory
v dálce / i za to, / že jsem byl občas nahoře …)
Cožpak se mohu podivovat, že těch dvacet osm je-
řabinových básní převáže sisyfos Epitafem?

V předloňské strofované novoročence se pode-
psal verši: Narodil jsem se / ve znamení ryb, /
v mokřinách mezi bludnými kameny. / V očích ne-
beských rybníků. Jeřabinovými horami jej dopro-
vodila senzitivita: Zapomněl jsem, / že jsme si
z každého století odnesli / hřebeny borůvek, / hře-
beny dětství, / hřebeny na hřebelcování valachů, /
posléze táhnou pluh / a vím, // že je to naposled. //
S tátou jsem sázel / pelyněk ze vzdálenějších
koutů zahrady, / tam stékala voda / ze slzavého
údolí …

Je tomu vícero let, když dnes již nežijícího Vla-
dimíra Brandejse, také posouvajícího valoun veršů
do úbočí Parnasu, zaujal Stibor přímo úpornou ten-
dencí, směřující k neopakovatelnému sebevyjá-
dření. A očekával ještě více stiborovsky křehkých,
ale zároveň poryvům času odolávajících slov.

Toť dáno. Vladimír Stibor s takovými znaky za-
cházet opravdu umí. Smrt je mezi nimi, třebas
v barvě jeřabin. Miroslav Vejlupek
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V Lípě 2/2013 jsme naše čtenáře informovali
o zahájení projekce filmů, které s pravděpodob-
ností hraničící s jistotou v televizi neuvidíte, lho-
stejno jestli ve veřejnoprávní, nebo soukromé.
Cyklus jsme nazvali Hledání pravdy, nebo konspi-
rační teorie? Bude se střídat s cyklem Propaganda
ve filmu.

Říká vám něco systém eCall? Že ne? Ale tenhle
systém bude v EU od roku 2015 povinně monto-
ván do nových aut. Bude prý zachraňovat lidské
životy, neboť poloha auta bude vždy přesně urči-
telná a kdesi dostupná. Slyšeli jste někdy o uva-
žované novince v boji proti silničním pirátům.
Obdobné zařízení ale dokáže vaše auto zastavit
na dálku. EU na to dala grant. V nějaké centrále
vás budou sledovat, a pokud se jim nebudete
líbit, tak vám někdo někde na dálku zastaví
motor. Nejspíš to bude stejně bohulibé zařízení,
jako třeba drony. Když k tomu přičteme všudy-
přítomné šmírující kamery a například aféru slí-
dičské agentury NSA, musí nám být líto
estébáků, kteří se příšerně naběhali, než zjistili,
co pořebovali, nebo si raději sami něco vymys-
leli, také v zájmu celku. A to se mezi námi pohy-
bují lidé - a že jich není málo - kteří po
příslušném výplachu mozku řeknou, že když nic
nezákonného nedělají, tak se nemusí ničeho bát.
Jevgenij Zamjatin se svým antiutopickým romá-
nem My a George Orwell se svou vizí 1984 byli
břídilové.

Mohli bychom jmenovat další a další případy na-
prosto flagrantního porušování a oklešťování osob-
ních svobod, ale to bychom nutně naplnili celé
vydání Lípy.

V projekcích budeme proto pokračovat, neboť in-
formační embargo na určité věci je naprosto neu-
věřitelné. 

Takže, vždy první a třetí středu v měsíci to bude
zmíněný cyklus Hledání pravdy, nebo konspirační
teorie?. Začneme 19. 2. dokumentem Vítejte ve
světě lží, podvodů a vražd, pokračovat budeme
americkým dokumentem Thrive (Rozkvět) a pus-
tíme si něco o žárovkách, zářivkách a jiných vymo-
ženostech na poli konzumu v souvislosti s životním
prostředím. Každou druhou a čtvrtou středu pak
pojedeme cyklus Propaganda ve filmu, již v loň-
ském roce 2013 avizovaný, ve kterém nabídneme
dokumenty, například o tom, jak nacisté natáčeli
Titanic. Ale pustíme si i filmy, tvářící se jako něco
jiného, než ve skutečnosti jsou. Casablanca, Me-
tropolis, Černý jestřáb sestřelen, ale také náš film
Nevěra, nebo DS 70 nevyjíždí. Filmovou či TV
tvorbu z dob normalizace netřeba připomínat.
I v dnešní době se ale najdou skvostné propagan-
distické kousky, nechte se překvapit. Tedy od 19.
2. každou středu, a začínáme vždy v 18,30 hodin.
A nebojte se, nebude to jen ponuré a depresívní.
Pustíme si třeba rakouský film o vodě Porozumět
přírodě & napodobit ji (Die Natur kapieren & kopi-
ere), nebo skvělý francouzský film Královna slunce.

Klub bude otevřen vždy minimálně hodinu před
projekcí a hodinu po ní, takže prostor pro diskusi ur-
čitě bude. Přesný program najdete na www.radiohor-
tus.cz a také bude vyvěšen přímo v Jazzové sekci.

A kde nás najdete? No přece v klubu Jazzové
sekce (za galerií), Valdštejnská 14, Praha 1 (vstu-
pem do zahrad). Ivan Votava

10. 2. 2014

Filmový klub Bez cenzury

OHLÉDNUTÍ
Věra Kulišová (členka Unie českých spisovatelů a Výboru národní kultury)

je básnířkou, pro níž je psaní veršů dnes stejně důležité jako dýchání. Bás-
nická sbírka Ohlédnutí je určitou rekapitulací jejího života, jak ho vidí ze
svého pohledu. Knížka vyšla s nádhernými ilustracemi Jaroslavy Jáněové
v nakladatelství Alfa-Omega Věry Martínkové v roce 2013.

(www.alfa-omega-cz.com, email: alfa-omega@volny.cz)
Jirka Piskáček

7. 12. 2013
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Dopuštěním náhody, jakých nebývá mnoho, jed-
noho podzimního dne roku 1979 jsem se v Sofii,
během služební návštěvy, dověděl, že v nejbližších
dnech bude v katedrále Alexandra Něvského Bal-
kanton nahrávat s národním umělcem Borisem
Christovem slavnou Grečaninovu (1864-1956), pra-
voslavnou mši Liturgia domestica. Mezi autorovými
operami a symfonickými skladbami byla Christo-
vovu srdci Liturgia nejbližší.

Už jednou jsem měl štěstí být v Sofii účastníkem
Christovova, tehdy jediného představení, Verdiho
opery Don Carlos, v roli krále Filipa. Jeho krátká
přítomnost ve své vlasti byla událostí, protože po
několikaleté nepřítomnosti, v důsledku roztržky
s bulharskou vládou, přijel hostovat z italského
exilu poprvé.

Tehdy, jako stálý zpravodaj Rudého práva, jsem
se přátelil s ředitelem sofijské opery a hudebním
skladatelem Dimitrem Petkovem. Právě on mi pod-
strčil dvě privilegované vstupenky. A tehdy, v tom
podzimu 1979, se opakovalo totéž. Na omluvu pro-
tekce: bez styků by žádný zahraniční zpravodaj ne-
mohl existovat a brzy by musel ze svého místa
balit. To, jak se ukázalo, stále fungovalo.

Tak jsem se vetřel mezi početně malé publikum
na pro mne známé místečko, poblíž trůnu bulhar-
ského patriarchy, kde jsem sedával v časech svého
působení v zemi a naslouchával slavnostním litur-
giím zbožně jako ve Smetanově síni Slovanským
tancům. Teď jsem zíral nahoru na kruchtu, kde se
chystala k uměleckému výkonu mezinárodně vě-
hlasná smíšená pěvecká kapela Svatoslav Obrete-
nov, se svým dirigentem Georgim Robevem.
Tentokrát doprovázena orchestrem bulharského
rozhlasu. Chrám, který byl k uměleckému počinu
vybrán pro jeho mimořádné akustické podmínky,
vděční Bulhaři ho postavili jako dík Rusku za osvo-
bození od tureckého jha.

To, co se dělo pod klenbou hlavní lodě chrámu,
která vytvářela jedinečnou zvukově emociální at-
mosféru, bylo možné jen prožívat, stěží však těžko
o tom vyprávět, neboť slova nemají tu sílu sdělovat
ono vzrušení, jež v člověku může vyvolat jen hudba
a zpěv. Zvláště v takovém seskupení, jakého se mi
tenkrát dostalo darem, vidět a slyšet patnáct vět
opusu až po tu závěrečnou dávno zpopularizova-

nou Mnogaja leta.
Seskupení, jehož
hlavní postavou byl
jakoby znovunavrá-
cený Orfeus. Po na-
točení Liturgie
bulharský muziko-
log prof. Atanas
Božkov o něm řekl:
„Christov v Liturgii
dokázal po sté to,
co světová hudební
kritika vyzvedla
mnohokrát. Že
jeden ušlechtilý, závažný a velkolepý hlas nemůže
zpívat bezvýznamné věci. Vždy svůj zpěv oboha-
cuje jako vítězství lidského ducha.“

x   x   x
Pojďme, byť krátce, nahlédnout do života toho,

který dokázal svým uměním naplňovat své poslu-
chače pocitem závratného štěstí. Narodil se 18.
května 1914 v Plovdivu učitelům Kutilovi a Rajně,
několik týdnů před rozhodnutím cara Ferdinanda
Koburského uvrhnout bulharský národ do neštěstí
svým válečným spojením s Německem a Rakous-
kem. Vzdělání se mu dostalo v Sofii na gymnáziu
a právnické fakultě. Přitom jako zpěvák působil ve
sboru chrámu Alexandra Něvského. Už tehdy vzbu-
dil pozornost vynikajícími hlasovými možnostmi.
V šestnácti letech, probouzející se talent mu nazna-
čil, že jeho budoucnost nebude právnická profese.

A tak už od roku 1940 začal se svým hlasem pro-
sazovat jako sólista v sofijském pěveckém sboru
Gusla. Jeho talentu si naštěstí brzy všimli odborníci
a tak v květnu 1942 dostává od carské vlády stipen-
dium na specializaci do Milána. Později celý svůj pě-
vecký život, kromě cestování po světě, spojí s Itálií.
V Miláně se Christova ujal známý pedagog a aktivní
baryton, Ricardo Stracciari. Hostuje pak, už jako pro-
fesionální zpěvák v letech 1944 a 1945 v Rakousku.
S osvobozením Evropy od německé okupace, se
vrací do Itálie. Zakrátko, v městě Reggio Calabria,
dospěl ke svému opernímu debutu v roli Collina
v Pucciniho Bohémě. Stalo se tak 12. května 1945.

Odtud začíná jeho epochální nástup k trvalé slávě.
Střídá role v milánské Scale, kde jako dvacetiletý

BORIS CHRISTOV – 100 let
Jiří STANO
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mladík triumfuje v roli Godunova ve stejnojmenné
opeře Musorgského. Následují operní scény v Be-
nátkách, v Římě, v Londýně, Neapoli, Florencii, Bar-
celoně, Lisabonu, Rio de Jančáru a dalších. Všude
jsou posluchači uneseni jeho strhujícím hlasem, vy-
značujícím se bohatostí tembrových a dynamických
nuancí. Největší díl jeho umění slyšela však Itálie,
které byl vděčen za svůj umělecký osud.

x   x   x
Připomeňme dobu, kdy si sám ještě nebyl jistý,

kterým směrem se do života pustit. Nakonec roz-
hodla sofijská návštěva Fjodora Šaljapina v roce
1942. Tento jeho velký vzor učinil rázem konec
všem pochybám a kolísání. Christov nikdy nezapřel,
že se od Šaljapina naučil mnohému. Zvláště pro
přednes ruského repertoáru a především lidových
písní. V jeho podání zůstanou trvalým ojedinělým
zážitkem, dnes už jen zprostředkováním gramofo-
nových desek – Legenda o 12 zbojnících, Dubi-
nuška, Dolů po Pítěrské, Nočenka a všechny ostatní.

Jeho osobním přínosem byla tvůrčí mnohostran-
nost ve francouzských, zvláště v italských operách.
Největším, kterého si byl vědom, bylo pak pojetí
árie-monologu Filipa v opeře Don Carlos. V úžas při-
vedl odborné publikum jeho přístup k rolím Mefis-
totelů v operách Boita a Gounoda, které byly
důkazem jeho interpretačního mistrovství. Tak jako
přiznával svůj vztah k Šaljapinovi, žáka k Mistrovi,
tak jeho samotného po čase, kdy umění tohoto
pěvce se tyčilo trvale na samém vrcholu, začali ho
odborníci nazývat bulharským Šaljapinem. To už byl
také vynikajícím představitelem pravoslavné vokální
hudby, v níž ho nejvíce zaujala, o dvě generace star-
šího Grečaninova Liturgie domestica. 28. 6. 1993

x   x   x
K uctění pěvcových zásluh byla v roce 1986

v Římě otevřena Bulharská akademie umění a kul-
tury – Boris Christov. Sám bohatě přispíval bulhar-
ské vládě na péči o rozvoj mladých talentů.

Věnoval městu Sofii dokonce i svůj dům, který byl
upraven na školu a přístřeší pro tuto péči. Svůj po-
slední koncert uskutečnil 22. června 1986 v Římě,
v Bulharské akademii. Zemřel o sedm let později
v Římě ve věku  79 let. Jeho tělesné pozůstatky
byly převezeny do vlasti, do chrámu Alexandra
Něvského k smutečnímu obřadu, do místa, v němž
znesmrtelnil Grečaninovu a svou Liturgii domes-
tiku.

Česko-slovenská spolupráce aneb Napsali o nás
„Čtvrtletník Výboru národní kultury Lípa v čísle 4/2012 mimo jiné informuje o Cenách Unie českých

spisovatelů za rok 2012. Uveřejňuje studii básníka Ivana Fontany, věnovanou tvorbě slovenského básníka
Pavla Janíka, a ukázky z jeho tvorby v překladu básníka Karla Sýse a s komentářem literárního kritika
Alexeje Mikuláška.“

Napsal časopis Spolku slovenských spisovatelů Literární týdeník, číslo 9-10, z 13. března 2013. LT vy-
chází s finančním příspěvkem Ministerstva kultury Slovenské republiky. 

PS. To je pro nás v Čechách něco nepředstavitelného - čtvrtletník Lípa VNK a týdeník Obrys-Kmen UČS
nikdy nedostaly od státu, tedy od MK ČR, ani korunu příspěvku.
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Rok české hudby – svědectví o společnosti
Proč byl letošní ročník ohrožen?

Tradičně vyhlašovaný Rok české hudby (RČH),
jehož tradice sahá až do počátku 20. století, se
v posledních desetiletích stal spíše jen nahodilým
souhrnem více nebo méně ucelených nabídek sou-
časné produkce ze strany jednotlivých subjektů -
tedy orchestrů, operních scén aj. Postrádá však
osobitěji propracovanou dramaturgii a především
nezanedbatelný širší společenský přesah, dokonce
i v kontextu mezinárodním, jak bylo dříve běžné.  

Celoroční celostátní přehlídka tak často opomíjí zá-
kladní znaky, jež byly kdysi pro tradici RČH jako její
nedílné poslání typické a atmosféru akce výrazně
spoluvytvářely. Platilo to zejména o ročnících 1924,
1954, 1964, 1974 a 1984. Nejde totiž vůbec jen o ak-
tuální připomenutí odkazu slavných osobností hudeb-
ního dění, zejména skladatelů a interpretů. Opomíjet
by se totiž zásadně nemělo také kontinuální vřazení
hudební tvorby do širších rámců celospolečenského
dění a její trvalé umístění v širších dimenzích. To vše
poslední ročníky RČH ovšem téměř vůbec neplní.  

Z historie
V takto vnímaném širším duchu a s celonárodním

dopadem byly - coby ideový prazáklad RČH - pojaty
již hudební oslavy, spjaté i s obecněji vnímaným ná-
rodním kulturním povědomím, před devadesáti roky
(1924). Nejednalo se však tehdy pouze o akce spíše
vzpomínkového či oslavně apoteózního typu, pře-
stože byly spjaty s připomenutím století od narození
zakladatelské osobnosti české hudby, skladatele
Bedřicha Smetany (1824-1884), již tehdy obecně
uznávaného coby tvůrce nadčasového. Sled jednot-
livých událostí měl dosah nejen národní, ale rovněž
nadnárodní. Tehdejší snahy o komplexnější vřazení
Smetanova odkazu do širších rámců, a to nejen hu-
debních, ale také obecně kulturních a společen-
ských, pochopitelně souvisely i s dobovými
zvyklostmi a celospolečenskými zvyklostmi, tedy
s okolnostmi odpovídajícími klimatu dané epochy. 

V tomto ohledu lze tedy smetanovské oslavy  roku
1924 vnímat za neformálně pojatý první krok k dal-
ším ročníkům Roku české hudby. Na prestiž tehdej-
ších oslav měly velký vliv nejen osobnosti
z uměleckého a obecně kulturního dění, ale neméně
i tehdejší politická reprezentace. Je totiž známo, že
například osobní a profesionální sympatie nově zvo-

lené hlavy státu samostatného Československa To-
máše Garrigua Masaryka vůči tehdejší kulturní
frontě byly zcela neformální, nejednou přátelské
a inspirující, zejména však funkční a obecně pro-
spěšné. Dokládají to i prezidentovy bezprostřední
kontakty nejen se spisovatelem a dramatikem Kar-
lem Čapkem, ale i s mnoha dalšími osobnostmi, a to
ze všech uměleckých sfér - samozřejmě včetně ob-
lasti hudební. Masaryk se ovšem nesetkával jen
s renomovanými osobnostmi (například se sklada-
telem Josefem Bohuslavem Foerstrem), ale výrazně
podporoval také rozvoj teprve se rodících vynikají-
cích a perspektivních talentů skladatelských či in-
terpretačních (například Rudolf Firkušný, Vítězslava
Kaprálová, Bohuslav Martinů aj.).  

To vše je ovšem v naprostém kontrastu s velmi
diskutabilními postoji mnohem pozdějšího »demo-
krata« Václava Havla. Ten totiž naopak své osobní
i oficiální iniciativy omezoval pouze na některé -
téměř až sektářsky zaměřené – především underg-
roundové umělecké trendy, zatímco výrazně opo-
míjel další sféry. V hudební oblasti se to
projevovalo například Havlovými přinejmenším re-
zervovanými, ale spíše dokonce až odmítavými po-
stoji, a to nejen vůči umělecké hudbě, ale dokonce
i vůči projevům folklorním a dalším. 

Právě Havlův patrný nezájem o umělecké hodnoty,
časem již dokonale obecně prověřené, lze pojímat
jako počátek pozdějších, tedy i současných obec-
ných problémů v českém kulturním dění - samo-
zřejmě i v oblasti hudební. Například folklorní odkaz
Havel dokonce podle některých svých vyjádření vní-
mal spíše jako dobový přežitek, což je ovšem v na-
prostém rozporu s obecně platnými skutečnostmi,
postulovanými kromě Smetany také dalšími nejvý-
znamnějšími osobnostmi. »Díky« těmto Havlovým
antipatiím vůči některým hudebním žánrům byl RČH
1994 oproti dřívějším velmi zdařilým a obsahově
podnětným ročníkům nejen názorově deformován,
ale společensky dokonce téměř nivelizován. Teprve
po Havlově odchodu se díky vstřícnosti jeho ná-
stupce Václava Klause podařilo RČH 2004 ve spole-
čenském pohledu částečně rehabilitovat, i když
předchozí problematické postoje nadále sehrávaly
svou významnou – žel zcela negativní – roli. Neoby-
čejně vstřícný přístup má k hudbě obecně nynější
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prezident republiky Miloš Zeman, jenž pochopitelně
nad letošním ročníkem RČH převzal záštitu.

Vliv Zdeňka Nejedlého
Události z roku 1924, ale i z dekád následujících,

jsou v současnosti bohužel často vnímány jen velmi
zjednodušeně, bez vzájemně návazných vazeb. Tyto
pohledy jsou bohužel nejednou účelově deformovány
jasně tendenčně jednostrannými záměry. Opomíjí se
například skutečnost, že údajný »smetanovský kult«
nebyl v době odborného působení univerzitního pro-
fesora Zdeňka Nejedlého (1878-1962) tak jedno-
značně vyhraněný, jak se později vlivem obecně
politických tendencí a zejména tradovaných před-
sudků začalo běžně usuzovat - nezřídka však bez
znalostí faktografií. Nejedlého muzikologický přínos
v poznání celospolečenského rozvoje a paralelně se
rozvíjejícího dění hudebního  byl již v roce 1924, kdy
se tradice RČH zrodila, nesporný a neoddiskutova-
telný - tedy nikoliv pouze zjednodušeně negativis-
tický, jak se v posledním čtvrtstoletí záměrně
jednostranně uvádí. Byl to právě profesor Nejedlý, kdo
se nebojácně postavil za smetanovský odkaz i v do-
bách tomu nevlídných. Na základě svých dosavadních
ojedinělých badatelských zkušeností oslavy stého vý-
ročí Smetanova narození v roce 1924 Nejedlý pojímal
nikoliv jen jako příležitost pietně oslavnou a ryze sme-
tanovskou, nýbrž především v zákonitém sepětí se
společensky sjednocujícími a národnostně oriento-
vanými prvky. Tím výrazně podpořil masarykovské
trendy společenské i politické.    

Lidská paměť je šálivá...
Na některé zjednodušeně vnímané skutečnosti, jež

Nejedlého význam později neprávem deformovaly,
během své úctyhodné muzikologické a pedagogické
praxe upozorňoval například Nejedlého oddaný žák
i ctitel, všestranně hudebně vzdělaný a aktivní uni-
verzitní profesor Josef Plavec (1905-1979).

Všeobecná erudice v oblasti kompoziční, sbor-
mistrovské, pedagogické a zejména muzikologické
Plavcovi skýtala možnost všestranného vnímání sou-
vislostí a nezaujatě kritických pohledů, dokonce i na
některá dobová schizmata. Plavec coby autentický
svědek Nejedlého teoretického působení v českých
kulturních kruzích během jeho vrcholného tvůrčího
vzepětí (tedy zejména v meziválečné epoše) opako-
vaně poukazoval na skutečnost, že právě Nejedlý byl
ve vztahu ke Smetanovi i dalším hudebním oblastem
často zcela neprávem vnímán toliko v monotematic-

kém pohledu, až snad v názorovém sevření. Žel, ně-
která zjednodušeně vnímaná klišé jsou nekriticky
a bez odborných znalostí - často až bezduše - přejí-
mána až do současnosti. Často v souvislostech
i s okolnostmi jinými. Naopak jsou opomíjeny -
možná i záměrně? – Nejedlého pozitivní progresivní
aktivity, tedy včetně již připomenutých hudebních
událostí roku 1924. Lidská paměť je šálivá.

Nejedlý podle Plavcových názorů, podložených
autentickými znalostmi, svými aktivitami úspěšně
rezonoval zcela v souladu s duchem dobových spo-
lečenských zvyklostí ve významu národním i v kon-
textu celoevropském, tedy vlastně světovém. Budiž
tedy podotknuto, že i prazáklad pozdějších deká-
dově opakovaných RČH lze spojovat právě s leckdy
obecně nedoceněnými aktivitami profesora Nejed-
lého a jeho několika názorových souvěrců - ve
funkčně aktivním propojení rovněž se skupinami
sdruženými kolem dalších výrazných osobností té
doby, a to nejen z oblasti hudební. 

Jestliže tedy nyní tyto historicky zcela objektivně
ověřitelné skutečnosti rovněž nepřipomínáme, pak
vlastně finální poslání RČH vnímáme v záměrně
zjednodušovaných aspektech. Čili zcela bez po-
chopení kontinuálních a obecně platných spole-
čenských vazeb.

Nešlo o pouhé »vlastenčení«
Smetanovské oslavy v roce 1924, ale rovněž

v letech 1934 a částečně – samozřejmě již ve
velmi okleštěné podobě - dokonce v neradostných
společenských situacích roku 1944, nepřinášely
pouze samotné hudební aktivity, tedy především
interpretační produkce. Obsahovaly také širší mul-
tikulturní propojení a dokonce osvětově zaměřené
zarámování kulturního dění do celospolečenských
aktivit v nadnárodním kontextu. Přestože by to
snad mohlo – vnímáno ze současných poněkud
odlišných aspektů – někdy připomínat dokonce
prvky určitého vybroušeně patetického vlastenec-
tví, nešlo o pouhé plané »vlastenčení«. 

V tomto ohledu jsme objektivnímu chápání historie
a jejímu vřazování do společenských rámců z bada-
telských hledisek stále ještě leccos dlužni. Tehdejší
hudební slavnosti se totiž zaměřovaly kromě pou-
hých vzpomínkových akcí a hudebních produkcí na
širší rámec svého uplatnění a tematicky rozmanitější
průběh. Měly tudíž svůj dobově oprávněný logický
především celospolečenský význam. Vyrůstaly z his-
torického povědomí a do jeho lůna se – ovšem v mo-
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Klavírní recitál Romana Rauera
Výbor národní kultury uspořádal ve čtvrtek 9. 1. 2014 v místnosti 153 v ulici Politických vězňů 9, Praha 2 od

17 hodin koncert píseckého klavíristy Romana Rauera. Kdo by neznal onu okřídlenou větu, kterou tak často
pronášeli mnozí hudebníci, navštěvující Písek (například Leoš Janáček) - Písek je město, kde je hudba domo-
vem. Je stále živá, vždyť přes půl století zde působí i Písecký komorní orchestr. V r. 2007 na koncertu ke stému
výročí narození skladatele Jiřího Srnky s ním jako sólista vystoupil Roman Rauer. V onom krásném červnovém
odpoledni nedaleko kamenného mostu zazněl tehdy stříbrný vítr Srnkovy hudby - suita Měsíc nad řekou.

Roman Rauer se narodil v r. 1956 v Písku. Ještě jako osmnáctiletý student Pražské konzervatoře se
stal jedním z lauerátů Smetanovské klavírní soutěže. Byl tehdy oceněn jako nejlepší československý
účastník a získal i Cenu české hudební kritiky. Vystupoval i v zahraničí. V roce 1995 například reprezen-
toval Písek v partnerském městě Islwyn v Jižním Walesu. Působil rovněž jako učitel a korepetitor. Ve
svém rodném městě každoročně pořádá klavírní recitály. 

Ale zpět ke koncernímu recitálu dne 9. 1. 2014. Přítomní posluchači si vyslechli skladby významných
světových skladatelů: 

Ludwig van Beethoven - Sonáta C dur op. 53 Valdštejnská
Fryderyk Chopin: Výběr z etud op. 10, op. 25, Sonáta č. 2 b moll op. 35
Bedřich Smetana: Medvěd (České tance)
Josef Suk: Jaro (Jaro, Vánek, V očekávání, Andante, V roztoužení)
Vděčné obecenstvo si potleskem vynutilo i několik přídavků. Myslím, že to bylo zdařilé klavírní matiné, které

mělo ale přeci jen jeden kaz na kráse. Organizátoři z VNK musí příště více zapracovat na propagaci.

derněji pojatých modifikacích - vracely. Vždyť šlo
o dobu, kdy byla smetanovská tradice konfrontována
s moderními avantgardními výboji počátku 20. sto-
letí. Právě tyto zřetelně se rozvíjející trendy měly pro
vznik budoucích podobných akcí, tedy jednotlivých
ročníků RČH, svůj pochopitelný význam. 

Mladá samostatná Československá republika se
totiž právě upevňovala ve svých názorových profi-
lacích a připomenutí hudebního odkazu nejen Sme-
tanova, ale i dalších našich velikánů, se stalo
dokonalou příležitostí nejen ke slavnostním úkonům,
ale i k permanentnímu kultivování společnosti.  

Meziválečná doba si totiž - oproti naší součas-
nosti - mnohem více uvědomovala, že právě kulturní
počiny mohou působit v rovině obecnějšího socio-
logického spektra coby do určité míry faktor přinej-
menším názorově (pokud ne přímo politicky) ideově
nejen profilovaný, ale i profilující - tedy podporující
zdravé moderně pojaté národnostní i politické po-
vědomí. Znovu však opakujme, že zásadně nešlo
pouze o planá »vlastenčení«, byť některé projevy by
snad mohly k tomuto pohledu mylně svádět.

Tradice a současnost 
Smetanovské oslavy z roku 1924, předzname-

návající tedy příští Roky české hudby, jež se v de-
setileté periodizaci pravidelně opakovaly až do

letoška, měly skutečně fundamentální význam. Ne-
jenom coby fenomén toliko hudební či obecně kul-
turní, ale staly se rovněž nezbytným
multilaterálním pojítkem i pro zdůraznění národ-
ního povědomí. Pomáhaly i utužování tendencí
nejen nacionálních, nýbrž i mezinárodních. Už
tehdy (1924) se totiž kromě přínosu Smetanova ne-
méně intenzivně připomínal také stále prokazatel-
nější význam odkazu děl Antonína Dvořáka
(1841-1904) a dalších - zejména skladatelských –
osobností, o jejichž mezinárodním povědomí nelze
pochybovat. 

Na úspěšné meziválečné tradice zdařile nava-
zovaly další ročníky poválečné, jejichž dosah byl
mimořádný. Naopak uskutečnění letošního ročníku
RČH bylo až do loňského předčasného pádu zcela
nekompetentní, v mnohém dokonce až kontrapro-
duktivní vládní garnitury pod vedením premiéra
Petra Nečase a se zásadním vlivem Miloslava Ka-
louska velmi vážně ohroženo. Ministerstvo kultury
České republiky pod vedením organizačně ne-
schopné ministryně Aleny Hanákové totiž v rovině
organizační, strategické a zejména finančně ga-
ranční uskutečnění letošního RČH svou liknavostí
a profesní nezpůsobilostí velmi vážně ohrožovalo.
O tom se však podrobněji zmíníme až příště. 

Tomáš HEJZLAR
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DEMONSTRACE ZA SRBSKÉ KOSOVO
Termín konání: 15. února 2014, ve14,30 hod 
Protest proti protiprávnímu separování jižní srbské provincie Kosova a Metochie od Srbské republiky 
Místo konání: Václavské náměstí, Praha 1
1. 2. 2014
přidal příspěvek ve skupině Demonstrace za srbské Kosovo na Facebooku: Borite se vi, kad mi ne mo-

žemo. Aleksandar Veljić přidal příspěvek ve skupině Demonstrace za srbské Kosovo na Facebooku:
Most dear friends, warm greetings and support. Thank you from the bottom of my heart.

Středa 5. 3. 2014 od 19,30 hodin Filmový klub Bez cenzury
Vítejte ve světě lží, podvodů a vražd 
(2. světová válka, česky, 117 minut, vstupné dobrovolné) Jazzová sekce, Valdštejnská 14 (vchodem do

zahrad), Praha 1

Sobota 8. 3. 2014 od 18 hodin Zavěšení věnce u desky Lehkým ženám - čest jejich p... Perlová ulice,
u Cibulkova řeznictví, Praha 1

Předpokládaná doba stání 3 až 10 minut. Třetí ročník. Mládeži přístupno.

Pondělí 10. 3. 2014 od 17 hodin Výstava Milana Pavýzy: Příběh hřebíků aneb pohádka ve fotografii.
Místo konání: Academia, Národní 3, Praha 1

LIDÉ  ČTĚTE!       LIDÉ  ČTĚTE!       LIDÉ  ČTĚTE!  
Přihlaste se na nový ročník NONSTOP ČTENÍ, termíny se plní…. 

NONSTOP ČTENÍ 2014: PRAHA ČÍTA PO SLOVENSKY
Místo konání: Jazzová sekce, Valdštejnská 14, 118 00 Praha 1 
Začínáme číst ve středu 28. května 2014 od 15 hodin, pokračujeme přes čtvrtek 29. května 2014

a pátek 30. května 2014. Končíme v sobotu 31. května 2014 v 15 hodin   
Po skončení NONSTOP ČTENÍ 2014 následuje Párty pro účastníky. 

*** Vyvěsili jsme obsah A co komu na tom vadilo...? Ukázky z politických, policejních, minister-
ských a dalších písemností souvisejících s prvním vydáním Hrabalova Obsluhoval jsem anglického
krále. 

20 vylosovaných účastníků NONSTOP ČTENÍ 2014 obdrží zdarma výtisk nového vydání knihy (jinak
300 Kč - a nebude v knižní distribuci). ***

JAK PROVÉST REZERVACI NA NONSTOP ČTENÍ: 
Klikněte na níže uvedenou adresu. Otevře se časový plán.
http://gagan.wz.cz/artforum/non-2014/non-17.htm
Vyberte si volný termín a zamejlujte nám jej na adresu: radiohortus@post.cz
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
Rezervaci vám potvrdíme; lze ji měnit nebo zrušit. Opět mailem.

Podrobnosti pod ikonami na webových stránkách: www.radiohortus.cz
kde právě nyní vysíláme blues - boogie-woogie - swing - beat generation a vůbec všechno, na

čem jste vyrůstali, ale třeba o tom ani nevěděli. 
Záštitu převzal velvyslanec Slovenské republiky v Praze Peter Weiss.
Spolupořadatelem je Obec Slovakov v ČR 
LIDÉ  ČTĚTE!       LIDÉ  ČTĚTE!       LIDÉ  ČTĚTE!  KAREL SRP
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Zemřel Vladimír Šaur
Ve svých nedožitých sedmdesáti šesti letech

(narozen 30. prosince 1937) dne 10. ledna 2014 po
krátké nemoci zemřel bohemista, paleoslovenista
a vysokoškolský pedagog doc. PhDr. Vladimír Šaur,
CSc., který se v posledních desetiletích významně
podílel také na činnosti brněnské pobočky Výboru
národní kultury. Byl absolventem ruského, českého
a bulharského jazyka na Filozofické fakultě Masa-
rykovy univerzity. V letech 1961–1962 studoval
postgraduálně na Univerzitě Klimenta Ochridského
v Sofii. Po návratu pracoval ve Státní vědecké kni-
hovně v Brně, v letech 1965–1966 působil jako lek-
tor českého jazyka na sofijské univerzitě. Externě
vyučoval bulharský jazyk v kabinetu balkanistiky
brněnské filozofické fakulty, s nímž spolupracoval
také určitou dobu na zpracování tří svazků biblio-
grafie československé balkanistiky. Od počátku se-
dmdesátých let působil v etymologickém oddělení
Ústavu pro jazyk český tehdejší ČSAV, kde pracoval
na několika sešitech Etymologického slovníku ja-
zyka staroslověnského. Slovník vychází od roku
1989, dosud vyšlo 16 sešitů.

Roku 1990 přešel Vladimír Šaur na univerzitu
v Opavě, kde působil jako docent do roku 2002 (ha-
bilitoval se v Praze roku 1993 prací České náslovné
j, která později vyšla knižně). V Ústavu bohemistiky
a knihovnictví opavské univerzity byl vedoucím od-
dělení lingvistiky. Od roku 2003 přednášel externě
také na pedagogické fakultě brněnské univerzity.
Vědecky se zabýval otázkami z českého jazyka, ji-
hoslovanských jazyků, především bulharštiny
a makedonštiny, staroslověnštiny i etymologie. Od
roku 1990 spolupracoval na Etymologickém slov-
níku jazyka staroslověnského. Vydal knižně mj.
rusky psanou rozpravu o Pop Punčově sborníku
jako pramenu historicko-dialektologického vý-
zkumu (1971), monografii Etymologie slovanských
příbuzenských termínů (1974), Etymologický slov-
ník slovanských jazyků (podtitul Slova gramatická
a zájmena – spolu s Fr. Kopečným a M. Polákem),
Od indoevropštiny k slezským nářečím (hlásko-
sloví) (1993); České náslovné j (1994); Česká his-
torická morfologie (1995) aj. Četné studie a stati
publikoval v našich i zahraničních odborných ča-
sopisech a sbornících.

IVAN DOROVSKÝ

Ráda bych se jménem Výboru národní kultury
v Brně rozloučila s panem doc. PhDr. Vladimírem
Šaurem, CSc., předsedou naší organizace.
Vzpomínám. Před měsícem jsme završili dvacet let
naší činnosti. Na konci prosince jsme vzpomněli
Vladimírovy narozeniny, věděli jsme, že je nemo-
cen. Tak mu záleželo na tom, aby naše práce po-
kračovala, byl potěšen, když jsem mu na lůžko
přinesla příznivé informace. Netušila jsem, že se
s námi rozloučí. Posledních osm let byl Vladimír
velkou oporou našeho brněnského VNK. Naprosto
spolehlivým způsobem řídil pořady, vždy pečlivě
připraven.

Jeho hluboké znalosti českého jazyka, znalosti
historie – zvláště historie slovanských národů –
byly obdivuhodné.

Články, které mu vycházely v tisku, si lidé vystři-
hovali pro jejich nespornou erudovanost, a přede-
vším pro dnes tak chybějící objektivitu
a pravdivost. Každý u něj mohl dostat radu – kdy-
koliv. Dojemně strážil mateřský jazyk. S láskyplnou
péčí dokázal opravovat mluvnické chyby, aniž se
někoho dotkl.Při svých hlubokých znalostech byl
skromným člověkem. Je smutné, že budeme říkat
byl. Našeho Vladimíra Šaura jsme si všichni velmi
upřímně vážili. Moudrý Seneca říká, že lidský život
je jako báseň. Nehodnotí se podle délky, ale podle
obsahu. Všichni, kdo jsme Vladimíra znali, víme, že
tato slova ho vystihují.

MARIE VESELÁ
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Již uběhlo 100 let od jeho narození a po celém kul-
turním světě proběhne řada akcí, na kterých se bude
o něm hovořit v superlativech a uvádět ukázky z jeho
obrovského díla. The Economist: »Dnes je Benjamin
Britten nejhranějším operním skladatelem 20. století.
Sté výročí jeho narození ho učiní ještě slavnějším na
celém světě.« Světová media o něm obvykle hovoří
jako o pacifistovi, ale jeho odpor k válkám byl stále spo-
jen s úsilím podpořit pokroková hnutí, neváhal někdy
i zmínit Marxe, Engelse a Lenina.

V letech 1965 až 1970 jsem měl na čs. velvyslane-
ctví na starosti kromě vědy také úsek kultury. O hudbě
jsem toho zpočátku moc nevěděl a dokonce jsem jed-
nou před ním poznamenal, že »zájem o opery ve světě
asi spíše klesá«. Vedle stojící český operní a vůbec di-
vadelní scénárista a výtvarník Josef Svoboda moje
ukecnutí ihned napravil s poukazem na počet inscenací
Brittenových oper nejen v Británii. Svoboda dokonce
k některým Brittenovým operám dělal na jevišti scé-
nografické prostředí. Britten si ho velmi cenil, znal jeho
podíl na vzniku Laterny Magiky, kterou zhlédl i v Bru-
selu na Expo 58. Britten byl velmi potěšen, když v roce
1961 Svoboda získal na Bienále v Sao Paulu cenu jako
nejlepší zahraniční scénograf. Při příležitosti Brittenova
výročí proběhnou koncerty ve 140 městech a 30 ze-
mích. Velká Británie plánuje pěvecký projekt, kterého
se má zúčastnit 75 tisíc školáků. Britten netvořil jen
opěry, ale také symfonie, sbory a písně, hudbu scénic-
kou (při tom se seznámili se Svobodou) a komorní.

Kromě představení ve Francii, Německu a na fes-
tivalu Tanglewood v USA, kde je již Britten znám, zažijí
jeho opery premiéry v Brazílii, Chile, Číně, Izraeli, Ja-
ponsku a na Novém Zélandu. Velký projekt je pláno-
ván v Palestině, neboť Britten se domníval, že
Palestinci by měli mít co nejdříve svůj stát. Puškinovo
muzeum v Rusku zahájí výstavu věnovanou Brittenovi
ve stejné době, kdy moskevská konzervatoř uvede
ruskou premiéru jeho poslední opery z roku 1973
Smrt v Benátkách. Britský tenorista Ian Bostridge tam
zazpívá Brittenovy Chvalozpěvy, které vznikly v letech
1947 až 1974. Petrohradské historické Divadlo Ermi-
táže uvede operu z roku 1968 Marnotratný syn, kte-
rou Britten věnoval skladateli Dmitriji Šostakovičovi,
čímž ho chtěl chránit před kritikami šířenými někte-
rými fundamentalisty, kteří stále nemohli přijít tomuto

géniovi »na chuť«, jsouce stále pod vlivem idejí Žda-
nova, jež tento fanatik šířil po 2. světové válce, inspi-
rován Stalinem. Právě vychází první velká biografie
o Brittenovi. Jejím autorem je Paul Kildea. Královská
mincovna zároveň vydá novou minci v hodnotě 50
pencí. Dne 22. listopadu 2013 zazpívaly tisíce brit-
ských školáků cyklus dvanácti písní pro děti, které
složil pro školu v Prestatynu, kde byl ředitelem jeho
bratr. Britten tento cyklus napsal v době, kdy mu ještě
nebylo ani 20 let, a již tehdy v něm prokázal svůj ta-
lent, kterým dokázal přilákat k hudbě děti a dále roz-
víjet jejich hudební ambice.

Britten věřil, že hudba by měla být relevantní a uži-
tečná pro společnost, a proslul jako její mimořádně na-
daný zprostředkovatel. Do počátku 2. světové války
stihl napsat hudbu k desítkám strhujících vlastene-
ckých dokumentů. Nejslavnější z nich byla Noční pošta
z roku 1936. Byla to zhudebněná báseň W. H. Audena,
která vypráví o zběsilém nočním putování poštovního
vlaku mezi Londýnem a Skotskem. Svou dobu předstihl
o desítiletí v Průvodci mladého člověka orchestrem
z roku 1946, kde zdůraznil význam hudebního vzdělání.
Britten byl stydlivý člověk a pečlivě si chránil svůj dlou-
holetý a láskyplný vztah s tenoristou Peterem Pearsem,
který výrazně inspiroval jeho hudbu v době, kdy homo-
sexuálové byli běžně stíháni a posíláni do vězení. Opera
Peter Grimes, kterou se proslavil na konci války, je
o muži, jenž je navždy ponižován ve své komunitě. Pří-
běh by mohl být zasazen kamkoli – a také byl. Z nedu-
živého chlapce, který byl maminčiným mazánkem,
vyrostl jeden z nejhloubavějších a nejvšestrannějších
hudebníků. Nemohu nezmínit drama, které prožíval
v druhé půli 50. a v celých 60. letech v souvislosti s vý-
vojem v SSSR a v Československu, kde se kulturní si-
tuace stala nejen pro něj velice zajímavou. Viděl
souvislost s projevem Chruščova na XX. sjezdu KSSS
v roce 1956. Bylo pro něj velmi trpké seznamovat se
s informacemi o Sovětském svazu, o tom, co se dělo
po smrti Lenina. Vyvedlo ho z míry, když Mao rozpoutal
tzv. kulturní revoluci, které předcházel tzv. Velký skok,
akce, ve kterých přišly zbytečně o život miliony Číňanů.
Uvítal Pražské jaro 1968, ale brzy postřehl, že tam za-
znívají i hlasy, které mají iluze o situaci za kapitalismu.
Po 21. srpnu 1968 zůstal členem komunistické strany,
a to až do své smrti. Čest jeho památce!

Britten: Hudební radikálně levicový génius 
(22. listopadu 1913 – 4. prosince 1976)
Jaromír Sedlák
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Jednou jako tragédie…
V televizi se onehdy bezelstně uřekli v pořadu o vynálezu kulometu.

V bitvě u súdánského Ummdurmánu Angličané kulometnou palbou po-
stříleli 30 000 domorodců, jenže to byli »jen negři«. Jejich velitel, maršál
Kitchener, poté vyvraždil Búry, Křováky nepočítaje. (On to byl, kdo ještě
před Hitlerem, Göringem a Himmlerem vynalezl koncentrační tábory.)
A v USA, kolébce bílé demokracie, která se zbavila 40 milionů rudochů,
se směl  beztrestně posadit černoch vedle bělocha nikoli v historicky, nýbrž
v reálně nedávném čase.

Když při bostonském maratonu zahynuli dva diváci, město vyhlásilo
stav obležení a policie uspořádala bezpříkladnou honbu na dva teroristy.
Kdyby zaútočil dav na Kapitol či Bílý dům, armáda s Národní gardou by
ho rozstřílely na hadry, ani by nemuselo jít o státní převrat.

Historie se opakuje, ale tohle není fraška. Zešílel Západ? Zachtělo se mu Drang nach Osten, zmocnit
se ukrajinské obilnice, spatřit kremelské věže v hledáčku? A je mu jedno, že v pobaltských zemích po-
chodují esesáci po náměstích, na kterých ulpěla židovská krev, že v Kyjevě řádili už odmaskovaní fašisté?
(Není od věci připomenout, že pád SSSR mnozí oslavovali coby zbavení se Ruska Židů.)

Nebo čeští ministři zahraničí, bývalý i nynější, onemocněli zápalem mozkových blan? Prý se postarají
o každého uprchlíka. Nepostarají se ani o vlastní nezaměstnané, ani o vlastní bezdomovce. Anebo národu,
který se snad raduje, že je u nás rekordní nezaměstnanost, a že se tudíž dostaneme do Guinnessovy
knihy rekordů, můžou nakecat už úplně všecko?

28. 2. 2014 Karel SÝS
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Jména hloupých na všech sloupích. Na každém
rohu číhá na potenciální oběti Josif Ano.

U Anděla narazím na frontu u stánku. Stoupnu
si taky, a vida - obdržím zabalený perníček ANO.
A coby nášup maličkou opečenou klobásu, co se
vejde akorát na párátko.

Kdo má štěstí, zahlédne i Velkého Pekaře, kterak
osobně zásobuje své nadháněče předvolební mu-

nicí. Demokracie je lidovláda a lid ji ochotně od-
prodá za odřezek buřta. Doporučuji: Párátko neza-
hazujte, po volbách si na něj můžete napichovat
drobky, co spadnou ze stolu břichopasů.

Perníčky pro Mařenky a Jeníčky jsou gratis jen
jeden den. Jenže rok jich má 365. A kolik dní zbývá
oloupanému pahýlu republiky? Vejdou se za nehet.

16. 10. 2013   Karel SÝS

Sakra drahý perník!

Beethoven pro chudé
Magistrát, nebo kdo, nadělil plebejcům dárek. Na hlavním nádraží v Praze, na Míráku a snad i jinde

stojí piano. A na něj nonstop hraje mladík nebo mladice, student, dobrovolník nebo prostě jen kdo přijde.
Většinou improvizuje klasiku, i když se skladba těžko rozezná, neboť hráč tu a tam hrábne vedle. Ale

o to nejde. Hlavní je, že se kolem nástroje seskupují kroužky zejména mladých lidí, kteří vážnou hudbu
možná slyší vůbec poprvé. Není divu; kolik stojí lístek na koncert?

Nemohou se odtrhnout, ale pak přece odejdou. Na hlavy si nasadí sluchátka, z nichž navenek proráží
opět ono známé dun, dun, dun…

P. S. Piano je uvázáno na řetěz. Co kdyby se muzika někomu až příliš zalíbila…?
3. 9. 2013 Karel SÝS
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KRYL KAREL
Utíká to nějak rychle, a tak 3. března uplynulo

už 20 let od jeho úmrtí. 12. dubna by tomuto pís-
ničkáři a básníkovi bylo 70 let. V bazilice sv. Mar-
kéty v břevnovském klášteře se v sobotu 1. března
2014 od 18 hodin konala zádušní mše k tomuto
výročí jako vzpomínka na člověka Karla Kryla,
který se sem nehodil. 

Ale jaký by měl dnes vůbec člověk být? Jako
většina, která mlčí a nic ji krom sebe nezajímá
nebo jako Karel Kryl? Bohužel většina jako vždy
mlčí a kutálí si dál před sebou svou (větší či menší)
kuličku trusu, bedlivě si při tom stráží své okolí
před souputníky a zároveň vymýšlí, jak své zapá-
chající bohatství zvětšit, třeba i na úkor těch dru-
hých. 

Výbor národní kultury zve na jarní koncert vý-
znamného klavíristy Romana Rauera, který se
koná dne 6. května 2014 v 17 hodin v místnosti
č. 153, Politických vězňů 9, Praha 1. Vstupné dob-
rovolné. Těšíme se na vás!

Mezinárodní den žen - 8. března 2014 - je po-
někud signifikantním datem odložení 104. děťátka
do babyboxu v Nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.
Holčička vstoupila do nového světa dvířky baby-
boxu ve 22:23 hodin. Doktorka Barbara Tesařová,
sloužící na novorozenecké JIP mi řekla: „Krásná
holka! Dali jsme jí jméno Gabriela, protože má
v kalendáři svátek. Je dneska narozená a pečlivě
ošetřená i oblečená. Váží 2780g.“ Holčička je dru-
hým děťátkem odloženým do zlínského babyboxu.
První byla Věruška odložená 8. prosince 2010.
Zlínskou bedýnku jsme pořídili z prvního daru od
Petra Bečičky, majitele brněnské společnosti
100MEGA Distribution, www.100mega.cz, Petr Be-
čička je jedním z největších dárců babyboxu
vůbec. Gabriela je letošním čtvrtým děťátkem, zvý-
šila skóre holčičky versus klučíci na 63:41. 

Babydědek Lu 
Ludvík HessBabybox pro odložené děti - Statim,

o. s., předseda Nadační fond pro odložené děti Sta-
tim, předseda správní rady104 00 Praha 10 - Hájek
88, Pod Oborou, 602 305 139, fax 267 710 889

hess@hess.cz
www.hess.cz
www.babybox.cz
www.divokevino.cz

Výbor národní kultury a Unie českých spiso-
vatelů zvou na literární podvečer poezie, na-
zvaný Závrať a věnovaný Miroslavu Florianovi,
jednomu z Poetického bratrstva krkavčí pracky,
jak o autorech pověstné černé řady sešitů Poe-
zie mimo domov napsal Jiří Peňás, člen(ovec) to
Pravdyláskového bratrstva. 

V pořadu vystoupí Vladimír Janovic, Michal
Černík a Karel Sýs.

Termín konání: úterý 13. 5. 2014 od 18 hodin
Místo konání: Smíchovská vinárna U Venouše,

Lidická 22, Praha 5
(Zastávka Zborovská tramvají č. 7, 10, 14, 16)  
Jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné. 

2. 3. 2014 ve věku 72 let zemřel výtvarník a psy-
cholog Zdeněk Hajný, který propojil malbu svých
vnitřních vizí s esoterikou a mystikou. V obrazech
se odráží různé energie a kosmos v nás i kolem
nás. Malování se věnoval od poloviny 60. let, od
roku 1983 profesionálně. O jeho smrti informovala
Ema Krulíková-Hajná, z galerie Cesty ke světlu,
kterou výtvarník založil v roce 1994 a svá díla v ní
tvořil, instaloval a vystavoval. 
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Na Ukrajině demonstrace proti vládě řádně zvo-
leného prezidenta Viktora Janukovyče přerostly do
brutálních a krvavých násilností ukrajinských
krajně pravicových nacionalistů proti pořádkovým
oddílům policie, úřadům, vládním budovám atd. To
vše v režii Západu a jeho tajných služeb včetně CIA,
nakonec vyvrcholilo státním převratem, svržením
vlády a vyhnáním Janukovyče ze země. Kyjevské
náměstí Nezávislosti se stalo svědkem toho, že
Washington využije každou příležitost k prosazení
své hegemonie nad světem, který nesmyslně žene
k válce. Je strašné zjištění, že ani hrozící jaderný
Armageddon nemůže US establishment - ovládaný
nejmocnějšími magnáty a bankstery Západu, skry-
tými za oponou - od světovládných choutek odra-
dit. Za svým cílem jdou přes mrtvoly, jako dosud
ostatně vždycky. Zuřící mediální válka, namířená
proti Rusku a ruskému etniku, obývajícímu větši-
nově jihovýchod Ukrajiny včetně Krymu, je před-
zvěstí vážné hrozby pro světový mír. 

Americký ministr zahraničí John Kerry označil
2. 3. 2014 v rozhovoru pro televizi CBS News po-
stup Moskvy vůči Kyjevu za neuvěřitelný akt
agrese. Zároveň Rusku pohrozil sankcemi, které je

mohou hospodářsky izolovat, a kterému budou za
jeho kroky hrozit velmi vážné následky. "Ve 
21. století se nechováte tak jako v 19. století, že
napadnete jinou zemi na základě zcela vykonstru-
ované záminky," prohlásil rozhořčeně. Kerry nás
ale evidentně tahá za fusekli. Jeho slova se Ruska
netýkají, naopak přesně sedí na americké know-
how na zahajování US a NATO agresí a válek po
světě. Pro Kerryho uvažování platí, že podle sebe
soudím tebe. Dále pan ministr vyhrožoval zákazem
udělování víz, zmrazením účtů či obchodní izolací,
což prý bude Rusko bolet. „Rusko ohrožuje bezpečí
světa,“ prohlásil před tím pokrytecky a rovněž bez
uzardění ministr obrany (čti války) USA Chuck
Hagel.

Nenechme se ale zmást jejich orwellovským
newspeakem a jejich goebelsovskou propagan-
dou. To jen zloděj křičí, chyťte zloděje a ukazuje na
druhé. Jan Poláček, šéfredaktor Lípy

EUROMEJDAN NA MAJDANU

ZPRÁVA K DOSTAVBĚ TEMELÍNA
Je bezpodmínečně nutné, aby rusko-české konsorcium MIR.1200 bylo

vyřazeno z tendru na dostavbu Temelína. Nelze si přece nechat dostavět
atomovou elektrárnu od země, která své sousedy ekonomicky a vojensky
ohrožuje, nebo je dokonce napadá. 

Z tohoto důvodu musí být vyřazen i americký Westinghouse, neb ame-
rické vojenské výboje jsou nepřehlédnutelné.  Westinghouse musí být vy-
řazen i proto, že firmu vlastní Japonci. Ti totiž bez vyhlášení války napadli
Pearl Harbour. 

Francouzská Areva tuto zakázku také nemůže dostat, neboť Napoleon
se svou armádou kdysi napochodoval až do Moskvy.

Nakonec Korejci, kteří nedávno projevili zájem Temelín dostavět, nemo-
hou být do tendru připuštěni, neboť jejich země je rozdělena a v současné
době je stále ve válečném stavu - v roce 1953 bylo uzavřeno jen příměří. 

Z tohoto důvodu poradní orgán pro jadernou energetiku při vládě České
republiky doporučuje, aby ČR od získání energie z jádra odstoupila a soustředila se na dovoz velbloudího
a sloního trusu z Afriky, který lze ekologicky spalovat v českých tepelných elektrárnách. Tento krok by
potěšil naše jižní sousedy a nepochybně by posílil náš vliv v Africe a sousedních kontinentech.

Komise doporučuje za tímto účelem zřídit vládní agenturu s rozšířenou pravomocí, která by v první
řadě zajistila reklamní kampaň s ústředním heslem "Hovno máme a pořídíme si další".

IVAN VOTAVA
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Dobrý den, pane Poláčku,
jsem pilným čtenářem čtvrtletníku Lípa, pokaždé se těším na další číslo. Provedené změny byly určitě

k lepšímu, i když mně tam trochu chybí původní tvar kalendária. Výtku bych měl k tomu, že u fotografií
nejsou popisky, a tak často dlouze identifikuji osoby na fotografiích zachycené. Možná, že to je moje
chyba, že některé osobnosti neznám, ale ne všechny jsou veřejně známy.

Vážnou výtku mám k nedostatečné jazykové kontrole. Myslím, že literární čtvrtletník by ve svých článcích
neměl obsahovat hrubé pravopisné chyby (zde následuje výčet několika našich přehlédnutí, pozn. red. Lípy). 

Uvědomuji si, že Vás okrádám o čas. Pokud to však bude mít vliv na zlepšení gramatické úrovně Lípy,
tak snad to nebude čas úplně promarněný.

Neměl jsem ale tušení, že Lípa vzniká v tak tísnivých podmínkách, i když ekonomické potíže se daly před-
pokládat. Máte za to můj obdiv. Je důležité, abyste se nenechal otrávit. Vím z vlastní zkušenosti z organizování
různých akcí, jak se na to dívají jiní. Často jim vše připadá jednoduché, snadné. Většinou si to myslí ti, co
nikdy nic neorganizovali. A pokud něco děláte pro jiné zadarmo, tak jste tuplem hodně podezřelý. Oni to ne-
chápou, je to pro ně nepochopitelné, protože nejsou něčeho takového schopni. V době, kdy slušnost je pova-
žována za slabost a poctivost sklízí posměch, je třeba si vážit každého, kdo zůstává slušný a poctivý. 

To jsem se ale rozpovídal trochu od tématu. Přeji Vám, aby odměna v podobě dobrého pocitu z práce
pro dobrou věc a pro jiné dlouho zůstávala tím motorkem, který Vás bude pohánět ve Vaší činnosti.

Ještě dodávám, že všichni autoři by měli dbát na to, aby jejich příspěvky byly bez hrubých chyb. Na to
je asi budete muset upozornit. Snad se jich to nedotkne. 

S pozdravem - nic pěkného se nemá odkládat  
29. 1. 2014 Slavomír Kozák, Dlouhý Újezd, Tachovsko

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na závěr ná-
vštěvy Berlína uctil památku 677 českých bojov-
níků proti nacismu, kteří byli popraveni v berlínské
věznici Plötzensee. V této souvislosti předseda
vlády apeloval na to, aby se nezapomínalo na hr-
dinské činy odbojářů.  

„Toto místo je silně spojeno s protinacistickým od-
porem a hrdinstvím celé řady lidí, na které se nesmí
zapomínat,“ řekl Sobotka. Věznice v Plötzensee slou-
žila jako místo pro zadržování a likvidaci odpůrců na-
cismu. V letech 1933 až 1945 zde bylo zabito téměř
3000 lidí. Čeští odbojáři zde patřili k druhému nejčas-
těji popravovanému národu, a to hned po Němcích.

Podle historiků a odborníků je nejen toto důka-
zem o hrdinství českých odbojářů.  Mimochodem
právě zde byl popraven také komunistický novinář
Julius Fučík.

Závěrečný den Sobotkovy návštěvy Německa je
věnován ekonomice. Premiéra čeká schůzka s mi-
nistrem hospodářství a energetiky Sigmarem Gab-
rielem a má navštívit centrálu firmy Volkswagen
v německém Wolfsburgu, kde se sejde s vedením
společnosti.

14. 3. 2014 11:38 Berlín
Jaroslav Zbožínek, Právo 

http://www.novinky.cz/

Sobotka uctil památku českých
odbojářů popravených v Berlíně

Ftípek
Představitelé židovského pohřebního

spolku Chevra kadiša de-gomlej chasa-
dim prosili bohatého Žida o příspěvek
na opravu hřbitovního plotu. Plot kolem
hřbitova je zbytečný, namítl boháč. Mrtví
nemohou ven a živí nechtějí dovnitř.

Posílám svoji charakteristiku pravice a levice, která Vás
pane Poláčku na Výstavišti 1. května 2013 tak zaujala. Ne,
že bych z této charakteristiky měl nějakou radost. Spíše
to pro levici, které fandím, vnímám jako dosti tragické:

„Pravice se hádá o peníze, ale když na to přijde, tak se
kvůli nim vždycky spojí. Levice se hádá o ideologii, takže
se nikdy spojit nemůže.“ Vít Bělič 
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Unie českých spisovatelů pořádá pro své členy
i pro zájemce

KONGRES
v sobotu 17. května 2014 od 10 do 13 hodin
v Praze 1, Politických vězňů 9, 1. patro, míst-

nost č. 76.
Téma: Máme svobodu slova?

Na konferenci vystoupí s přednáškou
Petr Žantovský a Michael Doubek.

Kongres je zároveň i volební, 
účast členů potřebná.

Srdečně zve předsednictvo UČS. 

Hana  HRZALOVÁ. Jubileum
23. března oslavila dlouholetá členka Výboru národní kultury literární

historička, kritička Hana Hrzalová významné životní jubileum. Dlouhá léta
patří k doslova nejvýznamnějším členům našeho sdružení. Na její nadhled,
moudrost, hlubokou vzdělanost v mnoha případech spoléhala a spoléhá
také redakční rada Lípy. Její profesní dráha je spojena s Ústavem pro čes-
kou a světovou literaturu ČSAV, který řadu let vedla jako jeho ředitelka.
Je obtížné vyjmenovat jen ty stěžejní publikace, jako například: Spoluvy-
tvářet skutečnost, Proměny české prózy, O české literatuře dneška, také
publikovala a publikuje v řadě periodik včetně Lípy. Díky za vše, i za opa-
kovaně vyslovovanou podporu nové koncepce časopisu Lípa. Vše nejlepší
přejeme! VNK. Fo
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Klub historiků a Výbor národní kultury
zve na přednášku 

a následnou diskusi na téma

Kulturní reflexe let 1968-1969

Úvodní slovo: Věra Beranová
Termín konání: Úterý 15. 4. 2014

od 16,30 hodin
Místo konání: 

Politických vězňů 9, Praha 1,
místnost č. 151
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Jiří Wolker - 90 let od úmrtí
29. března 1900 se v Prostějově narodil vynikající

básník počátku 20. století, zemřel 3. ledna 1924 také
v Prostějově. Wolker byl nejen básník, ale také svým
způsobem teoretik. Zastavme se u jednoho z mnoha
Wolkrových poselství: „Srovnávejte salóny se sute-
rénem, rentiéry s dělníky, milostpaní se šičkami
z fabrik. Srovná-
vejte - a najdete
moudrost dneška“.
Není to tak dávno,
když se nám tato
slova zdála ana-
chronická, jakoby
na nás mluvila
z dob, které již
dávno minuly, bo-
hužel se právě dnes
stávají stále více
aktuální. Jiří Wolker
i přes krátký čas,
který mu byl vyměřen, hluboce zasáhl do kulturního
života, a to nejen své doby. Byl všestranně nadaný:
výtvarně, hudebně, zvlášť pak literárně. Stal se ztě-
lesněním proletářské poezie 20. let 20. století. Jeho
tvorba ovlivnila řadu následovníků a byla výrazem
estetického konceptu proletářského umění. V roce
1921 vydal básnickou sbírku nazvanou Host do
domu, ve stejném roce Svatý kopeček, v roce 1922
Těžkou hodinu, v této sbírce nejprůkazněji rezonuje
třídní chápání světa. Je zajímavé, jak si právě dnes
nachází Wolkrova poezie, ale i próza, nové čtenáře,
svým způsobem má tu schopnost odpovídat na naše
současné problémy. V jeho rodném městě, v Muzeu
Prostějovska je instalovaná stálá expozice zaměřena
nejen na jeho tvorbu, ale i na krátký, přesto tak bo-
hatý osobní život. 

Jiří Šlitr - 90 let od narození
Narodil se 15. února 1924 v Zálesní Lhotě u Jilem-

nice, tragicky zemřel 26. prosince 1969 v Praze. Kdo
by neznal písničky: Babeta jde do světa, Honky tonky
blues, Jó, to jsem ještě žil, Kapitáne, kam s tou lodí,
Klokočí, Malé kotě, Proč se lidé nemaj rádi, Včera ne-
děle byla a další desítky skladeb, z nichž mnohé do-
slova zlidověly, a to také díky textům Jiřího Suchého.
Interpretovány byly ve své době špičkovými zpěváky.

V roce 1957 jej Miroslav Horní-
ček seznámil s Jiřím Suchým.
Spolu s ním pak vytvořil tvůrčí
a hereckou dvojici, která zahájila
éru divadel malých scén, divadel
malých forem, SEMAFOR. To
však nebyla jediná činnost dok-
tora práv Jiřího Šlitra, bezesporu
všestranně nadaného. Byl tedy
nejen skladatel, klavírista, specifický zpěvák, osobitý
herec velmi netradičního projevu, ale také jedinečný
výtvarník – ilustrátor, vystavující doma i v zahraničí.
Byly to výstavy například v roce 1958 v Bruselu, 1966
v Dortmundu, 1966 v New Yorku, 1967 v Hollywoodu,
téměř každoročně v Praze, poslední pak v roce jeho
úmrtí, tedy 1969. Jiří Šlitr neopakovatelně ovlivnil
kulturu 60. let, zvláště jeho melodie doslova zlido-
věly.

Bohumil Hrabal - 100 let od narození
Narodil se 28. března 1914 v Brně, tragicky zemřel

3. února 1997 V Praze. Český prozaik, nejpřekláda-
nější autor 20. století, a to do více než 20 jazyků. Je-
dinečným způsobem dovedl své bohaté životní
peripetie proměnit v jedinečná literární díla. Narodil
se v Brně - Židenicích a jeho dětství se svým způso-
bem odrazilo i v jeho tvorbě. Tak například jeho ne-
vlastní otec se stal předobrazem jeho literární
postavy strýce Francina. S jistými obtížemi odmatu-
roval na reálce a studium na právnické fakultě, zá-
roveň s návštěvou přednášek na filozofické fakultě
dokončil vinou uzavření vysokých škol až v roce
1946. Hrabal vystřídal řadu profesí, jako například:
pracoval jako železniční dělník, výpravčí, pojišťovací
agent, brigádník v ocelárnách, ve sběrných surovi-
nách, kulisák a v dalších profesích. Soustavné lite-
rární činnosti se začal věnovat až na počátku 60. let.
V roce 1965 se stal členem Svazu československých
spisovatelů a redakční rady Literárních novin. Řada
jeho děl vycházela v nakladatelství Pražská imagi-
nace, vydávajícím Hrabala samizdatem od roku
1985. Totéž nakladatelství vydalo pod editorským do-
hledem Václava Kadlece v letech 1991–1997 jeho
Sebrané spisy v 19 svazcích. Hrabal kolem sebe sou-
střeďoval zajímavé osobnosti, jako byl například bás-
ník a výtvarník Jiří Kolář, jedinečný výtvarník Vladimír
Boudník, přátelil se také s Egonem Bondym. Hraba-

Kalendárium
Věra Beranová 
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lovy knihy byly mnohokráte úspěšně zfilmovány
a obdržel také spoustu domácích i zahraničních cen.
Své životní zkušenosti transformoval s výjimečnou
imaginací a fantazií, s pozoruhodnou nadsázkou, ko-
mičností, často až černým humorem, do svých lite-
rárních výpovědí. Pro Hrabalovu
tvorbu je také typická velká popu-
larita jeho děl mezi filmovými
tvůrci. Řada těchto filmů vycháze-
jících z jeho námětů získala mezi-
národní ocenění. Jako například
Ostře sledované vlaky zfilmované
Jiřím Menzlem, které získaly v roce 1968 Oskara. In-
zerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, zfilmováno
také Jiřím Menzlem pod názvem Skřivánci na niti.
Bambini di Praga, 1978 - zfilmováno pod názvem An-
dělské oči režie Dušan Klein, Postřižiny 1980, režie
Jiří Menzel, Slavnosti sněženek 1980, režie Jiří Men-
zel, Obsluhoval jsem anglického krále, 1971, zfilmo-
váno 2006 Jiřím Menzlem. Texty Bohumila Hrabala
byly velmi populární, tak například Taneční hodiny
pro starší a pokročilé z roku 1964 vyšly v nákladu půl
milionu výtisků. U příležitosti stého výročí Hrabalova
narození pořádá v dubnu letošního roku Památník
národního písemnictví a Ústav pro českou literaturu
AV ČR konferenci na hrabalovské téma nazvanou
"Obrazy, ze kterých žiji": Dílo Bohumila Hrabala
v proměnách. Cílem konference je pohled na dílo Bo-
humila Hrabala v jeho proměnách napříč časem.
Bezesporu až k naší současnosti.

Bedřich Smetana - 190 let od narození 
Narodil se 2. března 1824 v Litomyšli, zemřel 12.

května 1884 v Praze. Bedřich Smetana spolu s An-
tonínem Dvořákem patří bezesporu mezi nejvý-
znamnější osobnosti hudebního světa 19. století.
Měli bychom si však uvědomit jedinečnost každého
z nich a nehledat, tak jak jsme tomu byli v minulosti
svědky, preferování buď jednoho, nebo druhého. Je
to spíš naopak, že právě rozdílnost jejich pojetí ho-
voří o šíři a bohatosti hudebního výrazu druhé po-
loviny 19. století. Smetana je představitelem těch
snah, tedy hledání a prosazování národního pro-
gramu, na rozdíl od Dvořáka, poučeného zahranič-
ními inspiračními zdroji. U Bedřicha Smetany se
v národním programu organicky propojuje otázka
formy s problematikou obsahu podtrženou pečlivě
vybranými náměty. Tedy v převaze se jedná o hudbu
programovou. Program byl jednoznačný, orientace
na otázky národní, hledání a prosazování národní
identity. Vzpomeňme jen názvy Smetanových děl,

jak oper, tak i symfonických skladeb. Libuše, Má
vlast. Z hlediska slohotvorného můžeme Smetanu
zařadit mezi romantiky. Od raného mládí se věnoval
hudbě, předpokladem jeho kompozičních snah byla
hra na klavír. Od roku 1847 působil v Praze jako hu-
dební pedagog, koncertní klavírista, později jako di-
rigent a učitel hudby ve švédském Göteborgu. Po
návratu do Prahy se plně realizoval v českém kul-
turním a společenském životě. Psal hudební kritiky,
stal se prvním kapelníkem Prozatímního divadla.
I po ztrátě sluchu dál pokračoval ve své kompoziční
práci. Na dlouhou dobu formovaly názory na Bed-
řicha Smetanu studie estetika Otakara Hostinského,
který jej pokládal za zakladatele české národní
hudby. Dokumentoval ve Smetanově tvorbě ohlasy
lidové hudby, vliv českého jazyka, české taneční
rytmy, tedy jistých obecných znaků, české národní
hudby. Smetana sám si toho byl plně vědom a zá-
měrně to deklaroval. Tak v dopise J. L. Procházkovi
z 31. srpna 1882 píše: „Jsemť dle záslůh mých a dle
mého snažení skladatelem českým a stvořitelem
českého slohu...“ Možná právě tato jasná národní
orientace zapříčinila menší Smetanovu meziná-
rodní proslulost oproti Antonínu Dvořákovi, či Leoši

Janáčkovi. Tematika Smetanových
oper je jednoznačně spjata s národ-
ním životem, s demonstrací národní
české myšlenky. Tak například Bra-
niboři v Čechách, jako boj proti oku-
pantům, Prodaná nevěsta – prototyp
české národní opery, jak po stránce
námětové, tak vlastního hudebního

výrazu s folklorními prvky. Také menší skladby spo-
jené s revolučním rokem 1848 Pochod Národní
gardy a Pochod studentské legie. Opera Dalibor je
doslova symbolem boje za svobodu, o čemž napří-
klad svědčí i ten fakt, že nesměla být za Protekto-
rátu inscenována. Její premiéra se uskutečnila 16.
5. 1868 v den položení základního kamene ND.
Další opery, Dvě vdovy, Tajemství, Hubička i pohád-
ková Čertova stěna vychází z lidového prostředí.
V symfonické oblasti to pak byla Má vlast, premiéra
se uskutečnila 5. listopadu 1882. K pochopení
osobnosti i hudebního odkazu Bedřicha Smetany
svým dílem přispěla i fundovaná kniha Zdeňka
Mahlera příznačně nazvaná „Nekamenujte pro-
roky“. Podle jedné z Večerních písní na text Vítěz-
slava Hálka:“ Nekamenujte proroky. Neb pěvci jsou
jak ptáci, kdo hodil po něm kamenem, k tomu víc
se nenavrací.“
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PODĚKOVÁNÍ
Redakční rada čtvrtletníku Výboru národní kultury děkuje všem našim členům a čtenářům, kteří přispěli

mimořádným finančním darem na vydávání Lípy. 
Speciální poděkování si zaslouží: Břetislav Benda, Josef Číhal, Miroslava Hornychová (ta za dar jiného

rázu), Petr Kadlec
Poděkování si zaslouží: Aleš Antoš, Jan Dawidko, Milan Hikeš, František Hráský, Miroslav Churavý,

 Vladimír Kopřiva, Alexej Mikulášek, Jaroslav Nehyba, Ludvík Opletal, Bohumír Pospíšil, Pavel Procházka,
Daniel Strož, Vladimír Valter

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výbor národní kultury, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1, tel.:+420 222 897 266 
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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 přihlášky prosím nevystříhavejte ani nevytrhávejte z časopisu, stačí do dopisu či mailu

napsat potřebné údaje a zaslat nám do redakce.

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURYČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

VNK

88


