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Milí čtenáři,
naše Lipka má tentokráte již 112 stran. Budeme se v ní věnovat Sudetoně-

meckému landsmanšaftu a jeho srazu (ještě z určitých důvodů tomu minulému)
a důsledkům. Dále osvobození naší vlasti Rudou armádou, neboť to byla pře-
devším ona, kdo nám přinesl 9. května 1945 svobodu. Nemůžeme zapomenout
na utahování smyčky kolem Ruska. To je nyní téma nejdůležitější, zachování
míru na Zemi. Otupělost stád ovčanů je značná, mediální válka, kterou rozpou-
tali vůči Rusku, spolu se šířením nenávistné rusofobie, přináší své plody. USáci
války začínají hospodářským embargem ruku v ruce s válkou mediální. Tak
tomu bylo vždy a je tomu tak i v současnosti. Od Iráku a rozbití Jugoslávie až
po Sýrii a Libyi. Dnes je na řadě Rusko, které ovšem nenechali na pokoji nikdy.
Rezesírání států tzv. barevnými revolucemi a převraty vyvrcholilo na Ukrajině,
u hranic Ruské federace, kde se násilným převratem za podpory Západu dostali
k moci polofašistické a fašistické síly, které si USA hýčkají, a pranic jim nevadí,
že tihle náckové nemají s demokracií a lidskými právy a svobodou nic společného. Tzv. trestná operace na vý-
chodě Ukrajiny proti ruským opolčencům pokračuje, přes pokusy o mírové řešení. Snad nikdo rozumný se ne-
může divit, že tamní Rusové nechtějí žít jako druhořadí a ostrakizovaní občané (což je dnešní realita v Litvě,
Lotyšsku a Estonsku) pod knutou ukrajinské náckovské vlády, nenávidící smrtelně po banderovsku vše ruské.
Útočný pakt NATO na čele s USA dnes již stojí v plné zbroji na samých hranicích Ruska, základny utěšeně při-
bývají, včetně těch (tzv. obranných) protiraketových. Tzv. jaderné prvenství USA jim, spolu s prvky globální pro-
tiraketové obrany kolem RF, umožňuje provést první jaderný úder, zákeřně, nečekaně, prakticky již bez obav
z ruského odvetného úderu. Rusové nikdy sami na Západ první nezaútočí. Oni válku nechtějí. Věřím ale, že i když
svět balancuje díky propukající studené válce na hraně, že se podaří americké jestřáby odradit od provedení
prvního úderu. Každá americká ponorka, každá raketa, každá samostatně naváděná jaderná hlavice, zná svůj
konkrétní cíl v ruské jaderné triádě, kterou mají dokonale zmapovanou díky špionážním satelitům a zpravodaj-
ským informacím. Establishment USA dnes nabyl přesvědčení, že tzv. M. A. D. je mrtev. Což je zkratka z mutually
assured destruction, tedy zaručené vzájemné zničení. Jaderné odstrašování, které dosud bránilo vypuknutí
strašlivé 3. světové války, bylo odsunuto do pozadí. Mocní v Pentagonu a Bílém domě nabyli přesvědčení, že
v jaderné válce mohou nad Ruskou federací zvítězit a zmocnit se tak jejích obrovských zdrojů energetických,
nerostných a dalších. A co my na to? Dosud jsme si zachovali, jak věřím, zdravý rozum i úsudek, nás neopijí
mainstreamová média rohlíkem, i když nám cpou do hlav propagandu a zástupné problémy, nebo lžou, věci
překrucují či zamlčují. Rezignovat a strkat hlavu do písku nebudeme. Lidé mají právo znát pravdu. 

Zajímavé počtení vám přátelé přeji. Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa
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Odsun Němců z Československa
EDVARD BENEŠ 1. část

Bylo mi jasno hned po Mnichově, že až jed-
nou půjde o odstranění mnichovské dohody
a jejích důsledků, bude musit být řešena zá-
sadně a definitivně pro náš stát i otázka men-
šinová a specielně otázka našich Němců.
Promýšlel jsem bolestně a nesčetněkrát pro-
blém našich Němců a jeho smysl a význam pro
existenci našeho státu a národa. Už první má
literární práce v době mých právnických studií
v Paříži a v Dijonu v letech 1905-08 byla otázce
té věnována. Během bojů a diskusí za první
světové války znovu jsem o ní uvažoval a čas-
tokrát jsem ji probíral s T. G. Masarykem.

A po osvobození roku 1918 nebylo dne, abych
o ní s Masarykem nemluvil, abych denně na ni
nenarážel a přímo co nejbolestněji ji neprožíval
v tehdejších Masarykových a svých bojích
s dr. Kramářem, s národními demokraty i agrár-
níky. A hlavně jako zahraniční ministr jsem s ní
měl celá desetiletí snad daleko větší starosti
nežli celá naše vnitřní politika vůbec: co tu bylo
výkladů a domluv našim politikům a stranám,
aby věci ty chápali s širšího mezinárodního hle-
diska, co tu bylo akcí propagačních a informač-
ních přátelské i nepřátelské ciziny, co tu bylo
krajně vyčerpávajících bojů v Ženevě, abychom
se světu jevili jako národ a stát vyspělý a svě-
tově politicky vzdělaný! Vcelku se nám to da-
řilo.

A když roku 1926 Německo vstoupilo do Spo-
lečnosti národů a spojilo se brzo poté nejdříve
s Maďary, a pak i s Italy k rozsáhlé akci v uží-
vání národnostních menšin k politickému boji
proti všem svým sousedům a ovšem i proti
nám, nemohl jsem nevidět celý ten problém
v jeho veliké hloubce a šíři a nemohl jsem si
opět a opět neklást otázku: jak dlouho to vydr-
žíme? Náš stát se s touto otázkou zrodil a musí
ji stůj co stůj vyřešit nebo podlehnout! A když
pak v letech třicátých přišel agresivní fašismus,
pak ještě agresivnější nacismus a hitlerismus,
nemohl tuto pravdu nevidět leda jen ten, kdo
byl politicky úplně hluchý a slepý. A takových
lidí bylo i u nás dost a dost!

Proto Masaryk jako president republiky vě-
noval těmto otázkám tolik úsilí a proto já i jako

ministr i jako president jsem je nikdy s očí ne-
spouštěl a vědomě jsem je posunoval vpřed
krok za krokem k jejich skutečnému řešení.
Kladl jsem je mnohdy vědomě i před řešení otá-
zek sociálních, neboť jsem jasně viděl, že pro
ně bude podniknut nejdříve a na prvním místě
útok na naši samostatnost, existenci a na náš
stát vůbec.

Tato všecka naše úsilí jsou známa a nebudu
se jimi zde obírat; dotknu se těchto otázek
znovu až v knize, v níž se budu podrobně zabý-
vat krisí mnichovskou. Neboť Mnichov otázku
menšin a našich Němců zvlášť položil s kate-
goričností, jež nenechávala nikoho na pochy-
bách, a s oslňující jasností řekl, že jde o otázku
osudu našeho státu a naší existence vůbec.

Odcházeje v říjnu 1938 do ciziny, kladl jsem
si tudíž znovu tento náš osudový otazník: jak
řešit definitivně a pokud možno spravedlivě náš
národnostní problém až půjde o likvidaci Mni-
chova po nové strašné krisi a válce evropské?
A jako vždy, řekl jsem si i při tomto tak těžce
řešitelném problému, že musím hledat přede-
vším methodu, jak na to jít, t. j. uvědomit si po-
stup a politickou taktiku, kterou budu musit
důsledně a nezměněně zachovávat od prvního
počátku až do konce celého boje, určiv si sou-
časné anebo předtím zásadní řešení problému,
jež bude musit zůstat naším nezměnitelným
cílem jak v této nové válce, tak i po ní. Jen vše-
obecnému politickému vývoji a pokroku doby
- t. j. i vývoji událostí válečných - se bude nutno
stále a stále přizpůsobovat.

V tom smyslu jsem se rozhodl především pro
kontinuitu politiky předválečné. To pro mne
znamenalo, že řešení našeho národnostního
problému musí vycházet, pokud možno, z na-
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šich podmínek historických a místních, že musí
být vedeno absolutní dobrou vůlí a loyalitou ke
všem našim partnerům, a že musí navázat na
náš postup z doby boje o Mnichov, kdy jsme šli
až na poslední hranici možností a kompromisů.
Musí však být zároveň věcně i politickým postu-
pem vedeno tak, aby se řešení, jež námi bude
zvoleno a hájeno, dalo uplatnit všeobecně, ev-
ropsky, a aby tudíž bylo řešením, které by mohlo
být přijatelné všem za nových poválečných po-
měrů v evropských státech, jež docela určitě po
této nové katastrofě podlehnou velikým revo-
lučním změnám sociálním. To znamenalo, že ře-
šení národnostní otázky u nás bude nutno
logicky spojit se změnami sociálními a hospo-
dářskými, čili revoluci nacionální sloučit s revo-
lucí sociálně hospodářskou.

Jinými slovy: musí to býti i v národnostních
otázkách pokrok, lidsky a vývojově opravdový
pokrok. Prakticky to znamenalo: bude třeba
přesvědčit Angličany, Francouze, Američany
i Rusy - a možno-li i Němce samé - že při zá-
sadním zachování předmnichovského Českoslo-
venska bude třeba zmenšit velmi radikálně
počet jeho menšin; a bude třeba přesvědčit Če-
choslováky, že tomuto cíli budou musit i oni při-
nést některé oběti.

Tato politická směrnice, kterou jsem sku-
tečně po celou dobu války důsledně zachovával,
se pak podle poměrů přizpůsobovala válečným
událostem: byla opatrná a umírněná před vál-
kou a na počátku války, vývojem války stávala
se pak rozhodnější a zásadovější; byla přizpů-
sobována sociálním a hospodářským změnám,
jež válka nutně vyvolávala ve struktuře nově se
rodící poválečné společnosti; brutálním postu-
pem Němců proti národu doma byla však fun-
damentálně ovlivňována a byla hlásána
neústupně bez rozdílu všem zúčastněným, vel-
kým i malým. Byla uplatňována rozhodně a dů-
sledně i ke všem našim uvnitř a byla přirozeně
také nesena celým bojem o likvidaci Mnichova.
Kdekdo z nás cítil, že tu opravdu jde nově o bez-
prostřední a brzký osud národa.

Při každé mezinárodní nesnázi za boje o naši
thesi položil jsem pak rozhodně a vždy s na-
prostou jasností a s vědomím plné odpovědnosti
otázku, před níž se vždy každý zarazil: Chcete
připravovat nový Mnichov? Důsledky Mnichova
pro celou Evropu byly opravdu už po celou dobu

války celým světem tak
dobře chápány, že tato
otázka takřka každému
postačila.

Od chvíle, kdy jsem
viděl, že s Angličany
k nějakému uspokoji-
vému řešení otázky Mni-
chova patrně dojdeme,
byl jsem o správnosti
svého uváženého a roz-
hodnutého politického
postupu ve věcech ná-
rodnostních tím více pře-
svědčen. Zdálo se mi však, že o těchto otázkách
musí být mezi námi naprostá jednota, a to:
v naší emigraci české a slovenské v cizině, mezi
námi a domovem, mezi námi a našimi Němci
(pokud byli v emigraci zastoupeni, to znamená
německými komunisty a sociálními demokraty,
eventuelně i s ostatními). A umínil jsem si ni-
komu nic netajit, a přestože to byly velmi deli-
kátní otázky diplomatické, otevřeně — zejména
našim Němcům — vše předložit, a pokusit se
s nimi vše napřed dohodnout. „Fair play" byla
i zde moje politická zásada.

V tom smyslu jsem začal svá jednání s ně-
meckými sociálními demokraty, prakticky s po-
slancem W. Jakschem a jeho druhy. Stejně jsem
mluvíval o této věci se skupinou německých ko-
munistů (poslanec Karel Kreibich) a pak se sku-
pinou Zinner-Lenk-Kirpalová. Jaksch mne
navštívil po prvé v Putney už 3. srpna 1939,
brzo po mém návratu ze Spojených států do
Londýna. Vyprávěl mi o svých těžkých osobních
osudech, obtížích a nesnázích, s nimiž se dostal
s britskou pomocí z Československa a líčil mi
situaci v Německu, v Rakousku a ovšem i mezi
svými straníky v Čechách.

Vykládal, že jsou v Anglii v německé emigraci
z Čech dva stejně silné tábory: 50% pro Velko-
německo, 50% pro obnovení Československa
se starými předmnichovskými hranicemi. Soci-
ální demokraté z Říše i z Rakouska a jejich po-
litické plány silně prý na naše Němce působí.
Mezi Němci samými, a to z Říše i z Rakouska,
je však podobný spor: jsou u nich dva tábory
a oba počítají s brzkou válkou, při čemž jedni
očekávají rychlou porážku Třetí říše a v nejlep-
ším případě obnovení výmarského Německa,
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druzí však počítají s velikou velkoněmeckou re-
volucí (k nim náležejí zejména rakouští sociální
demokraté) a ve shodě s tím plánují reorgani-
saci Evropy, t. j. s uplatněním všech cílů velko-
německých.

V této atmosféře horkých hlav mají to prý
naši Němci velmi těžké. Kdyby mohli jejich vůd-
cové předložiti své emigraci aspoň nějaký český
konstruktivní program o federalisaci Českoslo-
venska i se zvláštním územím pro sudetské
Němce, aspoň tak, jak zněl t. zv. čtvrtý plán, na-
bídnutý mnou Henleinovi - pak by se snad mohl
Jaksch a jeho druhové zasadit o toto řešení
a vybojovat v emigraci přijetí tohoto plánu na
definitivní dohodu mezi Čechy a Němci. Ne-
mohli by ovšem přijmout znovu nějaký diktát
s naší strany, neboť nikdo z nich nepřijme situ-
aci takovou, jaká byla v republice před Mnicho-
vem.

Vyslechl jsem názory Jakschovy, který se
zjevně opíral o plány ostatních Němců, sdílel
jejich veliké naděje a počítal s rychlým spá-
dem válečných událostí a s velikou politickou
revolucí všeho německého dělnictva. K naší
ryze české věci byl Jaksch zatím zdrženlivý.
Zachoval jsem tudíž i já zdrženlivost a své
plány jsem mu nerozvíjel; vyzval jsem ho jen,
abychom zůstali ve styku a postupně si vymě-
ňovali své názory podle toho, jak se budou vy-
víjet další události, a zejména jakmile dojde
k válce. Jen jsem odmítl jeho plány a naznačil
mu, že k starým theoriím a názorům v žádném
případě se vracet už nebudeme, zejména také
ne k žádné dvojjazyčnosti okresů a krajů.
Válku jsme ovšem čekali my „emigranti"
všichni.

Po začátku války a po mém návratu z Francie
mne navštívil Jaksch znovu (4. prosince 1939).
Zase si stěžoval, jak v jeho straně řešení o bu-
doucím osudu českých Němců bude těžké.
Předložil mi otázku, zdali by se vedoucí činitelé
naší emigrace mohli sejít a společně s našimi
Němci prodiskutovat celou situaci. Události pů-
jdou prý rychle a mohli bychom být překvapeni
předčasným mírem. Nesouhlasil jsem se schůz-
kou s Němci, pokládaje ji zatím za předčasnou,
ale vyzval jsem ho, aby sami o celé situaci Ně-
mecka, Rakouska i své pojednali a formulovali
si podle toho politický program pro budoucnost.
A aby nám jej pak předložili.

Věděl jsem tehdy, že Jaksch hned na počátku
války rozsáhlý program o Velkoněmecku - t. j.
o Německu a celé střední Evropě - už vypraco-
val, že jej v anglické politické společnosti - ze-
jména v Labour Party - rozšiřoval a že v něm
nejen o českých Němcích jako samostatném
celku na nás nezávislém, nýbrž i o Českosloven-
sku celém už vlastně rozhodl, umisťuje nás do
zvláštní středoevropské federace s převahou
německou. Vyčkával jsem tudíž, věda, že s na-
šimi Němci bude účelná a rozumná řeč, až jim
válečné události ukáží, v jaké situaci se celé
Německo nachází, jak se svět k němu staví
a jak těmito skutečnostmi budou nevyhnutelně
dotčeni i naši Němci sami.

Tehdy jsme měli kromě toho už velmi po-
drobné zprávy, jak se vyvíjejí poměry u nás
v „protektorátě", co se stalo 28. října v Praze,
co bylo 17. listopadu s našimi studenty a s na-
šimi vysokými školami - a vůbec: jak se nakládá
s našimi lidmi, s našimi politickými činiteli,
s naším prostým lidem, s politickými stranami,
s našimi spolky, s naším celým kulturním živo-
tem, kolik je už našich lidí v koncentračních tá-
borech atd., atd.

Moje očekávání se splnilo. Dalších šest mě-
síců války nás i naše Němce o mnohém pou-
čilo, i když doba ta byla vyplněna velkými
válečnými vítězstvími Německa ve válce proti
Polsku a Francii. Jaksch přišel znovu ke mně
na rozmluvu bezprostředně před uznáním naší
prozatímní vlády londýnské. Bylo to 4. července
1940, kdy věc našeho uznání byla dosud tajná,
a kdy veškerý politický svět byl zaměstnán po-
rážkou Francie a očekáváním, co se bude dít
dál.

*********************************************
Otázky odsunu/transferu/vyhnání většiny

Němců z našeho pohraničí (a slovenského vnit-
rozemí) po roce 1945 zůstávají v české společ-
nosti stále citlivé a živé. Proto není bez
zajímavosti přečíst si tyto příslušné pasáže
z Pamětí presidenta Edvarda Beneše - a to
i u vědomí toho, že málokteré historické pra-
meny jsou tak nespolehlivé, jako memoáry ak-
térů. Úryvek je zajímavý také s ohledem na to,
že uvádí na pravou míru uměleckou fikci seriálu
„České století" o jednání s W. Jakschem 

(jh-SDS).
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„…Pokud předně běží o Němce v našich ze-
mích, je náš program znám dávno; území, obý-
vané Němci, je území naše a zůstane naším. My
jsme vybudovali svůj stát, my jsme jej udrželi, my
jsme jej budovali znova; přál bych si, aby naši
Němci při tom pracovali s námi - to by byla lepší
politika než jejich pochybné úsilí nynější. Pochy-
buji ovšem, a počítám s tím, že jsou v těžké situ-
aci; přiznávali, bohužel, pangermánský výbojný
program protičeský příliš ochotně, nepochopili
světovou situaci, byli zpiti prvotními zdánlivými
úspěchy; naši Němci stali se obětí falešného pro-
lhaného rakušáctví a krátkozrakých Habsburků.
Je psychologicky pochopitelné, že teď nemile
nesou, že se tak osudně zklamali a že jsme měli
a máme pravdu my.

Opakuji: my jsme vytvořili náš stát; tím se ur-
čuje státoprávní postavení našich Němců, kteří
původně do země přišli jako emigranti a kolo-
nisté. Máme plné právo na bohatství našeho
území, nezbytného pro průmysl náš i Němců mezi
námi. My nechceme a nemůžeme obětovat naše
značné menšiny české v takzvaném německém
území. My jsme také přesvědčeni, že hospodář-
ský prospěch odkazuje naše německé krajany
k nám. Závisí na nich, aby se k nám postavili
správně. Ať si vzpomenou, že roku 1861 spolu
s námi žádali císaře, aby se dal korunovat na čes-
kého krále. Přeji si upřímně, abychom se co nej-
dříve dohodli. Přiznávám se, nám je těžko
zapomenout, že naši Němci a Němci v Rakousku
vůbec přijímali nelidské krutosti rakouské a ma-
ďarské soldatesky bez protestu, nám je těžko za-
pomenout, že naši Němci dávali nejzuřivější
kontingent pangermanismu. Ale přesto je při-
jmeme rádi, jestliže se rozhodnou ke spolupráci.
Nikdo nám nemůže zazlívat, budeme-li po tolika
trpkých zkušenostech opatrní, ale ujišťuji, že mi-

nority v našem státě budou požívat úplných ná-
rodních práva občanské rovnoprávnosti. Ame-
rická republika podjala se raději občanské války,
než by byla připustila secesi svého Jihu. My nikdy
nepřipustíme secesi našeho smíšeného severu.
Vybudováním opravdu demokratické samosprávy
máme vhodný prostředek pro rozřešení národ-
nostní otázky. Přímočaré rozdělení pro velikou
a zvláštní smíšenost není možné, a problém není
pouze národnostní, nýbrž také a do značné míry
sociální…“

T. G. Masaryk, z Poselství 
Národnímu shromáždění, 22. 12. 1918

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
(7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány)
Motto: „Dnes si připomínáme výročí narození tohoto pseudovědce, hochštaplera, lháře,

zrádce a kolaboranta.“ Sudetenland CZ, 7. 3. 2015, 12.19 hod.

Území obývané Němci
je naše území 
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Přišli ve jménu lži, podvodu a násilí
Václav BUBEN

Jed nacistické propagandy, který měl otráviti
duši národů, prolnul nejdříve do krve národa ně-
meckého. Nacisté sami uvěřili tomu, co zamysleli
vsugerovat světu a počali budovati monumentální
stavbu na sypké půdě nepravdy a sebeklamu. Stihl
je osud traviče, který zachází s jedem příliš neo-
patrně a otráví se konečně sám.

Protože vítězové ve světové válce v letech 1914
až 1918 byli příliš velkomyslní, nepocítili Němci dů-
sledků porážky tak, aby zpytovali vlastní svědomí
opravdově a poctivě.

Brzo počali popírati i vinu na válce. Versailleskou
smlouvu počali nazývati diktátem. Hitlerova moc
rostla právě z odporu proti této smlouvě.

Článek 231. versailleské smlouvy zní: „Spojené
a sdružené mocnosti prohlašují a Německo to
uznává, že Německo a jeho spojenci jsou odpo-
vědni jako původci za všechny ztráty a škody, které
utrpěly spojené a sdružené vlády a jejich státní pří-
slušníci v důsledku války, která jim byla vnucena
útokem Německa a jeho spojenců.“

Hitlerova řeč na říšském sněmu dne 30. ledna
1937 obsahovala také toto: „Oznamuji vám, že ve
smyslu obnovení německé rovnoprávnosti zbavím
německé říšské dráhy a německou říšskou banku
jejich dosavadní povahy a že je opět cele postavím
pod výsost vlády Německé říše. Prohlašuji, že
tímto byla přirozeně vyřízena ona část versailleské
smlouvy, která odňala německému národu rovno-
právnost a snížila jej na méněcenný. Beru však co
nejslavnostněji zpět německý podpis z onoho
tehdy na slabé vládě vynuceného prohlášení, že
Německo má vinu na válce."

Článek 228. versailleské smlouvy: „Německá
vláda uznává oprávněnost sdružených a spojene-
ckých mocností postaviti před své soudy takové
osoby, které jsou obžalovány z jednání, porušují-
cího zákony a zvyklosti války...“

Od uskutečnění tohoto ustanovení velkomyslní
vítězové upustili. Nacisté z toho usuzovali, že po-
dobně bude odpuštěno i těm, kdož ponesou vinu
na nové válce a že jim v ní bude vše beztrestně do-
voleno.

Protože armády vítězů neobsadily německé
území, snažili se nacisté namluvit světu a německý
národ skutečně také přesvědčili o tom, že Ně-

mecko nebylo vojensky přemoženo a že válku pro-
hrála slabá německá vláda politicky. Z toho dedu-
kovali, že nebude-li vnitřní slabosti, nemůže býti
porážky Německa. Tak byl německý národ nacisty
na novou válku dokonale psychologicky připraven
nepravdivými a lstivými argumenty, a aby nebylo
vnitřní slabosti, přijal německý národ i Hitlerův ab-
solutismus a krutovládu.

Nejstrašlivější a nejosudnější byl sebeklam, že
Němci jsou nadřazenou rasou, že jsou nadlidmi,
které sama prozřetelnost předurčila ke světovládě.
To byl také konečný cíl všeho jejich snažení. K jeho
uskutečnění se připravovali všestranně, technicky,
vědecky, psychologicky; tomu sloužila politika,
věda, umění, i prostý lid svojí prací. „Nemáme
másla“, říkali, „ale máme kanóny.“

Byl vybudován přesný plán. Nejprve bylo určeno
ovládnouti sousední národy, které samy o sobě ne-
mohly německému válečnému potenciálu čeliti.
Tyto první kroky za světovládou měly býti pečlivě
maskovány nejprve požadavkem pouhého sjedno-
cení všech příslušníků německého národa a po-
zději nutností udržeti klid a pořádek v Evropě.

Po ovládnutí Evropy, snad po jisté přestávce, bylo
by možno s nadějí na úspěch pokusiti se o světo-
vládu.

První krůček k tomu bylo připojení Sárska. Zá-
minkou byl výsledek hlasování v Sársku dne 13.
ledna 1929:

Pro Německo 477 119 (90,5 %) hlasů.
Pro status quo 46 513 hlasů.
Pro Francii 2124 hlasů.
To dostatečně maskovalo pravý cíl. Hitler řekl

v Saarbrückenu dne 2. března 1935: „Slíbili jste mi,
že až udeří hodina, nastoupíte pro Německo muž
vedle muže, žena vedle ženy. Svůj slib jste splnili!
Dal jsem vám slib, že Německo vás neopustí nikdy
a v žádné době! A Německo rovněž tak splnilo svůj
slib."

V roce 1937 na sjezdu strany měl Hitler již dosti
odvahy k tomu, aby řekl: „Versailleská smlouva jest
mrtva. Německo jest svobodné. Ručitelem naší
svobody jest naše vlastní branná moc.“

Připojení Rakouska bylo opět možno opřít o vůli
tamních obyvatelů, aniž by byl prozrazen konečný
cíl. Hitler řekl ve Vídni dne 14. března 1938: „Jako
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vůdce a kancléř německého národa a Říše hlásím
před dějinami vstup své vlasti do Německé říše.“

Také požadavky vůči Československu bylo
možno uplatňovati pod rouškou nároků příslušníků
německé národnosti na sjednocení.

Na řadě bylo Československo. Hitler zamýšlel
zmocnit se jej náhlým přepadem. Anglická tajná
služba zjistila pohyby německých vojsk k českoslo-
venským hranicím. Proto byla 21. května roku 1938
vyhlášena částečná mobilisace, jejíž průběh poučil
Hitlera, že československý lid jest odhodlán bojovati
a že jeho sen o náhlém přepadu se neuskuteční.
Rozhodl se tedy vraziti zákeřně dýku do zad malému,
ale statečnému a odhodláním velikému národu.

Tento podlý úkol byl svěřen Henleinovi, který ve
volbách do parlamentu roku 1935 obdržel 60 %
všech německých hlasů. Po přepadení Rakouska
přešli do jeho tábora i němečtí aktivisté a tím získal
tři čtvrtiny všech hlasů, připadajících Němcům
v parlamentě.

Konrád Henlein formuloval požadavky Němců
v Karlových Varech dne 24. dubna 1938. Vyhlásil 11
programových bodů, jejichž splnění učinil podmín-
kou národnostního smíru v republice. Žádal revisi
„mylného dějinného mythu“, že smyslem českých
dějin jest zápas s Němci jimi stále provokovaný. To
znamenalo duchovní kapitulaci a popření pravdy.
Žádal revisi zahraničněpolitické konstelace, čili aby
stát uzavíral spojenecké smlouvy ne podle potřeby
vlastni ale ku prospěchu Německa. Další požadavky
byly: úplná rovnoprávnost německé národní sku-
piny s českým lidem, uznání právnické osobnosti
sudetoněmecké lidové skupiny za účelem hájení
této rovnoprávnosti, stanovení a uznaní německého
osidlovacího území, výstavbu německé samosprávy
v německém osídlovacím území ve všech oborech
veřejného života, zákonná ochrana Němců žijících
mimo osidlovací území, náhrada škod způsobených
Němcům od r. 1918, uznání a provedení zásady, že
v německém území mají býti jen němečtí veřejní
zaměstnanci, plná volnost Němcům hlásiti se k na-
cistickému světovému názoru. Stanovení osidlova-
cího území neznamenalo nic jiného, než
germanisaci pohraničního území, kde bylo mnoho
Čechů. Požadavek samosprávy znamenal vybudo-
vati stát ve státě. Zákon o ochraně Němců žijících
mimo osidlovací území by znamenal výsadní posta-
vení Němců v českých krajích a plná volnost hlásit
se k nacistickému světovému názoru by znamenala
otevříti cestu zradě a uzákoniti ji.

Měli jsme tedy vybudovati ve vlastním státě ně-
mecký stát, zříci se spojenců a vydati se na milost
a nemilost Německu. To ovšem možné nebylo.

Pod tlakem okolností a zahraniční situace byl
Němcům dne 28. června předložen tzv. plán č. 1,
který obsahoval zásady uspořádání národního a ja-
zykového práva. Němci návrh zamítli a stále stup-
ňovali svoje požadavky, aby jim nebylo možno
vyhověti. Následoval potom plán č. 2 ze dne 17.
srpna, a č. 3 ze dne 26. srpna. Všechno úsilí o spra-
vedlivé řešení bylo však marno, protože Henlein
nechtěl řešení, ale konflikt. Vyjednávání nebylo nic
jiného, než snaha získati čas k přípravě vojenské
akce z Německa a poskytnutí záminky k ní.

Bylo jasno, že po této cestě lze dojiti jen k vá-
lečnému konfliktu. Proto Chamberlain poslal do
Čech lorda Waltera Runcimana, který měl oficiálně
prostředkovati mezi Čechy a Henleinem, za něhož
se postavil Hitler veškerou vahou a mocí. Vše na-
svědčovalo tomu, že bylo již předem určeno, jak
má Runciman
splniti své po-
slání. Sedesá-
t i l e t ý
A n g l i č a n ,
který neznal
dějin národa,
nemohl přece
za krátkou
dobu dospěti
k objektiv-
nímu a spra-
vedlivému úsudku o poměrech tak
komplikovaných. Pohyboval se ostatně převážně
ve společnosti německých velkostatkářů a šle-
chticů, a nesnažil se býti nestranný.

Nepřekvapilo příliš, že jeho úsudek zněl: „Je mi
naprosto jasné a samozřejmé, že pohraniční okresy
mezi Německem a Československem, v nichž mají
Němci značnou většinu, mají okamžitě dostat plné
právo sebeurčení. Bude-li nutné odstoupiti je, což po-
važuji za podobné pravdě, bylo by lepší učinit to
ihned. Trvání nejistoty představuje vážné nebezpečí.
Každý plebiscit byl by podle mého názoru pouhá for-
malita, pokud jde o tyto oblasti převážně německé.
Velmi značná většina obyvatel si přeje připojení k Ně-
mecku. Jsem proto toho názoru, že tyto pohraniční
okresy má Československo postoupit Německu hned
a že se mají učinit opatření, aby byly odevzdány
v míru. Kde je německá většina méně značná, dopo-
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ručuji místní autonomii na základě čtvrtého plánu,
upravenou tak, aby hověla nové situaci, vytvořené
odstoupením pohraničních okresů. To mne přivádí
k politické stránce problému, k integritě Českoslo-
venské republiky, zvláště v jejích závazcích k sou-
sedům. Aby se zajistilo smírné soužití
československého lidu se sousedy, navrhuji:

1. Nechť se těm osobám v Československu, které
vědomě podporovaly politiku nepřátelskou souse-
dům Československa, zakáže pokračovat v agitaci.

2. Nechť československá vláda ujistí své sou-
sedy, že na ně v žádném případě nebude utočit,
ani nebude provádět útočnost, jež by vyplynula
z jejích závazků k cizím státům.

3. Nechť dají nejdůležitější mocnosti Česko-
slovensku záruky, že by mu pomáhaly v případě,
kdyby se stalo obětí nevyprovokovaného útoku.

4. Nechť se ujedná mezi Československem a Ně-
meckem obchodní smlouva na základě přednost-
ních celních sazeb, pokud se shodují
s hospodářskými zájmy obou států."

Čechům měla býti zakázána nepřátelská agitace
vůči Německu, nikoli však Němcům vůči Českoslo-
vensku. Československá vláda měla ujistiti, že ne-
bude útočit. Zmrzačený měl ujišťovati atleta, že jej
nenapadne. Měli jsme se vzdát přátelství a ochrany
Sovětského svazu a zraditi jeho důvěru. Měli jsme
i my zapomenout na čest. Měli jsme se nechat
hospodářsky vykořisťovati nenasytným a překotně
zbrojícím Německem.

Takový byl soud anglického lorda milionáře.
Aby tomuto hanebnému návrhu bylo dodáno

zdání naléhavosti, uspořádali nacističtí ordneři kr-

vavé incidenty. Runciman navrhoval záruky vel-
mocí pro případ nevyprovokovaného útoku.
Nacisté vzápětí vyvinuli značné úsilí k tomu, aby
tedy vyvolali „vyprovokovaný útok“. Také nacis-
tická propaganda jala se přesvědčovati svět o tom,
jak krutě se Němcům u nás ubližuje.

Československá vláda již dříve se odhodlala ke
čtvrtému plánu, který ohrožoval již základy exi-
stence státu. Plán č. 4 ze dne 2. září 1938 byl
osnova zákona o základech reorganisace územ-
ních svazků a samosprávy. Henleinovy požadavky
jím byly splňovány skoro na devadesát procent
a Němci nemohli odmítnouti, nechtěli-li přiznati, že

jim nejde o to, co žádali, nýbrž jen o záminku
k útoku na Československo.

Aby se dostali z nepříjemné situace, vyvolali
v Moravské Ostravě nepokoje, a když policie za-
kročila, přerušili jednání.

Naše ukázka je z knihy Šest let okupace Prahy.
V červenci 1946 ji vydal Osvětový odbor hlavního
města Prahy
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Německo přijímá ochranu nad českými zeměmi
President českého státu dr. Hácha konal v noci

na dnešek tříhodinový rozhovor s říšským kanclé-
řem Hitlerem o budoucím poměru českých zemí
k Německé říši. O výsledcích rozhovoru byla vydána
tato úřední zpráva:

President českého státu dr. Hácha se dostavil v 1
hod 10 min. v doprovodu českého ministra zahraničí
dr. Chvalkovského k poradě s Vůdcem v říšském
kancléřství. Na čestném nádvoří vykonal president
českého státu přehlídku čestné setniny oddílu SS,
při čemž hudba hrála čestný pochod.

Vůdce přijal presidenta českého státu dr. Háchu
ve své pracovně. Při rozmluvě byli přitomni s ně-
mecké strany pruský ministerský generál polní
maršálek Goering, který na přání Vůdcovo přerušil
svou dovolenou v Italii a přijel do Berlína v 18 hodin.
Rozpravy se zúčastnil i říšský ministr zahraničí šl.
Ribbentrop. Po rozpravě, která trvala hodinu a tři-
čtvrti, odebrali se president českého státu dr. Hácha
a ministr zahraničí dr. Chvalkovský k poradám, jakož
i k jednotlivým rozhovorům s maršálem Goeringem
a říšským ministrem zahraničí šl. Ribbentropem.

Po znovuzahájení porad s Vůdcem ve 3 hod. 55
min. ráno byla podepsána následující dohoda: Vůdce
přijal dnes českého presidenta dr. Háchu a ministra
zahraničí dr. Chvalkovského na jejich přání v Berlíně
v přítomnosti říšského ministra zahraničí šl. Ribben-
tropa. Při schůzce se jednalo otevřeně o vážné situ-
aci, která nastala na dosavadním česko-slovenském
státním území následkem událostí posledních týdnů.
Na obou stranách se došlo souhlasně k přesvědčení,
že cílem všech námah musí býti zajištění klidu, po-
řádku a míru v této části střední Evropy.

President českého státu prohlásil, že klade osud
českého národa a České země s plnou důvěrou do
rukou Vůdce Německé říše. Vůdce přijal toto prohlá-
šení a rozhodl se, že přijímá český národ pod

ochranu Německé říše a že mu zaručí autonomní
vývoj národního života a jeho vlastní svébytnost.

Berlín 15. března 1939
Adolf Hitler, von Ribbentrop, 

dr. Hácha, dr. Chvalkovský

Pro nás Čechy nastává úděl malého sedmimilio-
nového národa, který byl osudem postaven dopro-
střed životního prostoru velkého
devadesátimilionového národa německého. S Ně-
meckou říší máme víc než čtyři pětiny společných
hranic. Tvoříme s ní organickou jednotu hospodář-
skou. Toto postavení smí býti napříště jediným vo-
dítkem, které bude určovati naše národní myšlení
a usilování. K Německé říši budeme vedeni duchem
upřímné loyality. V dobrém poměru k velkému sou-
sedu náš národ nezahyne. Bude žít, pracovat, pro-
spívat a zachová si vždycky nejdražší odkaz svých
předků: svůj jazyk, svou kulturu, svou horoucí lásku
k rodné zemi a lásku k svým velkým dějinám. Ani
nejmenší národ, který má vůli k životu, nikdy ne-
zemře! Večerní České slovo, 15. března 1939

Dík pražské německé university
Docenti a studentstvo německé university v Praze uspořádali ve středu 15. března 1939 slavnostní

schůzi, na které promluvil rektor prof. dr. Ernst Otto. Po projevu byla jednomyslně schválena depeše,
odeslaná říšskému kancléři Adolfu Hitlerovi, ve které německá universita v Praze, jak profesoři, tak stu-
dentstvo, vyslovuje říšskému kancléři dík za osvobození německých soukmenovců včerejším vstupem
německého vojska do historických zemí. Německá universita se hlásí radostně k budovatelské práci
v duchu nacionálního socialismu. Lidové noviny, 17. 3. 1939 (str. 2)
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Občas se obrátit zpět k našim dějinám je vždy
poučné. Například ke vztahům s našimi němec-
kými spoluobčany, usídlenými do konce 2. světové
války v českém a moravském pohraničí. Vysídle-
nými pak tam, kam je táhlo srdce.

Nedávno jsem listoval v publicistickém odkazu
národního klasika, poety a prozaika Vítězslava
Hálka a narazil jsem v Národních listech ze dne 14.
ledna 1864 na jeho politický fejeton, nazvaný Ně-
mecká liberálnost v Liberci. Zabývá se v něm po-
lemicky otázkou, jak se tehdejší naši spoluobčané
zachovali k Čechům, kteří byli ve městě v menšině,
ve věci České besedy a co všechno činili, aby ji sp-
rovodili ze světa.

Svůj fejeton začíná Hálek dramaticky, jak vyža-
duje publicistický obyčej – okamžitě čtenáře strh-
nout. Je třeba říci, že Hálek ještě po sto padesáti
letech stále ještě strhuje, neboť všechno, co popi-
suje, zní až skutečně mrazivě. To jest varovně
a plně v souladu se známým odkazem prezidenta
Edvarda Beneše.

„Nám se jest jen diviti, odkud nabrali tam (tj.
v Liberci) tolik sebevědomí, odkud tolik šlechetné
odhodlanosti, že se tak jediným rázem z 19. století
přesmykli do středověku. I nezbývá, jim skoro již
nic, než aby tam učinili na Čechy veřejnou honbu,
a jako ve středověku upalovali čarodějnice, aby
nyní stavěli tam hranice na Čechy.“

Hálkovi nebylo dáno ani ve snu si představit
konec první poloviny století dvacátého svoji nad-
sázku k svému zděšení korigovat. Jak mohl sta-
tečný vlastenec Hálek tušit, že právě v onom
městě se za čtyřicet tři roky potom, co napsal
svůj fejeton, narodí náš spoluobčan Konrád Hen-
lein, učitel tělocviku a der Führer des Freikorps
a poté říšský komisař pro obsazená pohraniční
území Čech a Moravy a ještě později do konce
války říšský místodržící v tzv. Sudetech, který
s dalším naším spoluobčanem, knihkupcem
a papírníkem K. H. Frankem, obergruppenführe-
rem SS, říšským státním ministrem, generálem
policie v tzv. protektorátu, promění soužití se
spoluobčany Čechy v jejich apokalypsu. A jim
dvěma se také konečně podařilo české spoluob-

čany nejen perzekvovat, jako kdysi v Liberci, ale
po Mnichovu z celého pohraničí vyhnat.

„Leč vraťme se k věci,“ jak píše Hálek.
V Liberci žilo tehdy asi tři tisíce Čechů, převážně

dělníků a řemeslníků. Do roku 1859 nebylo pomyš-
lení, aby si mohli vybudovat svůj národní stánek,
v němž by se scházeli a posilovali na duchu. Jejich
děti navštěvovaly německé školy a byly germani-
zovány dříve, než se toho rodiče naděli. I kostel byl
českému jazyku uzavřen. 

„Po roce 1859 přemýšleli tamější inteligentní
národovci, kterak ubohému lidu přispěti mravní po-
silou.“ 

Prvním úspěchem bylo, že litoměřická konzistoř
(biskupská kancelář), povolila, aby v kostele kaž-
dou druhou neděli ustavený český duchovní vedl
ranní pobožnost v jazyku chátry. „Tím ovšem, „píše
dále Hálek, „proudu germanizačnímu hráz posta-
vena nebyla. Proto tamní Čechové ustanovili se za-
ložit Českou besedu, do kteréž by měl přístup
každý, i dělník i řemeslník, který zapraví svůj přís-
pěvek a slušně se chová.“ Záměr se zdařil. Česká
beseda se vskutku zrodila, našla přístřeší, přijala

Jak viděl Vítězslav Hálek naše
německé spoluobčany
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stanovy atd. a začala dodávat posilu. „Čech, jenž
byl dosud libereckým Němcům tolik, co pária, cítil
se zde přece poprvé domovem.

A tady začala kalvárie, pro kterou se Hálek cho-
pil péra, aby vyburcoval českou veřejnost a obrátil
jejich pozornost k libereckým Čechům a svolával
pomoc. Jal se něčeho, čemu dnešní novináři říkají
investigativní žurnalistika. Hálek vypočítává, co zji-
stil: Ředitel Liberecké dráhy svým úředníkům na-
řídil, aby z Besedy buď vystoupili, nebo se poroučeli
z úřadu. Čtyřicet jich ze strachu o obživu upo-
slechlo. Druhou kartou, kterou Němci vytáhli, byla
podlost, označující Besedu za peleš a donutila ma-
jitele domu, v němž se Beseda usídlila, dát jí výpo-
věď. Pak přemluvili všechny majitele hostinců, aby
v žádném případě Besedě neposkytli útulek.

„A tak jest Česká beseda po delší dobu již bez
krovu, čili jest potud zničena, pokud nemá žádného
stánku. Výbor Besedy se jednomyslně ustanovil na
tom, že si vystaví vlastní budovu, nechtějí-li jisté
záhubě samovolně jíti vstříc. Avšak, kde tolik peněz
sebrat. V devatenáctém století nenajde český spo-
lek ve své vlastní vlasti domova!“

Takto vykřičel Hálek svůj hněv a položil otázku, jak
je možné odepřít i kus přikryté půdy, kdy 3000 Čechů
hyne duševně a snaží se mravně povznést. „Nu,
nechť! Pak-li ale Němci si tak příliš stěžují, že tak
málo věcem se přiučujeme od nich: nuž, chtějí-li, my
se snad časem také něčemu přiučíme od nich!“

Tady Hálkovo spravedlivé rozhorlení trochu poo-
pravíme. Chraň nás pánbůh před přiučením toho
všeho, co předvedli a Čechům způsobili. Msta ne-
patří k našim mravům, jen konečně poučit se mohli.
Odpuštění neznamená ztrátu paměti. My jsme kdysi
Němcům umožnili nalézt nový domov mezi námi
jako spoluobčanům. Oni to odmítli, chtěli tu být, ale
bez nás. Když lord Runciman přiletěl v září 1938 zjiš-
ťovat, jaká příkoří se dějí našim německým spolu-
občanům, ti křikem skandovali: „Lieber Lord, mach
uns frei, von der Tschechoslowakei!“ A když se jim
jejich přání splnilo a zbavili se nás, opět se rozkřičeli,
jaká křivda se jim stala. A činí tak dodnes. Dokonce
se našla jistá kasta Čechů, kteří jim fandí, zajíždějí
aplaudovat na jejich srazy a se sympatiemi přihlížejí,
jak si v Praze budují svá propagandistická střediska
a spolky. Mein Gott! Jiří STANO

Praha v noci na čtvrtek 15. března 1839
Obvyklý pražský pouliční život se skončil ve středu po

21. hodině. Jen tu a tam se podél domů táhly ojedinělé
postavy. Nezvykle působila opuštěná stanoviště taxíků,
ulice bez tramvají, zavřené automaty, restaurace a ka-
várny. Volným krokem se procházely po chodnících jen
četnické hlídky s puškami a nasazenými bodly, na křižo-
vatkách stála dopravní stráž a někde také příslušníci řiš-
ské obrany. Také na mostech, u nádraží, veřejných budov
jako jsou elektrárny, vodárny a transformátorové stanice
stojí hlídky v přílbách a s puškami, někde i s kulomety.
Hrad poskytuje z Masarykova nábřeží nezvyklý pohled.
Všechna okna jsou osvětlena a vystupují ostře z obklo-
pující je temnoty. Po mostě Svatopluka Čecha projížděly
ještě v 21.30 hodin další motorisované jednotky říšské obrany. Jejich vozidla pak zastavila na Václavském ná-
městí, na Příkopě a v Hybernské ulici, kde zaplňují obě strany chodníků.

Opravdu živo je jen před budovou ministerstva národní obrany. Stojí tam kolony pomocných vozidel,
co chvíli tam přijíždějí auta spojovací služby, kurýři a četní důstojníci. Zatím už kousek dál za Vítězným
náměstím a na Podbabské třídě jako by zmizel veškerý život. Všude je klid, který jen porušuje tu a tam
signál vojenského auta nebo kroky přecházejících hlídek. Lidové noviny, 16. 3. 1939 (str. 1)

********************************************************************
Pozoruhodný krátký článek Lidových novin z 16. března 1939 je výjimečný v tom, že jako jediný v celém

čísle ukazuje na jistý smutek - a je přitom nesmírně úsporný a stylisticky působivý. Proklouzl zdá se
cenzuře, jinak velmi bdělé; nebo se v něm snad redakce odvážila odchýlit se od jinde v čísle přísně do-
držovaného "povinného optimismu" a "pozitivně konstruktivního pohledu" (jh – SDS, 15. 3. 2016).
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Z projevu Bernda Posselta, mluvčího Sudetoněmeckého landsmanšaftu, 
na 66. sjezdu odsunutých Němců z ČSR, Augsburk, 24. 5. 2015

Vážení spoluobčané, vážení hosté, 
... Můj přítel Bělobrádek se snaží několik let

upřímně a bojovně, aby si se sudetskými Němci za-
jistil dobrý kontakt a o spravedlivé vyrovnání s námi.
V tomto směru kriticky vystupoval v České republice
a to až na úrovni vlády. Jeho zástupce, můj přítel,
právě tak statečný Arnošt Marks, nám dnes jako Bě-
lobrádek, odvážně poslal pozdrav. A dnes k nám z Li-
berce směle promluvil biskupský vikář Elias jménem
České biskupské konference. Milí krajané, dělat tyto
kroky v České republice vyžaduje stále hodně od-
vahy. Ale přestože se mnozí snaží na něj tlačit i se
všemi druhy výmluv, mohu jen doporučit příklad Bě-
lobrádka, který byl navzdory tomu, nebo možná
právě kvůli jeho odvaze, na sjezdu strany ve Zlíně
téměř jednomyslně zvolen předsedou Křesťanské
demokratické strany, k čemuž jsme mu poblahopřáli.

Milí krajané, generál Charles de Gaulle kdysi od-
vážně hovořil o míru. K míru odvaha také patří. Člo-
věk vystupuje s kritikou zaměřenou i do vlastních
řad. Chápu skeptické odezvy široké německé, ev-
ropské a české veřejnosti na naše reformy, které
jsme přijali po mnoha letech. Rozumím všem, kteří
podporují jiný názor. To patří k naší živé pospolitosti
a pulzující demokracii. Budeme muset diskutovat
objektivně. Síla naší národní skupiny byla vždy v její
jednotě v rozmanitosti. Jsem připraven s respektem
čelit rozumným argumentům nesouhlasících. Cho-
vám úctu k jejich osudu, a jejich věku i k tomu, co
vytrpěli a zakusili. Nemohu jít touto cestou. Drtivá
většina zkušeností naší generace začíná v období
bezprostředně po válce - Listinou vyhnanců, Wies-
badenskou dohodou před 65 lety, jako průkopníkem
Charty - jejíž kurs dnes můžeme samozřejmě ná-
sledovat jako dědictví a společnou zkušenost gene-
race, která nás může pohánět vpřed.

Tento sudetoněmecký den má několik charakte-
ristických znaků. Dochází k němu po 70. letech,
které uplynuly od vyhnání. A já bych zase chtěl po-
ukázat na něco, co jsem zde řekl před několika lety,
protože to reprezentuje osud mnoha tisíců rodin,
které jsou tady v hale zastoupeny. První Posselt byl
prokázán ve 13. století v Brně, jako "Rudolfus Po-
soldi Filius". V 16. století byl Posselt první starosta
v Liberci, a v 17. století můj přímý předchůdce, Elias
Posselt, kterého také dobře znáte jako biskupského

vikáře, založil místo Wiesental v Jizerských horách.
Na podzim roku 1946, kdy již více než jeden a čtvrt
roku nemohla být řeč o válce, byli všichni Posseltové
a jejich příbuzní a přátelé namačkáni během něko-
lika hodin do dobytčího vagonu, a jeli do země ni-
koho s 30 kg zavazadly, a pak byli kdesi vyhozeni.
Bylo jim řečeno, toto je nyní váš domov. V našem pří-
padě to tehdy byla sovětská okupační zóna Ně-
mecka. Jen proto, že můj otec, milý Horst, který byl
v americkém zajetí, měl to štěstí, že Bavorsko při-
padlo do americké zóny, pak mohl přivést rodinu do
svého Würzburgu, kde žil, a od té doby žijeme my,
Posseltové, tak říkajíc ve svobodě.

Tento osud sdílely miliony krajanů. Myslím, že člo-
věk musí bez servítků udělat závěr: Vyhnání nebylo
vedlejší škodou 2. světové války, bylo chladně plá-
novaným válečným zločinem. To neznamená, že by-
chom popírali příčinnost. Je zcela jasné, že jsme čelili
této kauzalitě. A, moji drazí krajané, jak pan vikář
a náš přítel Bělobrádek a jiní používají slova modlitby
Páně: "Pane, odpusť nám naše viny, jako i my odpou-
štíme našim viníkům". My jsme to již bezprostředně
po vyhnání - mluvčími Lodgmanem a Seebohmem
a já jsem to také opakovaně veřejně udělal - velmi
jasně prohlásili. Naše etnická skupina a členové naší
etnické skupiny mají těžkou vinu, podlehli v období
národního socialismu. Neseme svou odpovědnost.
Každý musí nejprve zamést před svým vlastním pra-
hem. Jsme samozřejmě odhodláni a připraveni touto
cestou jít spolu s českými lidmi, kteří říkají ve stej-
ném duchu: "Pane, odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme našim viníkům ".

Milí krajané, co je podstatné: Neexistuje žádná
kolektivní vina. Pane svatý biskupe, ctěné ducho-
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venstvo, všichni víme, že vina je čistě osobní kate-
gorie. Jsme vinni vůči našim bližním, jsme zavázáni
Bohu, který nás vykoupil smrtí Ježíše Krista na kříži
z našich vin. Kolektivní vina neexistuje, ale kolektivní
odpovědnost. Češi ani sudetští Němci, ani čeští su-
detští Němci nemají kolektivní vinu, vina je indivi-
duální, ale odpovědnost je kolektivní. Tato
odpovědnost vzniká pro naši etnickou skupinu bez
jakýchkoliv kdyby a ale. Náš nositel Karlovy ceny
Max Mannheimer, v těchto dnech, kdy je mu více
než 95 let, pravidelně přednáší v Sudetském domě
a je aktivní v našem landsmašaftu“. A Max Mannhe-
imer byl vězněm v Osvětimi a Dachau a je předse-
dou Společnosti Dachau. Horste, byli jste v poslední
době také s ním v Dachau, s kancléřkou Merkelo-
vou, Max Mannheimer razil grandiózní frázi, "ne-
můžu nenávidět." To je velký dar, tato myšlenka!
A musím říci "Nemohu a nechci nenávidět". To je
mravní zásada našeho lansmašaftu od začátku.
Vzhledem k tomu, moji drazí krajané, opravdu není
aktuální ošetřovat rány, které předešlé generace
v životě obdržely, čemuž jsme podléhali znovu
a znovu. Musíme se však věnovat vyhnání zcela
konkrétně.

A proto je potřebný pohled jak na našich téměř
tisíc let historie v českých zemích, tak i pohledy na
kolektivní vyhnání naší etnické skupiny po druhé
světové válce. Nikoli vyrovnávání se s minulostí, jak
se často říká. Milí krajané, zde sedí poslankyně
Zemského sněmu Mechthilde Wittmannová, která
nás velmi angažovaně podporuje, ona je jedním
z nás. Mechthilde Wittmannová je dcerou našeho
Fritze Wittmanna. Mám z první strany Sudetende-
utsche Zeitung výňatek z jednoho úvodníku. Je to
skutečně řeč ze „Vzkříšení vlasti“, je to zásadní bod.
Obnovu ve smyslu změny hranic, kolektivního pře-
sídlení, nebo něčeho podobného, žádný rozumný
člověk nepovažuje za možné nebo žádoucí. Ale vzk-
říšení vlasti ve spolupráci s lidmi, kteří tam žijí, ať
jsou Češi, nebo ve vlasti zůstavší Němci, to je to, co
děláme po celá desetiletí, v diplomacii takzvané li-
dové a v naší kulturní práci, v budování nesčetných
kostelů a hřbitovů. Toto oživení vlasti ukazuje, že
chceme udržet, a to nejen zde a ve vlasti, naši kul-
turu, ale chceme, aby byla živá a dále se postupem
času rozvíjela. Jinak by byla mrtvá.

Nedávno jsem byl v místě na Chebsku, v místě,
kde se narodila evropská myšlenka, a to zásluhou
svého zakladatele hraběte Richarda Coudenhove-
Kalergi, který tam vyrostl. Narodil se v Tokiu, ale vy-

růstal v Ronspergu
(Poběžovicích) -
a přestavěl, jak víte,
místní zámek, kde
se objevila pane-
vropská myšlenka,
idea evropského
sjednocení. Otto
von Habsburg jed-
nou řekl, "Bohemia
má prvorozenství
E v r o p a n s t v í "
a zvláštní význam
má toto malé místo
Ronsperg. Hrad je,
jak víte, zcela zni-
čen, místy je velmi
silně sesutý, a už je iniciativa, kterou podporuje i ba-
vorská vláda, obnovit dům tohoto otce evropské
myšlenky nacházející se na české straně v bavor-
sko-české příhraniční oblasti. Obyvatelé Ronspergu
(Poběžovic) vidí v této snaze jen pokus o opětovnou
germanizaci. Lidé zde mají velmi silné obavy. Ale
v posledních komunálních volbách v ČR se etablo-
vala pod vedením mladé ženy, Jany Podskalské,
mladé matky, občanská iniciativa. Byla zvolena do
městské rady, vedení města nemohlo být vytvořeno
bez koaličních partnerů, bez této občanské iniciativy
mládeže. A co udělali s programem? Řekli: Na rozdíl
od našich rodičů a prarodičů, my jsme se narodili
v tomto místě, a chceme, aby se německé kořeny
v místě, ve kterém žijeme, objevovaly, uznávaly
a oživily spolu s vysídlenými osobami a jejich po-
tomky.

Tito mladí lidé řekli: "Vaše kořeny jsou nyní také
naše kořeny, a chceme se podílet na vybudování no-
vých prosperujících Čech, Moravy, Sudetského Slez-
ska na tomto kořenovém systému, nové prosperující
střední Evropy, nové prosperující Evropy.“ To, moji
drazí krajané, je oživení vlasti, další rozvoj našeho
kulturního dědictví, a to i v česko-moravsko-slezské
vlasti. Samozřejmě je to jeden z mnoha našich klí-
čových bodů boje proti bezpráví, které bylo způso-
beno naši etnické skupině vyhnáním.

Právě jsme slyšeli zprávu od místopředsedy vlády.
Zde jsou Anton Otte a Matthias Dörr zAckermann-Ge-
meinde. Oni organizovali před několika týdny kongres
v Brně, kde jsem byl hostem, jako téměř každý rok.
Využil jsem toto setkání, a také jsem dvakrát dů-
kladně promluvil s novou hlavou obce Brno. Bylo to
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tehdy pro nás užitečné, protože starosta Vokřál je ze
strany ANO, která je kromě křesťanských demokratů
a sociálních demokratů, třetí stranou v české vládě.
Nadto je zde kolega Daniel Korte z TOP 09, strany kní-
žete Karla Schwarzenberga, jehož přítomnost vidím
také s velkou radostí. Zastupuje největší opoziční
stranu, takže je to poměrně široká shoda, protože
jeho strana rovněž patří do vedení Brna. A toto vedení
města Brna nám řeklo velmi jasně, že město Brno
v sobotu a naši krajané z Brna v neděli připomenou
70. výročí brněnského pochodu smrti, v nichž byly za-
bity tisíce Brňanů a více než 20.000 Brňanů bylo vy-
hnáno po otřesném utrpení do Dolního Rakouska, kde
ještě pak někteří v důsledku toho zemřeli.

A drazí krajané, starosta Vokřál bude usilovat,
společně s kolegou Rudolfem Landrockem z Bruny,
vedením moravských sudetů Franzem Longinem,
předsedou našeho spolkového shromáždění Rein-
friedem Voglerem o uspořádání pietního vlaku, prav-
děpodobně se stovkami, či možná dokonce tisíci,
Čechů a Němců, kteří pojedou pro připomenutí ma-
sových hrobů v Drasenhofenu a Pohrlitz (Pohořeli-
cích) až do Starého Brna, kde v té době byly
vysídlené osoby nacpány ve dvoře Mendelova kláš-
tera, a pak byly vysídleny nejsurovějším způsobem,
pomocí pochodu smrti. Starosta a my společně
uspořádáme tento vlak, takže město Brno přesně
dělá to, co přijalo v úterý v prohlášení městské rady.
Brněnská městská rada v prohlášení odsuzuje toto
vyhnání, žádá za to o odpuštění. 

Je důležité, že již před několika lety byly činěny
podobné pokusy - od skutečných průkopníků jako
multikulturní mládež v Brně a ze strany Zelených
a jiných, kteří je již velmi brzy iniciovali. Drahý Mi-
lane a drahý Matthiasi - město Brno již jasně uvedlo,
že důvod vyhnání byla kolektivní vina. Lidé byli vy-
hnáni nevinně, jen proto, že byli němečtí rodilí
mluvčí. Tato jasnost je na prohlášení Brna impo-
zantní. Děkujeme městu Brnu za tento signál. Město
Brno vyhlásilo celý rok jako rok smíření a my bu-
deme v příštích několika letech rozvíjet v Brně ještě
více aktivit, které jsou v současné době v jednání
mezi vedením města a námi.

Mám ještě tři další významné signály z českých
měst, že tam v příštích několika měsících dojde k po-
dobnému. A to, i když otcové města Brna jsou v sou-
časné době silně napadáni. S námi je mladý krajský
zastupitel krajan Macek z jižní Moravy, který nám
naštěstí přinesl tuto zprávu. Děkuji mu, děkuji Brňa-
nům, děkuji mnoha městům, která se stále chtějí při-

pojit, nebo spolupracovat, ale také chci znovu podě-
kovat našemu vynikající velvyslanci v Praze, který se
stará o všechny důležité práce, to je náš Petr Bartoň.
To není vše, drahý Horste, o nejnovějším vývoji
v česko-sudetských vztazích - a měl jsem tu čest do-
provázet vás na celé této cestě - iniciované tvým úsi-
lím a systematickými návštěvami Prahy.

Před několika týdny v Praze jsme s kolegou Lud-
wigem Spaeniem, naším bavorským ministrem kul-
tury a ministrem kultury Danielem Hermanem, byli
u podpisu bavorsko-české kulturní úmluvy v bavor-
ské kanceláři v Praze, která vede řadu našich su-
detských aktivit a našeho kulturního dědictví jako
jeden ze svých ústředních bodů. Tedy je opět velké,
nové pole práce. Ale samozřejmě musíme pokračo-
vat v procesu trpělivě, dokud nejtěžší politické věci
nebudou ze stolu. Mohu vám říci velmi jasně, jsme
diplomaté, jsme moudří, jdeme krok za krokem
v souladu s mottem Otto von Habsburga, který vždy
říkal: Ten, kdo dělá druhý krok před prvním, padá na
nos. My samozřejmě děláme trpělivě krok za kro-
kem na této naší cestě s Horstem Seehoferem
v čele, který postupuje velkolepě obezřelým způso-
bem. Můžete si být jisti, že není nic, na co bychom
zapomněli nebo potlačovali. To velmi jasně vyjádřil
také Bělobrádek: můžeme dosáhnout skutečný mír
a skutečné partnerství v srdci Evropy, pouze když
opravdu vše přijde na stůl.

Spolu s Milanem Horáčkem jsem založil pracovní
skupinu, dílčí fórum oficiálního Česko-německého
diskusního fóra, v jehož čele je můj přítel Libor Rou-
ček, je mezi námi, je to bývalý místopředseda Evrop-
ského parlamentu a člen České strany sociálně
demokratické. A tato Pracovní skupina "Dialog bez
tabu" se pravidelně schází v Reichenbergu (Liberci),
aby připravila další postupy. Jsem velmi optimistický
v tom, že tato cesta pokračuje dobře, ale nesmíme si
nastavit nohu, musíme zůstat semknutí, a musíme
křehký porcelán dobře opatrovat, řeknu zcela jasně.

A poslední věc, moji drazí krajané. Pod heslem
"lidská práva bez hranic" je vedle Gerda Hasselfeldta
řada dalších federálních a státních politiků, v čele
s mým přítelem Johannesem Hinterbergerem
z Augsburgu. Podle těchto státních a federálních po-
litiků, je ten, kdo vlastně nastolil téma "Lidská práva
bez hranic" jako pracovní motto, náš spolkový mi-
nistr pro místní rozvoj Gerd Müller. Vážený Gerde, dě-
kuji vám za vaši moudrou politiku, která unikátním
způsobem chrání svět v oblasti lidských práv a vy-
hnaných a jedinečně sleduje celý svět. Staráte se
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o to, aby se naše obavy, nikdy vyhnání, už nikdy
válku, nenaplnily. To, co konec konců potřebujeme,
je soudržná strategie pro Evropskou unii, aby tak vy-
hnání a válka vůbec nepřišly. Samozřejmě, uprchlíci
potřebují přijetí, a Emilia Müllerová, naše ministerská
ochránkyně, nadlidsky pracuje v této oblasti. Já jsem
s ní hodně cestoval a Emilia, pokud je na cestách
s vámi, má telefon v každém uchu, kam přímo při-
cházejí nová hlášení havarijních situací z Bavorska
s předpokladem, že je budete muset zvládnout. Dě-
láte to grandiosním způsobem, a také za to vám
chceme srdečně poděkovat. Ale přes všechno musí
být člověku jasné: Samozřejmě tito lidé potřebují
pomoc a přijetí, a samozřejmě musí být námi dodr-
žována pravidla. Ale, moji drazí krajané, je to přesně
jako vojenská operace, která také občas musí být,
takříkajíc jako hašení požáru. Hasiče musí člověk
volat, pokud dítě spadlo do studně. Ale moudří rodiče
zajistit, aby dítě do studny nespadlo. Nemůžete říci,
je mi to jedno, já mohu zavolat hasiče, pokud je dítě
v jámě. Ale moudrá politika je, aby dítě bylo chráněno
od pádu do studny. To neudělá hasiče zbytečnými,
ale možná trochu nečinnými.

Moji drazí krajané, a přesně takhle musíme jít. Mu-
síme řešit etnické konflikty dříve, než vypuknou. Mu-
síme prosadit sebeurčení jako univerzální základní
právo, musíme prosadit etnická práva a práva men-
šin. My, sudetští Němci, jsme průkopníky evropských

etnických práv. Vidím mého přítele Rudi Kulicha,
a mého přítele Ortfrieda Kotziana, kteří poskytují pří-
klad. Musíme všeobecná lidská práva, včetně práva
na domov, které je zásadním lidským právem, pro-
sadit na celém světě, ve smyslu "už nikdy" a zajistit
vše proti spadnutí dítěte do studny. A to může člověk
nejlépe, pokud má zkušenost, pokud ví, jak se pro-
sazuje mír a jak člověk posílí právo a jak důležitý vý-
znam má mezinárodní právo pro vztahy mezi národy.
A pokud ví, jak bolestivé a zlé je muset bojovat proti
všem druhům nespravedlnosti. Vážení krajané, tuto
zkušenost má naše etnická skupina, a tuto těžkou
cestu zkušenosti museli udělat starší mezi námi. A to
je důvod, proč by to byla zrada budoucnosti, nakreslit
čáru a říkat, že záležitost je vypořádána, nesprave-
dlnost prošla. Nespravedlnost prochází časem. To, co
zažila a utrpěla naše etnická skupina, působením
rodin, škol, dělá z nás mnoha sudetských Němců za-
nícené politické vůdce a neúchylné odborníky na lid-
ská práva, vnitrostátní práva, práva menšin
a sebeurčení. To je důvod, proč chceme jít dál,
a proto chceme, abychom jako živá etnická skupinu
zaujali místo v procesu, který zajistí, aby málo dětí
padalo do studny. V tomto smyslu chápeme téma
"Lidská práva bez hranic".

Volný a krácený překlad pro České národní listy
PAVEL REJF

Přišlo nám elektronickou cestou 16. 6. 2015

Zase jeden sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu
VÁCLAV KLAUS

Před více než 20 lety jsem – jako předseda vlády České republiky – pozval bavorského předsedu vlády
Edmunda Stoibera na krátkou návštěvu do naší země. Sešli jsme se na několik hodin v Domažlicích, zá-
měrně, aby to bylo nedaleko hranic. Čeští sociální demokraté, vedení Milošem Zemanem, tehdy hlasitě
protestovali a trvali na tom, že český ministerský předseda má jednat výlučně s německým, nikoli ba-
vorským kancléřem. Mnoho lidí na takové věci zapomíná.

Letos jel zástupce české vlády, vedené sociálně-demokratickým předsedou, na sjezd Sudetoněmec-
kého landsmanšaftu jako oficiální zástupce české vlády. Ministr Daniel Herman (nikoli z ČSSD, ale z – ve
své bezradnosti podobné – KDU-ČSL), tehdy kněz a sekretář kardinála Miloslava Vlka, si už asi i v té
době – stejně jako jeho šéf – myslel, že se má historie 2. světové války přepsat, a že se mají ze sudetských
Němců udělat oběti nikoli Hitlera, ale Čechů. Před dvaceti lety jsme ještě měli sílu říkat, že je to lež – jak
oni říkají – osvětimského typu.

Nevím, jestli pan Herman četl o víkendu v Bavorsku noviny. Já ano. Deník „Münchner Merkur“ otiskl
rozhovor s u nás nechvalně známým europoslancem Berndem Posseltem, který byl nadepsán jeho vý-
rokem „Eiskalt vorbereitetes Verbrechen“ – „Chladnokrevně připravený zločin.“ Nemluvil o Adolfu Hit-
lerovi a jím vyvolané 2. světové válce. Mluvil o odsunu sudetských Němců. Asi už je to dnes politicky
korektní „novou“ pravdou.

17. 5. 2016 http://www.klaus.cz/clanky/3929
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Ministr ministrant by
o historii neměl mluvit
KAREL SÝS

Oficiální vystoupení a už pouhá přítomnost mi-
nistra Hermana na sudetoněmeckých dnech v No-
rimberku je odporný čin. Herman s Posseltem si
vzájemně notovali, že není možné vyznávat princip
kolektivní viny, jako kdyby odsun Němců z Česko-
slovenska byl proveden podle této zásady. Antifa-
šisté mohli v Československu zůstat a „pomýlení“
soukmenovci odešli šupem tam, kam je srdce
táhlo, totiž domů do říše. 

Že to byla říše poražená, nebyla jejich zásluha,
nýbrž vina. Přepadení Sovětského svazu a „kolek-
tivního“ vraždění civilistů se houfně zúčastnili i su-
deťáci. A pamětníci protektorátu rovněž řekli své:
sudeťáci byli ještě zvrhlejší mučitelé a katani než
tzv. říšští Němci, je-li to vůbec možné.

Kdyby se třeba menšinoví Němci v USA rozhodli
odtrhnout od Spojených států, okamžitě by nastou-
pila národní garda a rozsekala by je na nudle. Chtě
nechtě se musí řídit federálními zákony a padací
kalhoty a dirndly smí nosit na folklorních slavnos-
tech nebo v šláfcimrách.

A co bylo atomové bombardování civilního oby-
vatelstva Hirošimy a Nagasaki, nebo zničení Jugo-
slávie, Libye, či vpád do Iráku nebo Grenady jiného
než uplatnění principu kolektivní viny? Pravda, do-
pustili se ho samozvaní páni světa. Ale to je před
historií neomluví.

Jediné, co by snad sudeťáci a náš pan ministr,
či spíše ministrant, mohli udělat, by bylo o minu-
losti nemluvit, jako se nemluví o provazu v domě
oběšencově.

16. 5. 2016
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Odstupte, pane Hermane
Potvrzení účasti ministra Hermana (KDU-ČSL)

na sudetoněmeckém sjezdu ve dnech, kdy si při-
pomínáme 71. výročí ukončení 2. světové války, je
nejen porušením uzavřených smluv v rámci teh-
dejšího Německa a Československa, ale přede-
vším zradou a plivnutím do tváře všem, kteří za
naši svobodu položili své životy.

Vojtěch Filip, místopředseda Poslanecké
sněmovny PČR a předseda ÚV KSČM

12. 5. 2016
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Česká republika slaví od roku 1990 vítězství nad
fašismem 8. května, v den podepsání kapitulace.
V rámci politických vlivů se ale zapomnělo, že
v naší republice, i v samotné Praze, se 9. května
ještě stále bojovalo. Jedním z těch, kdo má osobní
důvod si to pamatovat je otec Ivan Přemysl Had-
rava, dnes pravoslavný kněz, který každoročně při-
chází s modlitbou k pamětní desce velitele tanku
Ivana Gončarenka.

„Pro mne skončila válka 9. května 1945 a nikdo
mne nemůže přesvědčit, že tomu bylo jinak“, říká
otec Ivan Hadrava. „Ráno 9. května byl na Klárově
zasažen tank, kterému velel gardový poručík Ivan
Grigorijevič Gončarenko. Samohybné německé
dělo, které jej zasáhlo, stálo v dnes již neexistujícím
parčíku proti dnešnímu vchodu do metra.“

Podle otce Ivana tam celkem čtyři německá obr-
něná samohybná děla Hetzer (říkalo se jim také
lovci tanků) nestála náhodně. „V bloku kolem Stra-
kovy akademie a ve Strakově akademii samotné
byla skupina Hitlerjugend (jednotky Hitlerovy mlá-
deže), vedená několika důstojníky SS, kteří se chy-
stali k realizaci plánu vraždění českého
obyvatelstva z přilehlých ulic a dále z Malé strany.
Jejich plánovaná trasa vedla přes ulici Cihelnou,
U Lužického semináře a Mosteckou, dále na Malou
stranu. Zmíněná děla patřila k týlovému krytí této
akce. Příjezd sovětských tanků Chotkovou silnicí
tento jejich plán zmařil, a tak zabránil krveprolití
na samém sklonku války. Kapitulace nekapitu-
lace.“

Takto popisuje tehdejší situaci Ota Holub, autor
knihy Smrt na prahu vítězství (Magnet, 1975):

„Tank T-34/85 s věžovým číslem 24, náležející
k 63. gardové tankové brigádě, 10. gardového tan-
kového praporu (velitel tanku gardový poručík Ivan
Grigorijevič Gončarenko, 25 let), řidič staršina Ilja
Šklovskij, střelec seržant Pavel Batyrev, nabíječ
seržant Nikolaj Kovrigin, pomocný řidič a dolní
střelec seržant Alexandr Filippov) jel v čele hlídky,
která měla zajistit Mánesův most. Za ním jely další
dva tanky – poručíků Leonida Burakova a Kotova
(s věžovými čísly 23 a 25). Dva tanky vpravo, jeden
vlevo po ulici – přesně podle předpisů pro boj ve
městě. Tanky projely od Kadetky serpentinou. U Je-
leního příkopu na ně kapitán Kaše mával a volal,
varujíce před Němci na Klárově…

…Tam byl první tank za-
sažen protitankovým graná-
tem z německé samohybky.
Poručík Gončarenko byl
zabit (velká střepina mu
rozrazila hlavu), Batyrev vy-
střelil a minul, Němci vy-
střelili podruhé a nezasáhli,
při třetím výstřelu byli těžce
zraněni řidič Šklovský (při-
šel o pravé oko) a český
průvodce František (Josef)
Souček z Pardubic 

(ten přišel o nohu, před tím byl 2 roky byl vězněn
v německých káznicích, na začátku května 1945
utekl a jel se sovětskými tankisty jako průvodce do
Prahy, pozn. red.). Nefunguje radiostanice. Při tře-
tím zásahu byl zraněn střepinami dolní střelec Fi-
lippov. Střelec Batyrev (jediný nezraněn)
s nabíječem Kovriginem výstřelem zasáhli a zapá-
lili německý obrněnec. Poté čtvrtý zásah zaklínil
věž.

V prudké palbě sovětských tanků vzplál druhý
německý obrněnec, dvěma se podařilo zmizet do
malostranských uliček.“

(Podle dobových zdrojů německý hořící obrně-
nec jeho osádka stačila opustit a z místa i přes
palbu utéct – pozn. red.) 

Pětadvacetiletý velitel tanku Gončarenko byl
ještě téhož dne pohřben v hromadném hrobě před
Rudolfinem, později byl exhumován a převezen na
Čestné pohřebiště sovětských vojáků na Olšan-
ských hřbitovech. Připomínkou na něj i tuto událost
je dnes pamětní deska ve výklenku ve skále v ulici
U Bruských kasáren.

„Jedním z těch, kdo takto o vlásek unikli smrti,
byla i má maminka, tehdy patnáctiletá, která byd-
lela v Cihelné ulici. Proto každoročně chodíme
s bratry 9. května poděkovat k pomníčku Gonča-
renkovi i ostatním vojákům za její život, tedy i za
to, že zde vůbec jsme. Od mého vysvěcení navíc
pravidelně sloužím i panychidu, tj. modlitbu za ze-
snulé,“ říká otec Hadrava.

14. 5. 2015
Foto: Bronislav Hadrava a VHÚ
www.isstras.eu/cs/2015/05/14/modlitba-za-

goncarenka/

MODLITBA ZA GONČARENKA
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Osádka poručíka Gončarenka
Skuteční hrdinové tohoto příběhu. Sedící zleva:

kulometčík seržant Alexandr Filippov a řidič star-
šina Ilja Šklovskij. Stojící zleva: střelec seržant
Pavel Batyrev, velitel poručík Ivan Gončarenko a na-
bíječ seržant Nikolaj Kovrigin. V padesátých letech
se zdůrazňovalo hlavně masové hrdinství vojsk
a vojevůdcovská genialita J. V. Stalina. Až po dva-
ceti letech v r. 1965 tak mohla stará Gončarenkova
maminka v slzách stanout u hrobu svého stateč-
ného syna, kdy byla v době uvolnění vypátrána čs.
úřady společně s tehdy ještě žijícími členy osádky
tanku. Ti byli jmenováni čestnými občany Prahy.
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Zničený tank T34/85 poručíka Ivana Gončarenka

Pohřeb poručíka Gončarenka a s ním společně
v Chotkově ulici padlými samopalníky vojíny Mjag-
kovem, Davydovem a Vostrikovem.

Pomníček Ivanovi 

Po boji. U zničeného tanku T34/85 č. I-24 a nad
zakrytým tělem padlého poručíka Gončarenka
smutně stojí kulometčík seržant Alexandr Filipov.
Ve válce se umírá vždy těžce, ale v její poslední
den ještě hůře…

Zničený ně-
mecký obrněnec,
stíhač tanků Hetzer
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„Hlavně musíme být silní. Hodně to závisí na stavu ekonomiky. Ta je zas určována lidmi. Bohužel je
lidské vědomí mnohem setrvačnější než společenský pokrok. Lidské myšlení není na té úrovni, kdy se
ví, že pracuje se pro všechny. Vytvořili jsme společné vlastnictví, ale každý myslí jen na to, aby si z toho
vytřískal výhodu a zisk výhradně pro sebe. Proto musíme být krajně obezřetní, co se týká reforem. Nej-
obtížnější je sladit zájmy každého a zájem všech. A nejdůležitější je úroveň kultury, ať už obecné, politické,
kultury práce, vztahů mezi národnostmi nebo běžné komunikace. Tady nejsme zdaleka v prvních řadách
a toto je náš hlavní nedostatek,“ nejednou zdůrazňoval Jurij Andropov v období před svou smrtí. Svědectví
o jeho výroku podal Jevgenij Azov, kremelský lékař

Od: Jaroslav Tichák
Věc: Moc děkuji za všechna Vaše přání! Stejně srdečně a rád je opětuji
Včera 26. 12. 2015, 16:14:44
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Vážený pane šéfredaktore Lípy,   
velice se omlouvám, že jsem to nebyl já, kdo Vám do nového roku 2016 blahopřál první. Moc Vám dě-

kuji, že pod Vaším vedením patří Lípa mezi nesporně kvalitní tiskoviny, které lze označit za levicově za-
měřené. Snad si dovedu alespoň z části představit, kolik to od Vás vyžaduje práce a nezměrného úsilí.
Do nového roku Vám přeji hodně zdraví a štěstí nejen v práci, ale i v osobním životě

Srdečně Jaroslav Tichák

Slova druhého prezidenta Československé re-
publiky doktora Edvarda Beneše o slovanství jsou
platná dnes snad v ještě větší míře, než tomu bylo
za jeho života. V jeho časech nebyly tak mocné
sdělovací prostředky, schopné rozšířit lži s tak
ohrožující datovou rychlostí, jako je tomu dnes.
Právě proto bychom si měli připomínat slova těch,
kdo včas dokázali vycítit nebezpečí a dokázali po-
psat nebezpečné symptomy smrtelné infekce pro
slovanství. Radmila Zemanová-Kopecká

**********************************************
„… Je třeba velmi zdůraznit, že je nutno, aby

všichni slovanští národové, pokud budou v dalším
svém vývoji slovanskou politiku a slovanské sou-
ručenství pěstovat, … zůstali i pro budoucnost ve
svém slovanství a ve svém slovanském rozpětí
opravdovými realisty, aby ve svých plánech politic-
kých nepřeháněli jako kdysi slavjanofilové nebo
panslavisté, aby dobře viděli a náležitě brali ve své
politice a ve veškeré své činnosti v úvahu celé své
okolí a celou Evropu a svět, který by se jinak
snadno mohl na jejich škodu proti nim obrátit.

To platí především pro nás Čechy a Slováky,
ze všech Slovanů nejohroženější a nejexpono-
vanější. Každý útok na Slovany začne vždycky
útokem proti Praze – to je náš osud a naše nej-
větší čest zároveň. A tento fakt sám nutí k tomu,
abychom se především nikdy neodpoutávali od
Východu, tj. od Sovětského svazu a od Polska,
ale abychom na druhé straně nezapomínali –
a musí to chápat také všichni druzí – že se ne-
můžeme pro svou geografickou pozici, a pro
půldruhého tisíce let svého kulturního vývoje,
odpoutat ani od Západu. Slovanství je pro nás
nepostradatelnou základnou a každá českoslo-
venská politika musí od něho jako od základny,
zejména po výsledcích druhé světové války, vy-
cházet.“

Edvard Beneš: Úvahy o slovanství, Čin 1947,
s. 301-302

***********************************************
3. 3. 2016 
http://www.isstras.eu/cs/2016/03/03/edvard-

benes-uvahy-o-slovanstvi

Úvahy o Slovanství
EDVARD BENEŠ
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NA SMRT ANDRESE MARTINA
Ať písně zmlknou a proroci ztichnou!
Mlčet
hvězdy a srdce!
Ucpěte ústa žvatlavé bolesti!
Jménem naší nenávisti
ať mluví k smečkám placených katů,
k zbabělým falangám zlata, zrady a tmy –
dělo!
Vlny moře mění se v dynamit,
větve palem v kulomety,
rolnické chalupy v tanky,
továrny v bombardéry
a naše pěsti v bomby!

Nesem svá léta v zubech jako dýky –
bezesné noci a hladové dny.

Vrásky a jizvy a křivdy
do patrontašky!

V bubnovém rytmu palby
jdem
pomstít
smrt
velitele kolony „Passionaria“,
Andrese Martina!
(Kráter se otevírá)

KRIMINÁL
V žaláři, v temnu, v nesvobodě,
práv zbaven, vyhnán z lidských řad -
do očí všem jim hledět hrdě
a pohrdat a pohrdat!

Ať výheň žhne, mráz v kosti zebe,
ať v útrobách ti hryže hlad –
jen neztratit sám sebe, sebe,
a pohrdat a pohrdat!

V déšť nadávek nad nevolnickou prací,
když doutnák hněvu v duši pad - 
mlčet, i když to zakrvácí
a pohrdat a pohrdat!

A nechat zuřit lež a špínu,
jež na právo dnes chce si hrát –
jen stisknout slzy, polknout slinu
a pohrdat a pohrdat!
(Hlásíme příchod)

NEMOCNICE A ŽALÁŘ
Když vězeň bývalý se octne v nemocnici
na lůžko přikován – je stejně opuštěn
jak za mřížemi kdysi… Tatáž bledost v líci
a stejně sevřen do čtyř holých stěn.

Jsou stejné noci bezesné a stejný srdce tlukot
a stejná muka čelo rozpálí,
čas stejně bezmocný, když padá z prázdných rukou
i pohled, plný žízně, oknem do dáli.

Tam dole v ulici se vlní lidské davy,
na křídlech šumících je nesou světlé dny.
Pacient vzhlíží k nim a teskně šeptá: Zdraví!
jak vězeň za mřížemi šeptal: Svobodni!...

A přece ne! Jak různé jsou to světy,
jen opravdová lidská bolest ví:
tam zdravé vháněli nás do náručí smrti,
zde na smrt choré křísí do zdraví!
(Navrácené dálky)

SLIB
Je ticho nehnuté…Noc modrým proudem vtéká
do nemocnice… šero ani nehlesne. 
Jako strop šachty probořené padá na člověka
bezedná úzkost noci bezesné.

Tu náhle ze všech koutů kupí se a rojí
a jako suché listí šelestí

ILJA BART 
Na smrt Andrese Martina
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postavy tajemné… hemží se po pokoji
a shlukují se u mé pelesti.

Ze všech stran obcházejí, prostě, bez okolků,
někteří sedají si ke mně na postel,
tlačí se u okna a u nočního stolku
a všichni mlčí. Mlčí jako na povel.

- Odkud jste přišli, tajuplní hosté?
Proč halíte se v hluché mlčení?
Buďte mi vítáni! Však prozraďte mi, kdo jste…
- Jsme nezrozeni! Za živa pohřbeni!

A jejich šepot zdvíhá se a sílí
jak vítr před bouří, když hučí v osení:
Přišli jsme k tobě, abychom se narodili,
my nezrození, za živa pohřbeni!

- Mluvte přec jasně! Hlavu nebudu si lámat
v hodinách pozdních, půlnočních…
- Jsme postavy z tvých nestvořených dramat,
hrdinové tvých nenapsaných knih!...

Stojí tu vážní, přísní, nepohnutí,
spoluvězňové, ženy, havíři,
ostravští stavbaři a novátoři z hutí…
Ti s mlčením mým se již nesmíří.

Toť kruh mých rodných, blízkých, nejvěrnějších
přátel,
toť pracovníků země hrdý, smělý rod.
Ti všichni volají dnes, aby život dal jim spisovatel
a všichni mají svaté právo na život!

Z nich každý nesmlouvavou, drsnou řeč svou vede
a slovy jadrnými taví ve zpověď –
a dobře vím – z nich nikdo dříve neodejde,
než dostane závaznou mou odpověď.

Ruku jim podávám – a v očích se jim blyští:
- Vás, vaše životy, zápasy vaše příští
chci perem vytesat – co bude v silách mých.
Soudruzi drazí – na shledanou na jevišti,
na stránkách románů a verších!
(Navrácené dálky)

ROZCESTÍ
Dvě cesty vedou odsud – každá k jiné straně,
až skončí v nemocnici den tvůj poslední:
nalevo – cesta k nemocniční bráně,

napravo – do vrat pitevny.
Kdo, srdce pochopí tvé pulsující bitvy,
když kolem zledovělé ticho je?
Vyrve tě z prsou chladné ostří pitvy,
či život navrátí tě znovu do boje?
(Navrácené dálky)

KDO VONÍ K RŮŽI VPROSTŘED BOJE
Kdo voní k růži vprostřed boje,
kdo vzlétá do nadhvězdných sfér,
když druzí umírají vstoje –
je desertér, je desertér.

Kdo v třesku děl si ladí struny
do vlastních zmatků pohroužen,
když hoří střechy, fronty duní,
si hledá kryt v sukních žen,

kdo zakutá se do závětří,
když plane boj za velkou věc,
svou osůbku pro věčnost šetří –
je zbabělec, je zbabělec.

Kdo po boji, jenž smetl trůny,
vylézá z díry, kam se skryl
a hned se hřeje na výsluní
s halasem: já jsem zvítězil!

Kdo svléká duši jak had kůži
a bojuje jen nad sklenkou,
komu jsou trnem v oku muži,
planoucí velkou myšlenkou,

kdo mění směr svůj v každém větru
a těží slávu z cizích ran,
dnes Pavlu slouží, zítra Petru –
je šarlatán, je šarlatán.

Byť stokrát laskán přízní mocných
v záplavě poct a ovací –
své celé zemi jen je pro smích,
a lid se od něj odvrací.
(Navrácené dálky)
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Epigramy jsou malinké nádoby, do kterých vztek
svůj nalévám, aby mi srdce nežral.

Nepišme pouze proto, aby nám příbývalo knih,
hleďme každou knihou důkladně zakrýti nějakou
mezeru v naší literatuře. 

Prospěšná bývá rada jen v jednom případě -
když jde Pokora k Moudrosti pro radu.

Taškář je ten, kdo jiným něco za pravdu vydává,
co sám nevěří.

Jsou kupříkladu vlády, které se proti rozličným
svým provinciím zcela jinak chovají, a sice tím
spravedlivěji a šetrněji, čím probuzenější je národ,
čím důrazněji jeví touhu po svobodě. Čím více se
národ podrobuje ve všem do libovůle vlády, tím ne-
šetrněji se s ním nakládá. 

Nechoď, Vašku, s pány na led, mnohý příklad
známe, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohy
zláme.

Pořádný muž od lúzy tím se označuje, že čemu
nerozumí, to neprovozuje.

Kdo v sebe doufá, ten našel nejlepší oporu.
Každého to mistra hněte, jiný-li se do řemesla

plete
Co umíme, naučili jsme se od někoho, a udati

hranici mezi napodobováním a původním tvořením
zůstane věčně nemožno. Nejznamenitější umělci
často užili patrně cizích myšlenek, aniž jim to na
újmu vzato býti může.

Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana
poctivých a strana nepoctivých; poznáte a roze-
znáte je podle toho, kterak školství podporují.

Tak to chodí na tom světě, každou chvíli jinák,
dneska ctí tě za svatého, zítra budeš sviňák.

Nečinně se chovat, je nazpět jít.
Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných

a jedna libovůle zruší na tisíce pravd.

Smažme husit-
skou válku z naší
historie, i zhasne
sláva českého národa. Ta jediná doba váží více než
ostatní naše dějství, ba více, než celé věky čínské
říše.

Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo
chválit.

Poctivému hrozí jenom hlad, zloději zas jenom
šibenice. Český literát má trampot více, jemu hrozí
hlad i šibenice. 

Česká hlava stěnu prorazí: to je moje naděje
a víra.

Taškář je ten, kdo jiným něco za pravdu vydává,
co sám nevěří. 

Lenoš a řvi, dají mzdu dví! Pracuj a kuš, hubu
suš!

Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový
pařez největším mudrcem.

Proto jest obec, jest společnost, aby, co jednot-
livý sám dovésti nemůže, spojené síly dokázaly.

Přislibujte si mně, poroučejte si mně, vyhrožujte
si mně, přece zrádcem nebudu.

Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu na-
leznul.

Na kříž reformátora, byla methoda stará, dnes
však svět pověsí spíš na reformátora kříž. 

V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málok-
terý dá ti mouky pytel. 

Odjakživa jsem byl nepřítelem marného naříkání
a kvílení, přesvědčen jsa, že jenom pilná práce
a snažení kupředu pomůže. 

Když milovat, tak milovat celou duší, celým srd-
cem, jen nic polovičatého.

Není nad původnost, každý po ní touží, lidé chodí
přes most, to já půjdu louží.

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ 
Epigramy, satiry, citáty, verše

(31. říjen 1821 Borová u Přibyslavi - 29. červenec 1856 Praha) 
Pseudonymem Havel, vlastním jménem Karel Havlíček, byl český bás-

ník, satirik, novinář, ekonom a politik. Za svou novinářskou činnost byl Bo-
rovský v létech 1851-55 internován v Brixenu, kde napsal satirické skladby
Tyrolské elegie, Král Lávra a Křest svatého Vladimíra. V nich si podával
absolutismus a světskou i církevní reakci. Je označován za zakladatele
české moderní žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Literárně je řazen do
realismu. Politicky patří ke 2. generaci národních buditelů. Byl věřící,
křtěný katolík, nicméně znechucený poměry v církvi. Vystupoval také proti
celibátu, který byl dle jeho názoru proti přírodě a lidské přirozenosti.

Lipa_02_2016_LIPA  21.06.16  16:58  Stránka 22



23

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Bůh, náš Otec, pro chování deset nám dal přiká-
zání; ale církev, jeho Máť, zkrátila je v jedno: Plať!

V hlavě slámu, v srdci kámen, dejž nám, Bože! -
"Staň se! Amen!"

Chceš-li v strachu, v nepokoji žít, musíš k tomu
vtip a rozum mít; chceš-li dodělat se vezdejšího
chleba, bývej hloupým, kde je toho třeba.

Řádný člověk, když je mlád, celý svět by předělal
rád, když pak přijde do středních let, prostřední
chce mít celý svět; a potom, když je již stár, chce
mít na světě tichost már.

Kalkulujíc velmi zdravě, svatá církev mitry vy-
myslila: totiž že má málo v hlavě, na hlavu si
mnoho postavila.

Nový nápis, který bude 1848 vytesán nad poslu-
chárnami theologické fakulty: Nehřeš usty ani slu-
chem, blahoslaveni jsou chudí duchem.

Z historie literatury české. Českých knížek hu-
bitelé lití: plesnivina, moli, jezoviti.

Píseň Čechů r. 1850
Zle, matičko, zle!
Švarcenberci zde:
jeden, ten je generál,
a druhý je kardinál;
zle, matičko, zle!
Zle, matičko, zle!
Švarcenberci zde:
jeden drží karabáč,
druhý říká »Otčenáš«;
zle, matičko, zle!
Zle, matičko, zle!
Švarcenberci zde:
jeden, ten je arcibiskup,
a druhý je taky……,
zle matičko, zle!
(K. H. B. zde měl na mysli ministerského před-

sedu Felixe knížete Schwarzenberga a kardinála
Bedřicha Schwarzenberga, od roku 1850 arcibis-
kupa pražského).

Nápis na budoucí kolej Jezovitskou v Praze
Hajej, hajej, stará Praho!
hajulinkej, moje blaho!
pš! pš! dadej, noc se blíží —
přiletěli netopýři.
1844

Píseň
My pole ořeme, jiný tam seje,
my se klopotíme, on se nám směje;
počkej, ty šelmo, nebudeš klidit
však my se nedáme věčně jen šidit.
Ať je tak nebo tak, přece nějak bude,
pro těch pár lumpů národ nezhyne:
pro jedno kvítí slunce nesvítí,
však my tě......, nechceme míti.
1850

Nedostatečnost
Dokazují kněží z plných plic,
že náš rozum po tom rajském ovoci
za moc nestojí bez boží pomoci. 
Věřím, páni! Věřím ještě víc 
že váš rozum i s tou boží pomocí
nestojí za nic.
1844

Otec a matka
Bůh, náš otec, pro chování
deset nám dal přikázání,
ale církev, naše máť,
zkrátila je v jedno: »Plať!« 
Brixen, 1853

Demokratický
Nechoď, Vašku, s pány na led:
mnohý příklad máme,
že pán sklouzne a sedlák si
za něj nohu zláme.
1843

Osel a liška
Osel-člověk, ten se lehce zná,
pořád zpívá: »Já, já, já, já, já!«
Za to trpce cítí: »Vás, Vám, Vy,«
nosí za vás přetěžké žoky.

Liška-člověk, ten vždy myslí: »Já!«
jenomže to neřekne nikdy,
nýbrž zpívá pořád: »Vás, Vám, Vy!« —
a své žoky ty vám nosit dá.
1856

Hlavní pravidla proti kněžím jsou dvě: 
1. Nic jim nedávat 
2. Nic jim nevěřit 
Pak je s nimi lehko.
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LEDNOVÁ ELEGIE
Erbovní měsíc mé generace.
Začátek Pražského jara.
Dvacet let bylo kam se vracet.
Zmizelo to jak pára.

Naučil jsem se držet hubu.
To, co si myslím, říkám jen
u piva v Českém Dubu.
A jsem tak vcelku spokojen.

Jak napsal kdysi Antonín Sova,
básník dnes znamená hovno.
Globálně vzato, zlatá slova.
Básníkům není rovno

jedině co do zbytečnosti.
Z básní mi kručí v břiše.
Uváznou v krku jak rybí kosti.
Lepší jsou fráze a klišé.

Lepší je mít co do hrnce,
než pořád vařit z vody.
S Holanem leda tak na srnce.
Leden nám namydlil schody.

ÚNOROVÁ ELEGIE
V hvězdovských rybnících plují
mrazem zasklení úhoři.
Ve větvích černých tújí
havrani zimy uhoří.

Mraky se stěhují k severu.
Slunce se vyhouplo nad Ještěd.
Únor hraje svou operu.
Árie krátká jako štěk.

Z dálky je slyšet praskat ledy.
Jizera se už probouzí.
Mráz práskl bičem naposledy.
Zatím se nikdo nevzpouzí.

Ti, co nám nejvíc lhali,
mluvili v něčem pravdu.
Odvalili jsme skály
a bahno vyplulo na vzduch.

ABSOLUTNÍ RÝM NA RELATIVNÍ PRAVDU
Ve víně je pravda,
to je stará pravda.
Občas ovšem lež
okřikne ji: „Lež!
Já jsem přece vždycky v právu,
píšou to i v dnešním Právu.“

Ona totiž lež
má svou lesklou pleš,
ale pravdě v její kštici
bují různí příživníci.

Ve víně je někdy pravda,
ale jindy polopravda,
nepravda či rovnou lež
(co se chová jak ta veš).

Na jazyku nás teď svírá
trpké víno z českých vinic.
Proto pozor na ta číra
viníků a taky vinic!

Nedejte na třídní původ
(třídní původ není důvod),
kníže pán i jeho kmán
chce být v pravdě zachován.

Kdo však jsi v tom nevinně,
hledej se mnou ve víně
pravdu, co se odvíjí
ve znovínském nad Dyjí!

BŘEZNOVÁ ELEGIE
Když březen, tak za kamna vlezem.
A zůstaneme tam přes šest let.
I když nás svrbí hnědý ekzém,
nepůjdeme na tenký led.

JAROSLAV ČEJKA 
Absolutní rým na relativní pravdu
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Nepolezem do nepohody.
Přečkáme tam i zarděnky.
Zima, ta rodí divné plody.
Namísto novin nástěnky.

Anglický trávník ruského střihu.
Po lidech, po knihách černé díry.
Zem cítí na prsou jarní tíhu.
Rozmrazujeme zbytky víry.

Skončila zima úzkosti.
Ploučnice mizí pod zemí.
Jitřní mráz leze do kostí.
Hledáme nové zázemí.

DUBNOVÁ ELEGIE
Trávníček, Libíč, Loukovičky.
Jména, co sládnou na jazyku.
Šafrány hoří jako svíčky.
Nevděk je v Čechách věcí zvyku.

Čekala mě smrt zaživa.
Tady jsem našel svůj asyl.
Nemusíš být tak snaživá.
Sklízím jen, co jsem zasil.

Nebojím se už zapomnění,
té hloupé a pomalé smrti.
Mé černé myšlenky se tu mění
ve sněhobílé chrty.

Procházíme se temným lesem
okolo Čertovy zdi.
Zdá se, že ještě něco snesem,
i když se jaro opozdí.

Jako bych chytil druhý dech.
Duben mi vrací krev do žil.
Život je krátký jako vzdech.
Mám, kde bych hlavu složil.

KVĚTNOVÁ ELEGIE
Měsíc lásky a měsíc falše.
Kdy bude líp? Už bylo.
Utíkám z města k břehům Malše.
Všude kolem je bílo.

Půlnoční řeka. Katedrála,
ve které plují ryby.
Básníka nejvíc plaší chvála.
Ač vyvolán jménem, chybí.

Noc staví němé barikády
a k ránu zatíná pěsti.
Otáčíme se k sobě zády.
Včera nám pršelo štěstí.

Dnes už nám ale neříká pane
zem plná mléka a strdí.
A ať se stane, co se stane,
my k sobě budeme tvrdí.

ČERVNOVÁ ELEGIE
Čas dlouhých dnů a krátkých nocí.
Hektický život na plný plyn.
Hledáme zdejšího genia loci.
Inhalujeme rajský plyn.

Třaskavý rým – ten absolutní.
Demokracie v přechodu.
Pálíme mosty, šijeme kutny,
bypassy hraničních přechodů.

Čeká nás rozvod od stolu i lože.
Klimakterické návaly.
Za vším prý stojí zednářské lóže.
Svoboda stoupá do hlavy.

Bereme taneční hodiny
pro uražené a ponížené.
Scéna jak z Těžké hodiny.
Vítr se po ní žene.

ČERVENCOVÁ ELEGIE
Někdo jde pro pravdu na hranici
a jiný občas trochu lže.
Sypeme popel na dálnici.
Na popelu to neklouže.

Pekař, ten pekl jiný perník
než starý dobrý Palacký.
Co máme v hlavě, proclí celník
na trase Lanžhot – Malacky.

Rozum zalehl na matrace.
Půlnoční vítr je krutý.
Nikomu se nic nechce vracet.
Ani ty zlaté pruty.

Andělé slouží víc přesčasů.
Zemský ráj dělí se ve dví.
Říká se, všeho do času.
Už víme, co kdo má v ledví.
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Naprostá svoboda a volnost, to je ta pravá anar-
chie! 

I jízdní řád může být utopií. 
Kolektiv je částí davu utrženého ze řetězu. 
Samozřejmě, že by byl svět lepší bez peněz, ale

tuto křižovatku jsme již dávno minuli.
Nadšení je dobrá věc, rozhodně lepší než epilep-

tický záchvat. 
Vykladači sociálních sítí, snů a utopií. 
Říční delta v moři virtuální minulosti. 
Judita s hlavou Holofernovou na létajícím talíři. 
Hypotéza: provokace myšlení, cesta o níž ne-

víme, je-li pravá nebo slepá.
I tříděním komunálních odpadů se lze zbavit

předsudků. 
Biologické hodiny se zlatými časy. 
Čínská medicína naslouchá tikotu biologických

hodin.
I vzdušné zámky slouží jako sezónní galerie.
Vyřčené slovo nevrátíš nikdy zpátky – netaje

jako sníh. 
Kdybychom předsudky brali jako přítěž, stáli by-

chom na zemi pevněji.
Muzeum domácích trestů, výchovných metod

a prostředků. 
Hladomorna: Cvičebna na Hamu. 
Pravá výmluvnost nepřipouští žádné kličko-

vání. 
Snad každý, s kým se setkáme nám přilepí ně-

jakou nálepku. Jsme jako kufr polepený obrázky
z celého světa.

Biologické hodiny také utíkají. 
Kolektiv jde kupředu tehdy, zapadají-li jednotlivá

ega do sebe.
„Já“ je rozhlednou, i když vidíme jen po kotníky.
Biologické hodiny jsou také natahovací.
Hledáš-li rozum – nedívej se do zrcadla. 
Práce nevoní, ale plody má aromatické. 
Člověk, který uniká sám sobě, je jako papiňák,

se vším je hned hotov a jmenuje se Syrový. 
Nekonečno: limita ješitnosti. 
Postupně vstřebáváme svět do sebe, a torza co

zbývají, ztrácejí celistvost.
Kyklop: majitel oční kliniky. 
Kruhový objezd s pohyblivým těžištěm. 
Katedrála s půjčovnou lodí sv.Vojtěcha.

Pokrok má
mnoho objížděk -
ne všechny jsou
však značeny. 

I n f o r m a č n í
boom: vířivé bubny,
vnášející do éteru
mýtus nových udá-
lostí.

E n t u z i a s m u s
a nadšení sfouknou i tu poslední naději. 

Míčovna: název pro tělocvičnu, když ještě nebyl
Sokol. 

Vášeň: balíček poslaný na dobírku. 
Ctnost není otázka zásadovosti, ani osobní hr-

dosti. 
Vášně nemáme nikdy pod kontrolou. 
Medicína má svůj předvoj, vědu, která pojmeno-

vává nové nemoci.
Hned po revoluci si někteří ptáci založili leteckou

společnost s r.o. 
Svědomí je čestná stráž osobnosti.
„Já“ je Dalího šuplík ze španělské komody, do

niž odkládáme svou identitu.
Je mnoho hranic, které námi procházejí, a o ty

je veden lítý boj. Např. hranice filosofie, psycholo-
gie, svobody, života a smrti, etc.

I slovní hříčky mají charakter přírodní pohromy. 
Mořskou nemoc dostanete i v sedle houpacího

koně.
Kdo byl kapitánem na Lodi bláznů? 
Kruhový objezd: Obnovený prvek barokní krajiny. 
Belvedér: převrácená archa královny Anny. 
Mnohé ženy jsou jako lilie – voní však po fial-

kách. 
Armáda spásy s plukem ruských bohatýrů.
Slovní úlohy jsou literární fikcí matematiky. 
Existuje jistý bod, v němž diskuse přechází

v hádku a naopak. 
Poštovní holub řídící vánoční provoz pošty.
Panebože nedej, aby nějakej nekňuba z vesmíru

použil ke kácení kuželek zeměkouli.
Automatické dveře mají očko, které si vás pro-

hlédne, a možná vpustí i dovnitř.
Letecká pošta s prvním poštovním holubem. 
Lichá čísla jsou infant terrible matematiky.

IVAN FONTANA
Aforismy 2016 
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Dochvilnost nezná toleranci, nezná plus ani
mínus. 

Očistec: dnes bychom řekli spíše, myčka aut. 
Komise je dočasný orgán, který by měl osvětlit

daný problém. Je kompetentní přivést jej do stavu
hibernace a časem vymazat i všechny důkazy.

Politické projevy mají shrnout skutečný stav
věcí, pojmenovat problémy a poskytnout veřejnosti
čas na jejich strávení. 

Moře nudy má také své přístavní molo. 
Písmeno R je P, které vykročilo správnou nohou.
Když tak pozoruji cvrkot města náhle jako

bych zaslechl cikády, co tu zněly před jeho za-
ložením.

České hrady a zámky (vyprodáno). Díl druhý: Cizí
hrady a zámky (do vyčerpání zásob).

Naftová velmoc s jezírky nafty.
Dvě děti a dost - copak máme tolik hrachu? 
Každá kniha by měla mít uvedeny citační zdroje,

součinitel originality a koeficient pravdy.
Škoda, že práci je třeba organizovat, vznikají tak

stovky pracovních míst, které chybějí v jiných od-
větvích.

Skříň je moderní galerie ženy. 
Organizovat práci by šlo jinak, pokud by se jí

každý hned nechtěl živit. 
Hloupost si najde katedru i na univerzitě.
Chápu armádu, dokud bojuje muž proti muži,

ovšem emancipace ji zcela zabila.
Každá emancipovaná žena sní o únosu Černo-

horce. 
Ženská zralost závisí na módních sezonách. Ně-

které sezóny přinesly jen suché zipy a slaměnky.
Vakát je daguerrotypie vesmíru. 
Nejdřív zapomínáme na dluhy, potom na lásku

a nakonec si nevzpomeneme ani na to, proč jsme
žili.

Paměť je most do minulosti, avšak musíme mít
odvahu skočit do řeky Léthé. 

Chápu dva či tři životy po sobě, ale prožívat je
najednou?

Hlupáci se vyhýbají sobě navzájem, jakoby vě-
děli, že hlouposti už bylo dost. 

Jen hlupák se vrhne do plamenů pravdy a udusí
je. 

V životě se setkáváme s rozličnými názory, až
nás to jednou snad trkne, že mícháme jeden život
s druhým. 

Manželství se seismologem může předejít kri-
zím, pokud zrovna není uprostřed patogenní zóny.

Partnerství může nahradit manželství, dostane-
li požehnání církve.

V době internetu klikněte na seznam.cz a uza-
vřete manželství, stačí mít dva programy za
svědky.

Biologické hodiny se zlatými časy. 
Pramálo toho víme o duši. Nejsme schopni ji ani

řádně identifikovat. 
Obchodní výměna mezi nebem a zemí v poslední

době značně vzrostla, dosáhla ročního objemu
dvou biliónů barelů ropy, tří miliónů kubíků ozónu
a dvaceti molekul kyslíku.

Manželství je muzeum mezilidských vztahů.
Pravda, někdy má jen dvě mumie, ale vstupné je
zdarma.

Žena je schopna tolerovat neudržitelný stav
v manželství o pár dnů déle než její protějšek.

Čistý čas manželství je čas bez právní pomoci. 
Optimista daruje krev v přesvědčení, že změní

svět k lepšímu. Pesimista věří, že ho otráví. 
„Dost bylo pesimismu“, řekl si pan K. a přešel

do tábora optimistů, kde podkopával morálku.
„Svět je plný lehkovážných optimistů, kteří ne-

nesou žádnou odpovědnost“, hněval se pan K., ve
sněmovním výboru pro sociální spravedlnost.

Vyvážené manželství: manželství na export!
Demokratický kandidát (na jakoukoli funkci)

musí nejprve přesvědčit hlupáky a teprve pak
může vsadit na inteligenci.

Paradox je myšlenka vyňatá z logického
systému. 

Viry a bakterie jezdí hromadnou dopravou.
Jizerská padesátka se dvěma kategoriemi: Nad

a pod padesátkou. 
Basketbalové hvězdy pod střechou NBA. 
Vojenský lékař ošetří zraněného zajatce stejně

jako našince. „Proč taková péče“, optal se ho jeho
nadřízený, velitel polní nemocnice, plukovník Vá-
chal. „Není to zbytečné? Operace vás připravila
o mnoho sil a času“. Lékař vynechal úvahu o etice,
Hippokratově přísaze a pravil „Přežije-li, bude
náš“.

V hlavě se mi honí myšlenky. Přemýšlím, jak se
stát jejich trenérem?

Ivan Fontana, vlastním jménem Mojmír
 Soukup, člen Výboru národní kultury, přispěvatel
Lípy, dále člen Unie českých spisovatelů 
a přispěvatel LUKu, oslavil 1. června 2016 své 
70. narozeniny. Srdečně blahopřejeme!
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INTEGROVANÝ DŮCHODCE
Z minipenze hrozí tébécé
nelze jinak musím do práce.
Když z popelnic vyndavám chleby
rasistické slýchám projevy.
Magistrát prý nechce hraboše
žebraj kradou lezou do koše.
Že jsem socka individuum
a selfíčka kazím turistům.
Integruj se mezi divočáky
dost v lese potravy.
Migruj z Prahy do Divoký Šárky
vyhrabeš si ponravy.
9. 5. 2016

OTEVŘÍT SRDCE JAK TO PAPEŽ CHCE
Evropa prý kolabuje,
léčitele vyžaduje.
Nou problém,
pojedu do Brém.

Gynekolg z Libérie,
umím léčit hysterie.
Hulahop, beru stetoskop.

Když v harému
pere se to a hádá,
šup hadičkou
a majznu je přes záda.

Vezu do Brém asistenty,
mají dobré instrumenty.
Kladýlka – afronovinka.

Vymítači ďáblíků,
opouštějí Afriku.
Lékaři ze Somálska,
jedou léčit do Dánska.

Evropa nezhyne,
pro dámy je povinné,
otevřít své srdce,
jak to papež chce.
9. 4. 2016

KECKY Z ERITREY
Když doktorům z Eritrey
papež nohy omývá
Evropané mají naději
spasitelů přibývá

Adidasky vzácné kecky
zuli si u lavóru
umyl utřel zlíbal všecky
od kotníků nahóru

Je v reklamě vtípek hezký
co svět dojímá
došly kecky adidasky
z Eritrey do Říma

Modlím se když v televízi
koukám na zprávy
radš nám Bože zachovati
rozum náš zdravý.

HROZÍ TŘETÍ DEFENESTRACE
Vy chaloupky české rád se na vás dívám,
jen ty české chalupníky – podezřívám.
Jímá náhlé, mě zděšení, proč nářadí
starodávné mají po zdech rozvěšený.

Srp, cep, kosa, halapartna, píka, hrábě!
V nebezpečnou zbraň se změní rázem hravě!
Vidění mám v této chvíli –
k Praze cílí ozbrojený lid!

Veliká je starost naší vlády – 
vzory otců nejsou legrace!
Hradní stráž ať staví barikády! 
Hrozí třetí defenestrace!

VLADIMÍR PINTA
Integrovaný důchodce
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BOTIČKY ATENTÁTKY
Já přišel o botky s módní špičkou,
do letadla nechtějí je brát!
Jsou to botky „atentátky“
– buď je zout, neb kráčet zpátky
– moh’ bych pilota prý pobodat…

Já přišel i o kořalku žitnou.
– do letadla též se nesmí brát!
Do kokpitu moh’ bych vstoupit,
kapitána žitnou opít,
v kokpitu se nesmí nasávat!

Úřadů je láska k lidu – něžná,
věrná, stálá, upřímná!
Úřad věří, leč prověří. 
Otisk prstů raděj nám snímá!

ŠETRNEJM
Povídal mi Jarda, koukej miliarda!
Bokem jsem to našetřil!
Co policajti Járo? Dávaj si leháro!
Stát to právně ošetřil…

A co dostala vláda? Nic, ta byla ráda,
vona přeje šetrnejm.
Nemá čas, neb chystá, bitvy dozajista,
proti mlejnům větrnejm.

Zdar šetrný Češi, ať vám to šlape!
Když zrovna neprší ať vám kape.
Sem tam ňákou kačku 
a je na bramboračku.
Zdravějí vás Bahamy.

SAMRTAJM
Mám kapitál už jen tenký,
tak akorát na složenky.
Plán smělý mám, kamna prodám,
koupím si kabát.

Mám recept na polívčičky,
lámu chleba do vodičky,
mráz, když přečkám
v únoru Matěje požádám.

Svatý náš Matěji, 
dej nám naději!
Samrtajm dlouhý dej, 
inkasa ať zlevněj!

NÁKLADNÍ INDIÁNKA
Koupit chci osla, koně nebo jaka,
v tom jde kolem, po tržišti, indiánka.
Rychlý jen start, neb bude po známosti,
získám jí snad výmluvností!

„Kdybych – o klíček k sórci moh poprosit,
na rukou, vás krásná dámo budu nosit!“
Všecko šlo hezky, česky, podle plánu!
Nesu si ji do vigvamu.

Indiánky pravé poklady. 
Zadarmiko tahaj náklady.
Ušetřim peníze za potah. 
Já mám doma indiánskou squaw!

NOHY DLOUHÝ SKORO AŽ NA ZEM
Já jsem frajér, kterej něco znamená.
Záda široký přes celý ramena.
„Malý pívo“ říkaj o mně neprávem!
Já mám nohy dlouhý skoro až na zem!

I před mámou upšouknout se nestydím.
A tátovi, že je velkej závidím.
Provokuju holky a už čůrám s chlapama.
Uznejte, že na sedum jsem pěknej halama,
a začínám s cigaretama.

NA PARKETU PO FERNETU 
STABILITU POSTRÁDÁM
Když muzika spustí polku, 
pro děvčata neletím.
Čekatelek dost u stolku, 
s Čekankou rád baletím.

Pívo, fernet kombinace, 
inspiraci přináší,
nastanou však situace, 
že to z kola vynáší.

Na parketu po fernetu 
stabilitu postrádám.
Balerína odpočatá 
podrží mě, když padám.

Naše ukázka je z autorovy nové tvorby a z knihy
V tržním českém vichru, samizdat, 2016
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Nesmrtelnost
V ten krásný den hned po mé smrti,
pár přátel nejbližších ta zpráva zdrtí,
ale slunko vyjde zas a já už nebudu,
změním se v hulínského pobudu.

K tomu smutku na Hřebavci nebo na Suché
všechny milenecké dvojice budou hluché,
tam jeden krásný Hanák, mladý, divoký,
pomuchlá dívce hruď a sáhne na boky.

Děvče je krev a mlíko - Hanačka,
tiskne ji moc, a přec ji nezmačká,
a když ji na plaňavskou louku položí,
lhostejno, zda před ložem či po loži

zašeptá ji horce verš můj jediný.
Tu udá se cos - zastaví se dějiny,
všechno kolem zmlkne a v tom klidu
vejdu skromně do podvědomí lidu.

Rozbřesk
Konečně svítá po noci bezesné,
když tělo do objetí Morfea neklesne
a neklesne, jen myšlenky se kupí,
hlava prázdná, dutá, mozek tupý,
už nic nevymyslím, ani nenapíšu,
zbytečně k Helence své hledám Ríšu,
ona Ríšu nechce, chce jen mne,
tak ať si tyto city v prstech rozemne
a ať se navrátíme spolu zpátky 
domů do Hulína, těmi vrátky.

Rovina
V našem kraji nepramení žádná řeka,
hory máme nízké, plochá je ta kulisa,
ani moře tady není nikde nablízku,
bílý ledovec se lidem nelísá.

A přec má rodná Haná, neboj se. 
ty jsi ze všech krajů, které znám,
ten nejkrásnější, tebe nezradím,
ty neodmyslitelně patříš k nám.

Po slunce západu klid padá na Hulín,
a za odešlý den se smutně brečí,
to je ta pravá doba, zvoní klekání,
tož přindi za mnou na kus řeči.

Nostalgie
Dneska inspirace ke mně nepřichází,
ač slyším slavíka z blízkých hrází.
V mém rodném kraji nežili slavíci
své zásnuby něžným zpěvem slavící.
Tam pouze skřivan zpíval nad polem,
když chodíval jsem s dívkou kolkolem.
Ale to už je dávno, už tomu nevěřím,
marně si kladu otázku: Kde je Řím,
kam uletěly zvony mého mládí,
co zněly nad Hanou, co sladce svádí
a vede ve sny 
požehnaného léta, jeseně i Vesny?
Ty zvony už ani v Římě nenajdu,
a přece za tím hlasem jdu.

Koupaliště v Hulíně
A tak se ptám, kde jsou ty kabinky,
co vroubily naše dětské koupaliště?
Uvidím zas tělíčko milované Sabinky,
až se sem přijdu někdy koupat příště?

A budou tam ještě ty vyvrtané dírky,
co je maskovaly suky, kolíky a sirky,
pro zvědavé oči, co kochaly se krásou
a na tělech mladých krasavic se pasou,

na tělech, co ještě nemyslí na milence,
já však záviděl chloupky Miladě i Lence
a pásl se na panenském těle očima,
tehdy mládí jinak tuto krásu pojímá,

ale už mám obavy, že nic neuvidím,
vždyť z mládí zbyl jen nadýchaný dým,
však krásné vzpomínky mi přece zůstanou
jak prázdninové jasné nebe nad Hanou.

BOHUMÍR POSPÍŠIL 
Nostalgie
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Vysoké nebe
To vysoké nebe, kam až vede,
tam ani myšlenka má nedoletí
ani dnes, ani v příštím století, 
to ani velký kouzelník nedovede.

Vlastně mně to tak moc nevadí,
nebydlím u vodopádů Nevady,
ani nevím, jak je dneska v Sydney,
radši spočítám zbývající si dny,

které mi zbývají, i pár básní napíšu,
také vášnivě pomiluji věrnou Maryšu
a svým starým mozkem, tím syslím,

sice toho moc nového nevymyslím,
ale stále myslím na to vysoké nebe,
protože tam nahoře vidím stále tebe.

Hulínská pekárna
Tak tady je ta pícka proti hladu,
tady se peče ten chlebíček voňavý,
z vděčnosti tu késtku klasů kladu
ze žita, co dodaly nám Plaňavy.

Ale taky na Suché se rodí žito,
jak by ne, vždyť je to na Hané,
to všechno připadá mi neprožito,
jak z doby, kdy jsme byli pohané.

Ta pec je zřejmě mnohem mladší,
a mám ji neustále radši,
i když nevím, jak staří bohové se zvou,

co hlídali nám kůrku chlebovou.
Slovanský bůh anebo krásná to kněžka,
věřím, že jsou s námi do samého dneška.

Úprk za úsměvem
Pod polštář mi nebe hvězdy zastele
a v Mléčnou dráhu změní naše postele,
odseká z mého těla krutý středověk,
aby ve mně navždy umřel pračlověk.

Když se probudím, tak vskutku září
tvoje oči jako hvězdy na polštáři
a i přesto když už k stáří spějem, 
pachtíme se jenom za úsměvem,

kde hulínského hřbitova ční zídka,
kam chodí mladí jenom zřídka, 
tam na stáří chodíme už častěji,
občas klopýtnem, ztrácíme naději.

Nikdo
O mně už nesní žádná víla ani bohyně,
ani v řeckých osadách ba ani v Kolíně,
nejsem na známkách či stránkách učebnic,
to je vpravdě Nirvána, to je absolutní nic,
nevisím na zdech školních tříd, jsem nikdo jen,
nejsem dítě, už ani jinoch, jsem jenom doyen,
ztracen ve vesmíru krutých lidí a i hvězd,
mně už nikdo nepřipraví triumfální vjezd,
když vracím se nejistě do své rodné vísky,
obtížen věkem, prohrami a jen málo zisky,
chodím inkognito světem lidských bytostí,
každá z nich mé srdce však něčím pohostí,
nemám nepřátel, nikdo mě tu nezná,
přesto se v mysl vkrádá otázka vlezná,
zda na mne všichni vzpomínají v dobrém,
míval jsem moc, býval jsem obrem,
dnes stařec, penzista v městě ztracený,
už je ten život na konci, skoro bez ceny,
už jsem jen takové nijaké malinkaté nic,
kdesi z Hané, z Hulína kousek od Záhlinic,
přesto jsem šťasten, dokonce přeblažený,
můj život byl samá práce, ale také ženy.
Šťastní lidé žijí déle, to se přece ví
a vlastně se dědí přes geny a přes cévy.

Tehdy
Tenkrát říkal jsem Ti snad už po sté,
jak má láska k Tobě neustále roste,
jak z těch malých zrnek citu klíčí,
i když mi tenkrát teklo ještě mlíčí
po jinošské bradě, byl jsem kluk,
ale lásku nasával jsem z rodných luk
kol Hulína na Plaňavech u Záhlinic.
Co zbylo z toho všeho? Skoro nic.

Zmužnění v Hulíně
První citové své runy tesám do mozkové kůry,
nedostal jsem k tomu pokyn z pekla ani shůry,
to byly ty výbuchy emocí, duhové představy,
které nedozrálého jinocha v muže přetaví.

Ale z té změny jsem se neradoval mnoho,
věděl jsem, že překročíš Rubikon, má noho,
nevinné mládí ve vzpomínkách zůstane.
Zdali to víš, mládí mého neúprosný katane?

Náš výběr pochází ze sbírky Hulínské kořeny,
2013. Vytiskla tiskárna Prcek Kroměříž. Počet vý-
tisků 150 ks
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V KOČÁRKU
Neděle – konec léta
a nebaví tě brečet,
sít slzy
do prachu chodníku.
Kruh – symbol světa
vtiskne ti svou pečeť
už brzy
okrajem nočníku.

MODLITBA PŘED MATURITOU 
Bohové, žijící v Paříži, 
bohové supící travou. 
Bohové, visící na kříži, 
bohové se sloní hlavou.

Bohové údolí, hor i řek, 
vládnoucí horku i zimě. 
Bohové zbytečných otázek: 
Stůjte dnes celý den při mně! 

*** 
Víno – jenom ne z hroznů,
lásku – jenom ne ryzí. 
Víru - jenom ne v pravdu, 
naději – jen tu, co zmizí.

NEJISTOTA 
Boj ještě nezačal 
a už je prohraný.
Bůh ještě nezemřel
a už v něj nevěří.

Den ještě neskončil 
a už jsi naštvaný,
že možná nedostaneš večeři.

JONÁŠ 
Jak léta běží,
už se nesnažíte
s hladinou splývat,
splynout s hlubinou.

A ryby,
které v sobě uvězníte,
vás nejdřív pohltí,
pak k sobě přivinou.

SVATÝ JIŘÍ 
Svou zemi střeží 
z hloubi mraků, 
varuje skleslé 
myslí zvadlých: 
Nedotýkej se
ani draků
na zem spadlých!

KDO VLASTNĚ JSEM?
Starý, 
ale ne blázen, 
velký,
ale ne šéf.
Prostý, 
ale ne občan, 
uzlíček nervů a cév.

Otec,
ale ne vlasti,
zmoklý, 
ale ne pes.
Bílý, 
ale ne Tesák, 
(radši bych do boudy vlez). 

ONI
Dnes na tebe budou hodní
a zítra tě podrazí,
někdy tě zahrnou láskou
a jindy rozkazy.
Chvíli tě nechají být
a pak se třeba
poučíš z jejich chyb.
Občas jim stihneš
na moment zdrhnout,
ale pokaždé
tě znovu dostihnou
a dokážou zblbnout. 

JOSEF PRSKAVEC
Poslední zvonění
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MALÝ MUŽ A VELKÁ ŽENA
Tak pojď.
Víš přece, jak spěcháme.
Na co pořád myslíš.
Kam zase koukáš.

Zaskřípěly brzdy.
Leknutím
na sebe vyklopil zmrzlinu.
Když si ji
nervózními pohyby
stíral s košile,
vypadalo to,
jako by se křižoval.

ROZPAČITÝ BŮH
Ještě ne zapsán 
a už vyškrtnutý, 
ještě neschválený
a už odvolán.
Ještě nerozhodný 
a už rozhodnutý,
ještě nemodlený 
a už proklínán.

Ještě ne vyvolený 
a už zavrhnutý, 
ještě nezrozený 
a už oplakán.
Ještě bez odvahy 
a už zakřiknutý, 
ještě ne sluha, 
ale už ne pán. 

ÚPRAVA HROBU 
Do řádků sázím 
sazeničky macešek, 
pás bílých kamínků
chráním před hlínou 
stránkami Reflexu
s galerií nahých žen. 
Tohle by se ti, dědo, líbilo. 
Škoda, že to tak nemůžu nechat. 

NADĚJE 
Všední den – pobuda 
z Boží milosti 
sklání se
nad popelnicí věčnosti,
aby z ní vylovil,
co včera svátek vyhodil. 

ZTRÁTA PAMĚTI 
Jméno je pouze slovo, 
seskupení hlásek. 
Dají se pozměnit, 
doplnit, vyškrtnout.

I jména hrdinů
a velkých tajných lásek
můžeme s trochou štěstí 
pozapomenout.

BUĎ A NEBO 
Smrt je jen třešnička
na dortu,
který nám zadarmo dali; 
vnucený volňásek 
na Portu,
kde všichni dozpívali. 

Život je třešnička
na stromě
v zahradě zlého pána;
někdo ji drze utrhne, 
někdo jen čumí jak vrána. 

ÚPRAVA HROBU
Do řádků sázím
sazeničky macešek,
pás bílých kamínků
chráním před hlínou
stránkami Reflexu
s galerií nahých žen.
Tohle by se ti, dědo, líbilo.
Škoda, že to tak nemůžu nechat.

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
I když jí dlouho
nikdo nezavolal,
čeká na alespoň
nějaký náznak.
Možná, že jednou
se z mobilu ozve: 
Tady je Pánbůh.
Mám pro tebe zázrak.

Náš výběr je z autorovy nové tvorby a ze sbírky
Když muži čekají na zázrak, kterou si autor vydal
jako samizdat roku 2007
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POUČENÍ Z DĚJIN
Každý převrat a pranici,
vedou vždycky politici.
Účet, který po nich zbyde,
platí obyčejní lidé.

NEBÁT SE KRÁST
Starý slogan Masaryka,
Je to jenom žvást.
Nové heslo má teď republika:
Jen se nebát krást!

TAKYPOLITICI
Oč všem šíbrům kráčí,
že jsou svým voličům k pláči?
Jen o sinekuru,
by je volby vznesly vzhůru.

PŘEBĚHLÍCI
Ztratit tvář, to pro ně není um,
hlavě připlazit se k hojným korytům.
S vlky budou vždycky výti
političtí konvertiti.

UDATNÝ POSLANEC
Plní příkaz svého klubu,
zášť z něj teče jak voda.
Kdykoli otevře hubu,
urazí půl národa.

BEZBOŽNÝ EPIGRAM
Čím by bůh byl brachu,
bez lidského strachu?
Čím vladaři, a nehledě na stranu,
bez ovcí a beranů?

POLITICI
I ti a i oni,
všichni jsou hned stejní,
když se octnou
na vládnoucím koni.

TRŽNÍ VÝDOBYTEK
V náruč smrti
dva faktory zahání:
jedni umírají z hladu
a ti druzí z přežrání.

UZÁKONĚNÍ BORDELU
K přípravě změn Ústavy
měl bych návrh ten pravý.
Ať se prostituce všemi hlasy
za veřejně právní prohlásí.

Ať beztrestně pášou
amorální slutky,
nejen pouliční bědné,
ale též mocenské prostitutky.

LISTOPADOVÁ PROVĚRKA
V životě se dneska stává:
Za dílo cti padne hlava.
Renegátům za úklony
do kapes padají milióny.

SENTENCE
Bylo tomu a je vždycky,
že režim je potud silný,
pokud je lid apatický.

STOKA KARIÉRISMU
Je to vskutku k nevíře!
Jsou to ještě lidi nebo krysy,
kteří dnes kálejí do talíře,
z něhož chlemstávali kdysi.

ROZMLUVA
Kardinál:
„Co to lidi pořád máte
proti naší církvi svaté?“
My:
„Nic než to, vstoje i vleže
dohazujete nám papeže.
Strach před jeho čepicí
skončil dávno v Kostnici!“

JIŘÍ STANO 
Nebát se a nekrást!
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LIDSKÁ PRÁVA
Cože jsou to lidská práva?
Copak jste už slepí, hluší?
To je to, co lidem zbude,
když se lidská práva zruší.

TAŤKA SENÁTOR
Od jistého data,
stal se pracujících táta.
Sliboval všem dolem-horem,
zvolili ho senátorem.

Když usedl u korýtka,
tátou se už stává zřídka,
jenom vznikl nový tvor –
taťka senátor.

SIEG HEIL!
Postavili už konečně glajchu
na dílo, jež nepovedlo se kdys� rajchu.
Dodělat je třeba malou práci:
Aby se též navrátili Sudeťáci.

POVZBUZENÍ
Premiér nám vece:
„Nebojte se nezaměstnanosti,
vždyť je zdravé přece,
když se člověk postí.“

VOLEBNÍ PROGRAM
V jejich programu je jisté,
ať to partaj jak chce kryje,
ruce že bývají čisté,
jen když jedna druhou myje.

MOC JE NEMOC
Moc je nemoc mamlasů.
Skopeš-li je s Parnasu,
derou se zpět jako lítí
znovu, i s odřenou řití.

PRAVDA A LÁSKA
Z pravdy nezůstalo více, než 
podvod, klam a lež.
Z lásky potom zejména
nenávist až do třetího kolena.

Pravda, láska – podfuk jen holý.
Vychytralé symboly
pro cíl lumpů všech stejný –
jak maskovat zlodějny.

TOŤ OTÁZKA
Problém mi už dlouho nedá spát,
až opuchla mi z toho víčka:
jak žijí, dýchají a množí se,
bych věděl rád,
ti, co nemají dnes svého strýčka.

MRAZIVÁ PŘEDSTAVA
Podle islámského práva,
zlodějům useknou ruku,
ať je levá nebo pravá.
Jenom ať poslanci uváží,
kolik že šejdířů v letu-cuku,
chodilo by u nás bez paží.

DEMOKRACIE BEZ DEMOKRATŮ
Máme demokracii prý, lidi zlatí,
jenom jedno chybí, právě demokrati.
Těch několik, co nám náhle spadlo z nebe,
zařadilo do ní jenom sebe.

SAMETOVÁ HOTENTOTŠTINA
Zas ze sametové skrýše
nové prznění tu je:
Už v novinách se nepíše,
ale medializuje.

KOLO DĚJIN
Vlastní rozum, víme,
přenáší i hory,
zatímco my přenášíme
vždycky jenom vzory.

V servilitě
otázka tkví spásy,
proto hbitě –
na věčné zas časy.

VLÁDNÍ GRAMATIKA
Češi mají jednu vládu,
čeština pak sedm pádů.
Vše podléhá transformaci.
Vláda svou hbitost neztrácí,
proto vymyslila nám
pád osmý,
jímž se ptáme: Kudy kam?

Náš výbor je ze sbírky Polistopadové chřipečno,
vydalo nakladatelství Orego, Říčany, v roce 2002
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DILUVIÁLNÍ PASTORÁLE 
Chtěl bych šukat s Věstonickou Venuší
s obryní na hliněných nohou
Byla by to soulož pro budoucnost
děti by se o nás učily
o nás dvou by psal i Goethe s Eckermannem
Obec spisovatelů by se definitivně položila
Unie českých spisovatelů by začala uvažovat 
zda smí archekanec zůstat v jejím čele
Zdeněk Burian a Josef Augusta by kibicovali
jestli se dostaví neolitický orgasmus
Literárky by oněměly
Spencerová by opět změnila pohlaví
plonkové mamutice by vytroubily
že je hrdina Nik nepřefik
náčelník Mamutík by podal demisi
a Kopčem by pověsil množení na hřebíček
Pravěk?
Už je po všem!
Nová doba nové chce mít člověčiny

NEMÁM 
Já nemám na nic čas
natož na smrt
Bude si muset pomoct sama
na lopatu jí nevlezu
Už stačí že z nás zbude
na lopatku popela

NÁVRAT NEŽÁDOUCÍ 
„Dědečku proč jsi mne opustil
dědečku lama zabachtani
El Al tě do Secesse dopraví i v pátek
hvězda určitě ještě nevyšla
navíc je zataženo
Zasadil jsem ti kámen do chodníku
tam kam sis odložil kufr
který už nebudeš potřebovat
Tvé dvouplášťovky obdrží velitel ponorky
tvou břitvou si podřízne štětiny Pinďa Jöckl
tvými vlasy vycpou sedadlo

Heydrichova mercedesu
tvé vlasy rozežerou jeho slezinu…“

„Přijdu ale jen na deci vína
Spěchám na dobytčák do Terezína!“

V CÍLOVÉ ROVINCE 
Lípy zas po roce
kolik ryb uplavalo v řece kolik v potoce?
Buď vděčný za verš za rok za měsíc
za červencový den
Co chceš víc?
Jsi pán času z Nemanic

ROTARY FERDYŠE PIŠTORY 
Ferdinand Poseroutka prosí Gottwalda:
Chtěl bych se opět uplatnit
kadil jsem Benešovi
kadil jsem Háchovi
já každý režim chutě pokadím…
A zpod pera mu teče syrovátka
a stoupá řídký dým

TO JE HOTOVKA 
Jasná zpráva
Čechy brzy vymřou
Nejdřív vybijou čerty
sem tam padne anděl
santa clausové přelíčí dědy mráze
a vice versa
Zbudou jen bezbarví bledí mikuláši
bez chuti a zápachu 

TO JE JINÁ! 
Mimořádná opatření na ochranu státu
Císařská nařízení týkají se:
… zamezení zneužívání poštovních holubů
1. srpna 1914
Dnes ráno zkolaboval internet
dnes ráno poprvé cvrlikali ptáci
a k polednímu přiletěl poštovní holub
pod křídly šifrovaný dopis
s tajným plánkem opevnění tvého klína

KAREL SÝS 
Věstonická venuše
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CESTOU Z TISKÁRNY 
Apokalypsa podle Joba je už rok na světě
a nic se nezměnilo k lepšímu
Trubači posledního soudu pauzírují
anděl západního okna zkejsnul na školení
Hospodin se jede radit s Dumou
babylonské děvky stážují ve Skalistých horách
jestli vládní nora odolá 
tlapám supersonického Topola
zbytek si pořídil partiovou krabičku poslední zá-
chrany
Pandořina skříňka přestala těsnit
zatímco po roce opět vjíždím 
do dosud bezstarostné Dobříše 

ROZPOČÍTADLO 
Botana Barum Snaha Svit
s Baťou jsme si dávno kvit
Zvítězil papučový puč
pionýrky a pohorky jsou fuč 

SUDIČKA Č. 3 
Toho trápení je o kilo víc
Můžu to tak nechat?“ 

G 
Gusto je tu husto
zaříkávači do genů generace hustí
A bude ještě hustěji
až se oklamané zástupy 
do falešných mágů s gustem pustí

MODLITBIČKA STÁRNOUCÍHO BAČI 
Sláva tobě Pane
jenž jsi na číhané
Ovečky vzpurné i tiché
nakonec projdou tvým břichem 

ZBYTEČNĚ 
Zbytečně plašíš smrt
sýček vylétá za tmy
marně utíkáš před smrtí
z Čech až na konec světa
i v tvé knize se zatmí

INSTRUKTÁŽ 
Hlavně neztrácet výšku
pýše předchází pád
kdo mířil nízko v červnu 
srazí ho listopad

CARPE DIEM 
Dont�warry!
Be happy!
Máš na žvejkačku?
Mám!
Máš na Coca-Colu?
Mám!
Můžeš si pouštět Bobbyho McFerrina na rádijku?
Můžu!
Tak drž hubu
a buď sakra do prdele šťastnej!
Takový jako ty zabijou až nakonec!

POZOROVATEL 
Mým posláním není odpouštět
Přivádím hajzly do neštěstí
prasata na porážku
mám jen plamenný meč
Nahoře si je rozsortýruje
svatý Petr a archanděl Gabriel
na kravaťáky co přišli na svět oblečení
a na ty co se narodili nazí

ČESKÁ ŠMÍRA
Škrhola Stropnický
maňásek a epizodní ministr
chtěl by poslat na Ukrajinu 
svou řídkou smečku přihrávačů 
z Kriminálky Anděl

Ubožáci
Měli jste jen jeden tank
a ten jste natřeli na růžovo! 

NAPSAL JEDEN Z MNOHA 
Ach to kalné ráno
Bombarrrďák dobombarrrdoval
Stádo už bylo skoro na řadě
slzičky svíčičky pěstičky
bučení mečení hýkání
Co si teď počne bez řezníka?
Naštěstí se už blýskají nové nože
vpravo do jitrnic vlevo do jelit
budoucnost se nesmí otelit
zprzněná panna čistá
smí porodit jen Antikrista

Lidi ani tentokrát jste nebděli
v oné adventní neděli!

Revoluce začíná zvracet ze svých dětí 
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Proč pořád proti EU protestujete. Pokud chcete
EU rozbít, řiďte se do puntíku jejími předpisy. Ne-
přežije to.

Moudřejší ustoupí. Je ovšem otázkou, má-li
ještě kam…

Vždycky mě rozesměje, když si uvědomím, jak
náš premiér před každým rozhodnutím vztyčí na-
sliněný prst, aby věděl, odkud vítr fouká. A ono,
skoro vždy, fouká z Bruselu.

Současný bílý evropský otrok by měl mít IQ
okolo 80, aby uměl obsluhovat mašiny, popř. si na-
koupit, ale ne se vyptávat a přemýšlet.

Myslím, že na změnu ve školství je pozdě. Ve
vzdělávacím systému převládá trend debilizace.

V naší veřejnoprávní televizi je zdravotně bez-
pečné sledovat pouze předpověď počasí, a to
jenom proto, aby člověk věděl, jaké počasí zítra ne-
bude.

Je mi putna, že na náměstí duněla nějaká
prázdná Putna.

Že by nevěděl, co šaría dělá s homosexuály? Je
vidět, že i profesor může být nevzdělaný hňup.

Měl by být obnoven titul "Škůdce zemský" .

Nerušte! Mohlo by mu vystydnout kafíčko v ka-
várně. V které? No přece v té pražské.

Měl by se urychleně léčit, než zemře úplně blbej. 

Nekoukej na tu televizi, nevztekej se, ať tě ne-
musí personál zase přebalovat!

Proč mi jen ten Sobotka připomíná Tsiprase? Á,
už vím. Oba se podělali před Evropskou unií. 

Ten dopadl jak sedláci u Chlumce. A takový na-
dějný mafián to byl.

Zajímavé, kleptománie jako vládní filosofie.

Jak chutná moc? Moc!

Mám dojem, že ten českej lev je dávno vykast-
rovanej, a k tomu ještě bezzubej.

Když financministra dělá Slovák. Když ministra
vetřelců dělá Američan. Když v zahraničním výboru
chrápe Švýcar. Když primátora hlavního města za-
stává Slovenka. Když si neumíme vládnout sami,
je takový kozel perfektním zahradníkem. 

Ten politik "vyprázdnil své úložiště" v hlavě,
a teď mu tam nezbylo už ani zbla mozku. Ničemu
nerozumí, ale ještě o tom ani neví.

A rvali se doktoři, inženýři anebo jaderní fyzi-
kové? Ta informace mi chybí.

Je neuvěřitelné, kolik extrémistů dokáže EU, díky
přístupu k imigrantům, vytvořit.

Docela bych věřil, že migranti dostávají kvalit-
nější stravu, než pacienti v některých českých ne-
mocnicích.

Je faktem, že Schengen je velmi přísně střežen.
Například loni v květnu proti ruským motorkářům. 

Kdepak jsem jen chytil tu alergii. Alergii na slovo
"diskriminace".

Slyšel jsem krásné pojmenování. Euroidiot.

Zase se vyjádřila. Je to �ča.

IVAN VOTAVA 
...jen si tak sedím a kecám a kecám
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Musíme používat slova opatrně. Nevíme, kdo nás
poslouchá. Nevíte, která slova jsou zakázaná? 

Jím pouze BIO potraviny. Proto mám BIO alergii.

Velice mě překvapuje, že někdo zkoumá vztah
mezi mužem a ženou. Vždyť teď přece frčí buzny
a lesby.

Stoletá Američanka stále pracuje 11 hodin
denně, šest dní v týdnu.

Dobrá zpráva pro naše zákonodárce, horší pro
dnešní třicátníky!

U nás v práci se nepřidává, máme tolik práce, že
není čas řešit mzdy.

Musíme používat slova opatrně. Nevíme, kdo nás
poslouchá. Nevíte, která slova jsou zakázaná? 

Výsledky testu potravin. Přesně podle hesla: "Je
to sice dražší, ale zato je to horší.

Nedávno jsem si chtěl koupit Tatranky za skvě-
lou cenu. Myslel jsem, že je přejel parní válec. Ale
nepřejel. Byla to nová receptura.

Tak si milé děti, na dobrou noc, přečteme po-
hádku o tom, jak třičvrtě miliardovou EU musí chrá-
nit třistamilionové USA, před
stočtyřicetimilionovým Ruskem.

Agresivní chování Ruska spočívá v tom, že se
neustále přibližuje k základnám NATO a to ze všech
světových stran. Na takové agresivní chování je
třeba vojenská odpověď. Nejlepší bude vtáhnout
do války celou Evropu.

Zbývá už jen doufat, že církevní hodnostáři se ze
všeho tak přežerou, až prasknou, a tím pádem jim
bude prd platné, kolik si nahrabali majetků!

Zase pedofil. Odklonil se od Ježíše. Samozřejmě,
protože ten byl na holky. Máří Magdalena by nám
řekla délku i průměr.

Plzeňská diecéze má nového biskupa. Od ka-
plana v Kutné Hoře, přes feldkuráta až na biskupa.
Takový rychlý postup v tom mafiánském spolku, to
není jen tak.

Z toho, že byl jmenován biskupem Tomáš Holub,
usuzuji, že v Plzeňské diecézi vázne restituční vy-
dávání majetku pro církev.

Když vidím výsledky voleb v EU, je mi jasné, že
není důležité kdo kandiduje, ale kdo sčítá hlasy.

O této vlně imigrantů lze říct jediné: "Co tě ne-
zabije, to tě znásilní".

Že prý Česko, Czech republik, Czechia. Houby,
Kocourkov je to, Cat-Land.

Zase jedna soutěž Miss bůhvíčeho. Sakra proč
to nenazvou správně. Přehlídka chovných samic
pro fotbalisty, hokejisty a jiné zbohatlíky.

Nějak nechápu. Odkdy má škodná imunitu.

Ráno jsem vstal, pustil si zprávy a měl jsem
pocit, že je den po Bílé hoře.

Ulička Václava Havla. Má ta ulička zaplacené li-
cenční poplatky? Budu to muset nahlásit Dáše.

A co takhle Odpadkový koš Václava Havla?

iPhone, iPad, iTunes, iBubble a teď ještě iMi-
granti. Už mě to iRituje.

Zpravodajství ČT:
1. info o výbuchu, počty mrtvých
2. info o obětech, číslo se zvyšuje
3. analýza odborníků kdo, proč, atd.
4. rozhovory s politiky a očitými svědky o tom,

jaká to byla hrůza
5. najde se Arab, co zachraňoval životy, vrhal se

do výbuchu, aby ochránil Evropany. Pí ár o tom, že
všichni nejsou stejní 

6. vystoupí jakýsi Sluníčkářský Eurohujer
a vyzve nás k tomu, abychom nepřisuzovali ty
útoky islámu a uprchlické krizi

7. vyšetřování zjistilo, že viníkem jsou teroristi
z ISIS. Důrazná výzva, abychom to 

nespojovali s islámem a uprchlíky.
Teď je deset hodin dopoledne. U kterého bodu

jsme? U pátého, šestého?

A jak to asi vidí naše vláda? Bude lhát, jako
ostatně vždy.
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K 15. BŘEZNU 1939
K onomu temnému výročí
V médiích hluboké mlčení
V dějepise mlžení velké
Jen exministryně ráže sdělné
Krátce před půlnocí v televizi pronesla
Názor čerty odnesený do pekla:
„Vlastně se tehdy vcelku nic nestalo!“
(Tak se 15. 3. 2016 usnesla)
Jenom nás Německo okupovalo
Zatýkání od prvního dne
Výslechy přeukrutné
Popravy každý den
V nemalém počtu
Svého Žida cikána odbojáře
Si kdykoliv klofnu
Na tři sta šedesát tisíc
Občanů našich
Nacisté připravili o život
Zavření českých vysokých škol
Krutá germanizace
Nucená i dobrovolná kolaborace
Občas někoho udali krátce
Jež se pak zhoupnul v oprátce
Demokraty zahrabali do hnoje
První mřeli pracovníci odboje
Nacisté je umučili
K vyhlazení odboje napnuly
Všechny síly
Zabíjeli Židy cikány odbojáře
Nepřiznal se při mučení
Nacista se s ním nepáře
Vinen nevinen popravit!
„Čech má mít jen holou řiť!“
Uvolnit Neveklovsko
Pro nacistů cvičiště
Možná se tam nacvičuje
Kobyliská střelnice
„Čech v Čechách nemá
Konec konců co pohledávat!“
Atentát na Heydricha
Pomsta krvavá esesácká
Vypáleny vyvražděny
Lidice Ležáky
Na šest tisíc popravených

I Česko na smrďáky
Popravy českých vlastenců
Slavili při pijatice
Ekonomicky z nás sály
Jak ohromné pijavice
Škody za stamiliardy korun
Prý rumem opitý rozum
Krutá pomsta za Slovenské
Národní povstání
I nemluvňata hází
Do plamenů k nahnání
Hrůzy strachu pomstít se všem
Němec je pořád pánem
Před ústupem vypálili Ploštinu
Zkusí Brnu na odchodnou
Dát moc mokrou peřinu
Zapálí i zámek Mikulov
Památek plný po strop
Srovnat chtěli se zemí
I povstalou Prahu
Přišli však včas rudí
Vyhnali je
Z českých hájů luhů 

POLITICKÁ KOREKTNOST
Politická korektnost
Demokrata nejen ctnost
I základní povinnost
Na pravdu jen dlouhý nos
Neurážet národnosti druhé
Nevadí že pravda k čertu půjde
Politická korektnost nás žádá
Shrbit se a ohnout záda
Nestěžovat si a lhát
Na pravdu z vysoka srát
Pokálet svou vlastní zem:
„S kritiky do pekla! Všem!“

JAN ZEMAN
K 15. březnu 1939
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Na zřícenině hradu na Hazmburk
"Hrad Hazmburk neúspěšně dobývala 
husitská vojska Jana Žižky z Trocnova 
v roce 1424, 1429 a 1431." 
Že slavný husitský vojevůdce 
zemřel v roce 1424, je autorům Putna. 
"Hrad Hazmburk v letech 1468-69 
dobila hostující vojska Uherského krále 
Matyáše Korvína..." Že zem Českou 
dobývala drancovala může tvrdit 
jen hospodská spodina!

Z Valdštejnské zahrady:
"Originály vzácných soch 
z Valdštejnské zahrady 
byly v roce 1648 odvezeny 
do Švédska, kde se vystavují 
na zámku..." Nevěřte 
na loupeživou švédskou chásku! 

VALTR KOMÁREK
Poznal jsem Komárka 
na Ekonomickém ústavu
Nebylo lehké otevřít ústa mu, 
nikdy neměl čas
Až dneska spustil, 
neopustil naši ekonomiku
Poslouchat jsem musil hodinu
Ach, kdy ho uslyším zas?
Včera odešel Prognosťák zakládat
Tajemný svobodný ústav, 
před nímž brzy smeká svět
Souhrnná prognóza 
ukazuje cestu vpřed
Nad Prognosťákem se vznáší 
Damoklův meč
Leč 17. 11. 1989 přijde Národní třída 
Provalí se bída režimu
Vypuštěnému džinu se to letí
Smetá všechno smetí
Valtra spatřím na balkónu řečnit, 
dlouho mluví
Prognosťák důvěru budí, 
jeho muži do vlády jdou
Valtr se stal místopředsedou vlády
Vidí příkré srázy na cestě, 
chce postupně přelézt je
Však osamocený je, 
sesazuje komunisty poctivé
Patolízaly vyzvedává, 

vášním propadá
To se stává, jeho kumpáni 
ho podtrhnou, sesadí
Zrada bují, on je ctí
„Klausův scénář šílený 
nemůže projít!“ myslí si
Však Klaus se opře o primitivy, zvítězí
Na kritiku se odpovídá:
„Prognosťák se z úsporných důvodů uzavírá.“
Ač z něj vzešel dobyvatel krutý, 
jeho parta
Politický boj nefér, špinavá karta
Prognosťák se brání, odvolává, 
džungli předpisů sláva
Volební kampaň sociálním 
demokratům Valtr vede
Výsledky voleb neveselé
Vlastizrada v parlamentě běží, 
bojuje s ní
Nakonec ho tehdejší 
předseda ČSSD přemluví
Aby podpořil vlastizrádný zákon 
o zániku ČéeSeFeR
Neb Horák chce zůstat čistej 

Mečiar jedná s Klausem. Porcují republiku
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„Okolo Země dnes proletěla planetka,“
informoval XY přátele v blízkém hostinci.
„A naprosto bez užitku! Kdyby lépe mířila,
mohla na Zemi vykonat kus užitečné práce.
Třeba v sídle vlády nebo v Poslanecké sněmovně.“

MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ OBČANÉ TAKÉ CHTĚJÍ PRA-
COVAT,
přečetl si XY text letáčku na zdi metra
a povzdechl si:
„Ať pracují. Ale do vlády je brát neměli…“

Kdykoli se na televizní obrazovce
objevila omluva za sníženou kvalitu obrazu,
volával XY směrem k sídlu vlády:
„A kdo se nám omluví
za sníženou kvalitu přítomnosti?!“

„Jaký je rozdíl mezi Pražákem a venkovanem?“
meditoval XY po víkendu stráveném na chalupě.
„Pražák chodí na houby, když nerostou,
suší seno během průtrže mračen,
odpadky nevyhazuje do lesa, ale odváží je
na sběrný dvůr,
nespravuje pojistky hřebíkem,
nevykrádá domorodcům obydlí,
nejezdí na petrolej, nýbrž na benzin
a je schopen si pamatovat sousedovo příjmení.“

„Proč se ti ambiciózní hoši vrhají do politiky,
kde si ničí zdraví a pověst,“
uvažoval XY o těžkém životě politiků,
„když by jim lépe slušelo nějaké pokojné povolání,
ve kterém by nenapáchali tolik škody —
například bacilonosič?“

„Ministr z úsporných důvodů snížil hasičům platy,“
četl XY a poznamenal:
„Nebylo by lepší zakázat požáry a zrušit hasiče?
Tím by se ušetřilo ještě mnohem víc!“

„Dlouho trvalo, než nás televize přesvědčila,
že my Češi nejsme o nic lepší ani chytřejší
než ostatní národy,“
pravil XY po TV zprávách.

„A teď nastává druhá fáze — přesvědčit nás,
že právě my jsme ze všech národů ta nejhorší
pakáž!“

„Není hrdina jako hrdina,“
pravil XY při televizním přenosu
z udílení státních vyznamenání.
„Hrdinové na plný úvazek
mají nárok na vyšší vyznamenání než ti,
co hrdinské skutky konali jen ve volném čase.“

„Statistika zločinnosti v naší zemi vypadá hro-
zivě,“
pravil XY při přátelské debatě o růstu kriminality.
„A to jsou ještě dobré dvě stovky zločinců
chráněny poslaneckou imunitou!“

„Ať žije vláda!“ zvolal XY v prvních minutách
nového roku.
„Přes všechny objektivní obtíže nás dovedla
z loňska do letoška.
Musím přiznat, že takový úspěch jsem
od ní nečekal.“

„Česká historie,“ pravil XY v kroužku přátel,
„je pochopitelná jedině za toho předpokladu,
že k Řípu naše prapředky nepřivedl Praotec Čech,
nýbrž Jára da Cimrman.“

„Co dali Češi světu?“
položil XY řečnickou otázku
a hned si na ni odpověděl:
„Knedlíky. Zdá se vám to málo?
Ale pořád lepší než odkázat lidstvu
dynamit nebo španělskou chřipku.“

JIŘÍ ŽÁČEK
Tak pravil XY
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„Spravedlnost?“ ušklíbl se XY
stížnostem přátel, jak je svět nespravedlivý.
„Jakou spravedlnost čekáte od světa,
do něhož se rodíme zásluhou jediné spermie,
která ve sprintersko-boxerském maratonu
k mateřskému vajíčku naprosto nespravedlivě
předběhla a knokautovala miliony konkurentek?“

„Starověký otrokář,“
pravil XY při debatě o pokroku,
„zajistil svým otrokům zdarma bydlení,
stravu i potřebné vzdělání
a dokázal je ochránit před zvůlí ostatních otroků,
zatímco dnešní otroci si musejí vzdělání,
stravu, bydlení i bezpečí zaplatit sami.
A tomu říkáte pokrok?“

„Time is money,“ souhlasil XY
s prvním přikázáním konzumního věku.
„Jen bych rád věděl, v čí peníze se mění můj čas.“

„Půl století po skončení světové války
se ukazuje, že v ní zvítězili úplně jiní vítězové,
než jsme se učili v dějepise,“
pravil XY při debatě o geopolitice.
„Kdo? Zbrojařské korporace.“

„Kdyby s evangeliem lásky
místo Ježíše Krista přišla Máří Magdaléna,“
pravil XY při debatě o alternativních dějinách,
„svět by dnes vypadal docela jinak.“

„Stromy jsou obdivuhodné bytosti,“
pravil XY při procházce ke své přítelkyni.
„Celý život mlčí, a přece ze svého stanoviska
neustoupí ani o píď!“

„Jak funguje svět?“ meditoval XY při nedělní si-
estě.
„Inteligentní doplácejí na hloupé,
poctiví na nepoctivé,
slušní na neslušné.
Kdyby tomu bylo jinak,
naše civilizace by se už dávno zhroutila.“

„Ať si pan Fukuyama svou teorii o válkách civili-
zací
strčí za klobouk,“
pravil XY při debatě o budoucnosti.
„Pro budoucnost lidstva je mnohem důležitější,
jak dopadne konflikt hrstky chytrých
s přesilou blbých!“

„Jak se mi nemá z umění zvedat žaludek,“
pravil XY při debatě o trendech současného
umění,
„když autentickou výpověď o stavu své duše
nám nepodávají ti, co mají duši čirou
jako studánku,
nýbrž ti, co mají místo duše žumpu!“

„Svět musí být v rovnováze,“
hájil XY mnohaletou záškodnickou činnost
bratrstva literárních kritiků,
kterým se podařilo většinu čtenářů 
odradit od četby.
„Když existuje Klub přátel poezie,
zákonitě musí existovat i Klub nepřátel poezie.“

„Konečně mi došlo, proč se píšou paměti,“
poznamenal XY a zavřel rozečtenou knihu.
„Aby si autor vyřídil účty se svými nepřáteli.
A dokonce i se svými přáteli.“

„Poezie má zázračnou schopnost
sbližovat lidi opačného pohlaví,“
podotkl XY při debatě o básnictví.
„Znám to z vlastní zkušenosti.
Chtěl jsem v knihkupectví
zakoupit knížku surrealistického básníka,
který svůj opus opatřil
avantgardním názvem Mrdat.
Když jsem na dotaz sličné prodavačky,
co bych si přál,
odpověděl titulem oné knížky,
zapýřila se a špitla: Kdy a kde?
A to byl počátek našeho báječného vztahu.“

„Ach vy velikáni!“ zavrtěl hlavou XY
při sledování TV rozhovoru s národním hrdinou,
který si stěžoval na českou malost, nevděk
a závist.
„Ministerstva za zásluhy jste si přidělili,
mládeži jste se dali za příklad,
pomníky jste si nechali postavit —
a ještě chcete, aby vás lidi milovali?“

„Jak mají občané uvěřit,
že ministři jsou nezkorumpovatelní,“
pravil XY před sídlem vlády,
„když vidí jejich tučné zátylky a trojité brady?“

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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VE SPOLEČNOSTI PROBÍHÁ DEKULTIVACE
Rozhovor MONIKY HOŘENÍ se sociologem docentem PETREM SAKEM

• Přednášíte na vysoké škole. Jací jsou podle vás
současní vysokoškolští studenti? 

Dnešní mladá generace je mimořádně diferenco-
vaná, takže vedle hlavních generačních znaků
a trendů můžeme najít skupiny mládeže se znaky
zcela protikladnými. Obecně však můžeme říci, že
dnešní mládež je produktem nových jevů ve společ-
nosti a transformačních procesů, které udávají směr
konkrétních společenských změn v posledních dva-
ceti letech. V současnosti hlavní, a někdy se zdá, že
jedinou funkcí vzdělávání, je profesní, kvalifikační
příprava, která z lidí dělá lidské zdroje. Člověk se re-
dukuje na zdroj hrubého domácího produktu a kor-
porátních zisků. Vzdělávání, které nevidí člověka
jako cíl, ale jako nástroj tržní ekonomiky, se pocho-
pitelně proměňuje a vzdělávací cíle dětí a mladé ge-
nerace se redukují. To, že mladá generace nezná
dějiny své země ani moderní světové dějiny, nejenže
nevadí, ale je dokonce výhodné, protože neznat dě-
jiny znamená nechápat souvislosti, příčiny a být
snáze manipulovatelný. Navíc tato generace žije svůj
život již od dětství ve společnosti, v níž probíhá re-
kultivace, a dle Františka Koukolíka debilizace.

• Čemu přisuzujete neznalosti mládeže? Nedo-
statky ve školním vzdělávání? Pokud ano, kde se
udělala v posledních letech chyba? 

Vzdělanost či nevzdělanost mladých je důsled-
kem odborné kompetence ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, absence odborných znalostí
a informací z reálného školního prostředí u samot-
ných úředníků uvedeného ministerstva, odbornosti
ministrů školství a jejich úředníků, zásahů do vzdě-
lávacího systému diletantskými reformami tvoře-
nými lidmi, kteří se prohlásí za experty. Jen
namátkou - na státních maturitách, které stály jednu
až dvě miliardy korun, byli hlavními autory inženýr
ekonomie a učitelka fyziky. Skutečný odborník se
v takovémto prostředí obtížně prosazuje. Příkladem
může být současné přetváření školství inkluzí pod
vedením expertů z neziskových organizací, zatímco
skutečná odbornice docentka Iva Švarcová, CSc.,
která se problémem zabývá desetiletí, a vydala řadu
odborných publikací, se klopotně snaží uplatnit své
odborné znalosti a zkušenosti. Ovšem to jsou jen
některé příčiny, ve skutečnosti je jich daleko více
a obecně můžeme říci, že příčinou je celkový stav

společnosti s jejím
hodnotovým relati-
vismem, citovou
plochostí, vlivem
médií, prestiží uči-
telů, postižených
uplatňováním neoli-
berálních principů.

• Čím to, že
mladí lidé ovládají
již v raném věku ko-
munikační a infor-
mační technologie,
ale nemají všeobecné vědomosti. A to nemluvím
o morálně volních vlastnostech…

Dnes již mají děti vedle kolébky počítače, a hrač-
kou batolete je mobilní telefon. Jejich svět, v němž
se pohybují od narození, je svět informačních tech-
nologií, s nimiž se sžívají a odmala je intuitivně ovlá-
dají. Jejich rodiče jsou již generací, která do značné
míry žije virtuálně v kyberprostoru a v sociálních sí-
tích sdílí a přenáší informace bez vlastní myšlen-
kové aktivity. Oproti minulosti již nejde o generační
inverzi, kdy děti přenášely počítačovou gramotnost
na rodiče a prarodiče, ale generační kontinuitou
komputerizace nových generací akceleruje a přináší
nové jevy. V televizi jsem sledoval debatu dvou práv-
níků, bývalého a současného ministra spravedlnosti.
Výjimečně se shodli, že dnešní děti jsou dříve vy-
spělé, a proto je třeba snížit věk trestní odpovědnosti
na čtrnáct či dokonce třináct let. Pokud měli na
mysli ranější věk nástupu menstruace u dívek
a obecně fyzickou vyspělost, měli by nepochybně
pravdu. Ovšem pokud mluvili o sociální zralosti, tak
pohyb jde opačným směrem. Problémem je rozeví-
rání nůžek mezi tělesnou a sociální zralostí. Mladé
ženy mají v tomto směru větší empatii a hlubší vhled
než oba ministři, když mluví o problému najít mezi
mladými muži partnera pro založení rodiny, protože
současní »mamánci« postrádají samostatnost a od-
povědnost. Spíše potkají metrosexuála či homose-
xuála, než partnera pro založení rodiny. A to se jedná
o mladé muže, u třináctiletých je problém se sociální
zralostí o to větší. Úroveň vzdělanosti není pro
MŠMT ČR problém. Na nedávném semináři k prá-
vům dítěte jsem se od náměstka ministryně školství
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dozvěděl, že otázkou je definice vzdělanosti. »Vzdě-
laností nejsou znalosti a dovednosti, ale schopnost
uplatnit se v praxi.« Takže teď již jde jen o to, změnit
maturity, aby se v nich nezjišťovaly znalosti, které
studenti získali za dobu studia. Možná by si to mohly
vzít na starost neziskové organizace, které by mohly
získat nové granty s milionovými dotacemi…

• Sledujete také obecné problémy ve školství?
Mám na mysli potíže s chováním části žáků a stu-
dentů – šikanou? Co tomu říkáte jako sociolog? 

To přeci nejsou problémy primárně ve školství
a dětí a mládeže. Ty děti nikdo neimportoval, ty vy-
růstaly v této společnosti a společnost je takto vy-
chovala. To, že politici nevidí důsledky svého
chování, neznamená, že neexistují souvislosti mezi
jejich chováním a chováním dětí a mládeže. Když se
premiér pochvalně vyjadřuje k trenkám nad Hradem
a ukradená standarta mu nevadí, jaký vzkaz dává
dětem a mládeži? Ministryně školství Kateřina Va-
lachová tím, že chce řešit šikanu na školách přidě-
lením peněz, dokládá, že problému neporozuměla.
Chce ho řešit jeho příčinou, protože šikana je logic-
kým vyústěním tržní a konzumní společnosti
a peněz. Ve školách máme děti, které nemají peníze
na teplý oběd, a děti, které mají peníze na koupení
specifického sociálního a morálního statusu. Bohatí,
ale primitivní a nevychovaní rodiče dokážou svými
penězi zajistit na škole svým dětem exkluzivní pozici
pro hodnocení učiteli a vedením školy. Tím spoleh-
livě z těchto dětí vychovávají agresivní, egoistické,
sebestředné asociály. Šikana je pouze jedním z pro-
jevů jejich specifické sociability. Exkluzivní sociální
status dítěte a jeho projevy jsou systémovým dů-
sledkem tržní společnosti. Vedení školy je závislé na
přidělených penězích, sponzorských darech a vlivu
bohatých rodičů. Zobecněně řečeno, chování dětí,
včetně šikany, jejich specifický status a chování ve-
dení škol a učitelů jsou produktem peněz. Takže
chování dětí odpovídá systému, který na ně funkci-
onálně a intencionálně působí. Od raného dětství se
děti setkávají s agresivitou; počítačové hry, televizní
násilí, násilí v kyberprostoru, domácí násilí, politika,
sport. Jejich agresivní chování, včetně šikany, je
adaptací na to, s čím se v naší nemocné společnosti
setkávají. V dětech a mládeži vidí společnost sebe
sama, pohled na mládež je pohledem společnosti
do zrcadla.

• Co říkáte inkluzi ve školství? 
Tato nová kampaň ve školství se děje pod heslem

rovného přístupu ke vzdělání. Ovšem ústupem od

rovného přístupu ke vzdělání bylo zřízení osmiletých
gymnázií a soukromých škol. Mantrou příznivců in-
kluzivní kampaně je výrok, že integrovaná výuka
obohacuje i děti bez problémů, a ty díky společné
výuce dosahují vyšší vzdělanostní úrovně. Možná
někomu nevadí učit v prostředí, kde se žáci a stu-
denti baví. Já však neznám učitele, kterému by to
nevadilo. Mně dokonce nestačí ani to, když se stu-
denti mezi sebou nebaví, potřebuji totiž, aby myš-
lenkově »šli se mnou«. Teprve tehdy dosahuje výuka
svých cílů a je efektivní.

• Dokážete si představit Sokrata, jak vede se stu-
dentem dialog, a do jeho vyslovovaných myšlenek
jdou komentáře asistentů, kteří je tlumočí?

Dokáže někdo vysvětlit souběh dvou minister-
ských kampaní, státní přijímací zkoušky na střední
školy a inkluze? Jakékoliv přijímací výběrové řízení
vychází z předpokladů, že: ne všichni jedinci z po-
pulace mají předpoklady k úspěšnému studiu; kva-
lita vzdělávacího procesu je podmíněna kvalitou
účastníků vzdělávacího procesu, a to jak učitelů, tak
studentů. Inkluze nejenže z těchto předpokladů ne-
vychází, ale přímo je popírá. Podle propagandistů
inkluzivní kampaně jedinci, kteří by neprošli výbě-
rovým řízením a nejsou schopni standardní účasti
ve výuce, svou účastí způsobují dosažení lepších vý-
sledků u standardních žáků. Ptám se, bude se týkat
inkluze také osmiletých gymnázií a soukromých
škol? Pokud ne, tak právě to bude zdrojem nerov-
ného přístupu ke vzdělání. Rovný přístup ke vzdělání
prostřednictvím inkluze je na úrovni výroků: »Válka
je mír a mír je válka« či »Humanitární bombardo-
vání«. Klíčem k pochopení stoupenců různých kon-
cepcí je jejich soukromé chování. Vzpomínám, že
když se stala ministryní školství Petra Buzková, tak
nedala své dítě do školy svého veřejného resortu,
ale do velmi drahé exkluzivní soukromé školy. Bude
jistě zajímavé, jak intenzivní inkluze bude ve třídách,
do níž chodí či budou chodit děti ministryně školství
Kateřiny Valachové. Ani si nechci připustit, že by
mohly chodit také do soukromé školy.

• Sledujete světové události, imigrace, války, te-
roristické činy? Kde vidíte kořeny? 

Musím se přiznat, že to, co se děje v Evropě po
nějakém teroristickém činu, zvláště orgie pokrytec-
tví politických elit, mne až téměř znechucuje. Sta-
tisíce mrtvých, které má západní civilizace na
svědomí v Iráku, Libyi, Sýrii a v dalších zemích, má-
lokoho zneklidňují, a rozhodně ne politické elity.
Masovému vraždění politici cynicky říkají zavádění
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demokracie a ochrana lidských práv. V posledních
týdnech Česká televize v souvislosti s návštěvou
čínského prezidenta opět stavěla do popředí otázku
lidských práv v Tibetu, a selektivně kritizovala poli-
tiky za nevěnování pozornosti tomuto tématu, pod-
porována určitými skupinami aktivistů neziskových
organizací a politiků jako jsou Martin Bursík a Mi-
roslav Kalousek. Tito lidé mluví o křesťanských zá-
kladech naší civilizace. Vypůjčím si proto klasický
křesťanský axiom. »Vidí smítko v oku bratra svého
a nevidí břevno v oku svém«. Redaktoři České te-
levize a jejich zájmoví souputníci kritizují druhé, ale
proč se nezaměří na své chování, na svou angažo-
vanost v otázce lidských práv? Kdy se ČT angažo-
vala v otázce lidských práv lidí zabíjených
americkými drony, a to ještě v jiných zemích? Když
pomineme naprosté popření mezinárodního práva,
tak je tady základní lidské právo na život, a právo
na spravedlivý proces. Jaký je rozdíl mezi mrtvými
z Bruselu a Paříže, a mrtvými po útocích americ-
kých dronů? Oběti teroristů jdou do desítek, obětí
amerických dronů jsou tisíce. Proč v jednom pří-
padě jsou události nazývány teroristický čin,
a v druhém případě boj za demokracii a za lidská
práva? Protože podstatné je, kdo vládne médii. Ten
také říká, co je realita, co je pravda. To, co není v in-
tencích takto vykonstruované skutečnosti, je zlo-
činná propaganda nepřátel. Není bez zajímavosti,
že jména, která jsme mohli číst pod peticí ve pro-
spěch migrantů, jsou stejná, která podporovala
agresi v Iráku, destabilizaci Ukrajiny, rozbití Libye
a rozvrat Sýrie. Zatímco proti zabíjení statisíců lidí
v těchto zemích tito petenti nikdy neprotestovali,
tak když se Syřané, Iráčané a další přesunou k nám,
jsou znepokojeni, zda mají správnou stravu, zda
jsou dobře ubytováni atd. Zatímco v případě mi-
grantů náhle vyzdvihují princip solidarity, tak jako
politici vůči obyvatelům vlastní země tvrdě prosa-
zovali neoliberální princip »každý je zodpovědný
sám za sebe«. Připomeňme prodlužování věku od-
chodu do důchodu, zmražení důchodů, snížení so-
ciálních dávek a zpřísnění jejich přiznání,
nezaměstnaní jsou lenoši, kteří nechtějí pracovat,
minimální mzda je špatná a v žádném případě ji ne-
zvyšovat, žádné peníze v souvislosti s porodem. Co
se stalo s těmito lidmi, tak tvrdými vůči lidem, kteří
celý život v této zemi pracovali, a náhle jsou z nich
takoví lidumilové vůči lidem, kteří zde nevytvořili
sebemenší hodnotu? Kde je příčina této proměny?
Známý je politologický návod k porozumění poli-

tické realitě: »Chceš–li pochopit dění v politice, sle-
duj toky peněz.« Možná by tento princip pomohl
i v tomto případě.

• Jak se proměnila naše společnost za poslední
dvě desítky let?

Pokud bychom chtěli charakterizovat a hodnotit
společnost, tak bychom nejdříve museli stanovit
ideje, cíle a smysl naší společnosti a porovnat podle
nich naši společnost. Problém je, že naše společnost
žádný smysl nemá, je smyslově vyprázdněná! Pra-
videlně se ptám studentů, jaký má naše společnost
smysl, a ještě se nenašel ani jeden student, který by
v naší společnosti nějaký smysl viděl. Před touto
prázdnotou pak utíkáme mimo přirozený svět do vir-
tuální reality či drogou změněného vědomí navyšu-
jeme konzumaci alkoholu, bereme prášky,
propadáme se do psychiatrických diagnóz a nade
vším vítězí peníze a konzum. Oč více mizí tradiční
hodnoty, o to více se jimi oháníme. Křesťanské hod-
noty, evropské hodnoty. Dokonce máme na evropské
hodnoty neziskové organizace, ty se však osvědčují
spíše jako cílová stanice pro peníze různých grantů,
nadací a dotací. Když porovnáme jednání římskoka-
tolické církve s Kristovými hodnotami z Nového zá-
kona, křesťanské hodnoty budou mizet jako sníh na
jaře. Budeme-li vycházet z hodnot obsažených
v chování evropských států, můžeme dospět k zá-
věru, že pokud člověk a lidská civilizace je poslední
vývojový stupeň evoluce, je člověk jejím nepodaře-
ným výsledkem. Mladí lidé, kteří vyrůstají v této spo-
lečnosti, by na ni měli být adaptováni a považovat ji
za přirozenou a normální. Pozitivní a optimistické je,
že se již objevují studenti, kteří si uvědomují, že naše
společnost je ve stavu sociální anomie, že je ne-
mocná.

Říká se, že před svítáním je největší tma,
a možná, že tito mladí lidé, kteří si tuto tmu uvědo-
mují, představují již ono svítání a cestu ven z této
nemoci.

23. 4. 2016 Haló noviny 

Z diskuse k článku:
jirichmelarcik 2016-04-24 11:44 
Jen kdyby takových lidí bylo mezi pedagogy víc!
kafrmi 2016-04-23 22:02 
Hodnotím 7, tedy nejvýše, je totiž vidět, že tento

pán má velice dobrý, ba řekl bych výborný přehled.
prehodny.clovek 2016-04-23 18:44 
Nehodnotím, ale zatím zřejmě nejlepší rozhovor

měsíce dubna.
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Bývá zvykem varovat před „politiky“. Jsou ve-
deni cíli, které prospívají nějaké zájmové skupině,
někdy dokonce i dolním 10 miliónům. Volá se po
odbornících. Předpokládá se, že jsou nepolitičtí,
zatímco politici odborníky být nemohou. Neplatí
ani jedno. Úředník koná podle pokynů shora.
Nemá-li pokyny a koná, přestává být úředníkem.
To ministryně Valachová pokyny má a to přímo
z Bruselu. Staví podle plánů rozpadající se říše.

Při diskusi o „inkluzi“ dala najevo, že námitkám
naprosté většiny odborné veřejnosti nemíní vyho-
vět, za to se hodlá řídit skupinkou nýmandů zasle-
pených bizarní ideologií. Na otázku, proč
„inkluze“, pravila mimo jiné: „Už jsme to měli mít
dávno splněno.“ Alespoň víme, podle jakých not se
hraje.

„Na vojně jsem dobře chápal, a tak jsem postu-
poval…“ (domácí Faktor, Karel Poláček: Dům na
předměstí)

Ministryně – bruselská úřednice očekává po-
chvalu z Bruselu, nelibost v České republice je jí
lhostejná, dost možná ji naopak utvrzuje, že koná
správně. Nenarazí ani u předsedy vlády. Ten přece
řekl, že v budoucnu, jak očekává, budou v čele le-
vice ti, kteří dnes pomáhají migrantům. Je ovšem
otázka, jak mnoho občanů (bude-li to slovo mít
ještě nějaký význam) bude takovou levici podpo-
rovat.

Někdo by se mohl pozastavovat nad tím, proč
Evropská unie jako neoliberální projekt podporuje
levičáckou ideologii a naopak, aktuálně např. ma-
sové přijímání uprchlíků s minimální nadějí na při-
způsobení evropským normám života, nebo
prosazování tzv. „inkluze“.

Nikdo by se nebránil zařazení žáků a studentů,
kterým v docházce do standardní školy překáží tě-
lesné onemocnění, do běžných škol. Větší je pro-
blém s těžkými smyslovými vadami, které vyžadují
speciální nákladné vybavení a specifickou kvalifi-
kaci učitelů. Problém je a nutně bude s inkluzí
žáků s výrazněji podprůměrnou inteligencí nebo
dokonce lehkou mentální retardací. Laická veřej-
nost a možná ani paní ministryně netuší, jak těžká
vada, tato „lehká“ mentální retardace je. O střední

natož těžké men-
tální retardaci ne-
mluvě.

S a m o z ř e j m ě
i učitel v trojtřídce
musí zvládat ná-
roky výuky žáků
velmi různě pokročilých. Nikdo ovšem netvrdí, že
taková forma výuky je ideální. Je východem
z nouze v řídce osídlených oblastech.

Normálním bychom od ministra školství očeká-
vali snahu o vytvoření podmínek pro rozvinutí ma-
xima z talentu, jímž jsou jednotlivci obdařeni.
Smyslem by mělo být dosažení takové kvalifikace,
jaké jsou žáci a studenti schopni. To vše proto, že
republika se může příznivě rozvíjet jen za takového
předpokladu. Takové cíle už nejsou „moderní“. Le-
vičácký projekt vychází z bizarního ideologického
předpokladu, že rovné právo na vzdělání se nejlépe
uplatní, když budou všichni chodit do stejné třídy.

Někteří rodiče nechtějí, aby jejich talentované
dítě ustrnulo na trojčlence a malé násobilce. Proto
vznikají a budou vznikat náročné školy. Soukromé
a placené. Čí rodiče na to nemají, má smůlu. De-
klarovaná příležitost pro všechny skončí jako pod-
pora výsad pro některé a beznaděj pro ostatní.

Vzdělání už asi není důležité. Důležitá jsou
zřejmě absolutoria a tituly. Kingsley Amis ve svém
románu Šťastný Jim z roku 1956 v nadsázce před-
povídá, že není daleko doba, kdy absolventi uni-
verzit nebudou umět číst a psát. Tehdy to vypadalo
jako nadsázka. Také učím na různě vysokých ško-
lách. Už mě nepřekvapuje, kdo také může mít ma-
turitu. Že jsou seminární práce ne-li opsané, tedy
posbírané na internetu by nebylo tak nejhorší,
kdyby studenti alespoň chápali pojmy, které opsali.

Všichni pedagogové s delší praxí a v běžných
školách (kde se neprovádí velmi přísný výběr) po-
tvrdí, že prudce poklesla úroveň žáků a studentů.
Dramaticky klesla kázeň, klesl zájem a klesla
i úroveň znalostí. Kázeň je nutná nejen pro klid
a soustředění, ale k dosažení výraznějšího úspě-
chu. Úspěchu nelze dosáhnout ani bez potřebné
motivace. Znalosti nelze nahradit „gůglováním“.

Konání bruselské úřednice
a budoucnost národa
IVAN DAVID
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Jaká asi bude budoucnost naší republiky? (A
všimli jste si, že se o „republice“ už skoro ne-
mluví? O důvod víc, proč jsme náš projekt na-
zvali „Nová republika“. Brzy se přestane mluvit
o „demokracii“.) Budoucnost naší republiky,
pokud budou současné trendy pokračovat,
bude špatná. Čekali bychom snahu vlády a po-
litických stran o odvrácení nepříznivého vývoje.
Čekáme marně. Ministryně plní bruselské za-
dání.

Blížíme se z pohledu Bruselu a řiditelů tohoto
procesu k náležitému cíli. Žádné skutečné repub-
liky, žádné „národní hospodářství“, žádná národní
kultura, žádné národní elity. Prostředkem je mimo
mnoha dalších i podpora nevzdělanosti, nekázně
a absence iniciativy. A ten druh levice, ve který
doufá i premiér, prospívá se svou idiotskou ideolo-
gií neoliberálnímu projektu hyperburžoazní elity
a tupých mas bez identity a vědomí sounáležitosti.

28. 2. 2016 www.novarepublika.cz
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Česká televize hodlá poučovat o morálce?
IVAN DAVID

Dnes jsem dostal zvláště drzý dopis. Začíná cel-
kem zdvořilým oslovením "Vážený pane exmi-
nistře". Následně mě redaktor České televize
upozorňuje: "Momentálně pracuji na tématu hoax
a nepravdy na internetu a sociálních sítích." Jinými
slovy, Česká televize pana redaktora pověřila pří-
pravou kampaně na dehonestaci médií, která ani
nepatří oligarchům, ani jimi nemanipulují darebáci,
kteří s nimi nakládají, jako by byla soukromá, ač-
koli jsou "veřejnoprávní". To slovo znamená, že ve-
řejnost má právo povinně platit koncesionářské
poplatky za nevyvážené zpravodajství, jednostran-
nou publicistiku a zatajování všeho co se nehodí
těm, kteří nám z vlastní milosti vládnou.

Dopis vypadá takto:
Vážený pane exministře,
jmenuji se Karel Vrána, a pracuji v pořadu Re-

portéři ČT. Momentálně pracuji na tématu hoax
a nepravdy na internetu a sociálních sítích. Na
Vašem serveru Nová republika visí údajný článek
Milana Lasici o Václavu Havlovi. http://www.nova-
republika.cz/2016/01/milan-lasica-to-vraj-nenapi-
sal.html

Když návštěvníci serveru upozornili, že tento
článek nenapsal pan Lasica, ale Kliment Uhrecký,
objevilo se v titulku sousloví "vraj nenapísal", ale
pod článkem je Milan Lasica stále podepsaný.
Včera jsem s ním v Bratislavě natáčel a pan Lasica
se od tohoto (a dalších jeho údajných článků) velmi
ostře distancoval.

Jako bývalý ministr zřejmě dobře víte jaké to je,
když o vás někdo píše nepravdy nebo Vaším jmé-
nem šíří něco, co jste neřekl. Byl byste, prosím,
ochoten poskytnout mi k této záležitosti vyjádření?

Např. Jak ověřujete informace uvedené v článcích,
zda jste ochotný se panu Lasicovi omluvit, kdo
tento článek na web přidal a zda přijmete opatření,
aby se to již neopakovalo?

Předem Vám děkuji
Můžete mě kontaktovat i na telefonním čísle

736531273
Karel Vrána
Reportéři ČT
Rozhodně nemíním poskytovat do pořadu "Re-

portéři ČT" jakékoli vyjádření. Jedná se o jeden
z nejodpornějších pořadů ČT, je plný lží a manipulací.
Pokud někdo na takovém pořadu pracuje, jako pan
Karel Vrána, je zřejmě s takovou praxí srozuměn.
Velmi dobře vím, jak se taková vyjádření "zpracová-
vají". Pokud vyjádření poskytuje osoba, která má být
poškozena, vyjádření je vždy sestříháno tak, aby
sloužilo tomuto účelu. A nejen to, doplněny bývají
otázky, které vůbec nebyly položeny, a následuje
manipulativní komentář. Redaktoři mají svobodu
slova, kterou si vykládají jako právo lhát. Za takovou
"práci" platí občané koncesionářské poplatky.

Hned v třetí větě dopisu je lež. Na Nové repub-
lice není žádný údaj o tom, že by článek napsal
Milan Lasica. Naopak je už v nadpisu zcela jasně
uvedeno "Milan Lasica to vraj nenapísal". Tím je
autorství Milana Lasici jasně uvedeno v pochyb-
nost. Nikde netvrdíme, že článek publikoval Milan
Lasica. Článek je publikován s tím, že jde o podvrh.
Není pravda, že je možné tvrdit, že "pod článkem
je Milan Lasica stále podepsaný", když samotný
nadpis jeho autorství zpochybňuje. 

Pan redaktor bude asi tvrdit, že my Milanu Lasicovi
článek připisujeme, což není pravda, ale lež. Pan re-
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daktor asi lhát musí, těžko přizná, že cestoval do Bra-
tislavy, aby po pravdě konstatoval, že my autorství
Milana Lasici zpochybňujeme, zatímco Milan Lasica
své autorství popírá. Pan redaktor asi není zcela při
smyslech, soudí-li, že se mám panu Lasicovi omluvit.
Za co? Za to, že netvrdím, že je autorem? 

Pan redaktor si to zřejmě představuje tak, že se
nějak vyjádřím (jakkoli), on z toho něco vystříhá
a konstatuje, že jsem se odmítl omluvit a diváci,
jimž byla předem předložena lživá tvrzení si řek-
nou: „To je lump, neomluvil se!" Jenže tuhle me-
todu příliš dobře znám a statovat v ní nebudu. A tak
pan redaktor řekne, že mi dal příležitost se omluvit
a já jsem se neomluvil... Takhle oni to dělají. Je to
prosté, ani moc vysokou inteligenci na to nepotře-
bují, jen značnou dávku křiváctví.

Komentáře pod články skoro nikdy nečtu. Musel
bych je totiž mazat, protože část z nich je vulgár-
ních a někdy dokonce rasistických, apod. Píší je
tam jednak anonymové, jednak zřejmě lidé k tomu
najatí, aby kazili úroveň diskuse. Nová republika
brzy dospěje k technickému řešení, které psaní po-
dobných komentářů znemožní.

Pan redaktor Vrána se tedy řekněme mýlí, když
tvrdí, že "čtenáři upozornili", protože jsem žádné
upozornění nečetl a patrně ho nečetl ani nikdo
z těch, kteří mohou do textu zasahovat. Článek se
ke mně dostal s tím, že je to zřejmě podvrh bez
zmínky o nějakém Uhreckém. Proto ten titulek.
Článek pokládám za lidovou tvořivost. Možná se
mýlím a někdo se bude domáhat autorských práv.

V čem spatřuji největší drzost?
V dopise pana redaktora je věta:
"Jako bývalý ministr zřejmě dobře víte jaké to je,

když o vás někdo píše nepravdy nebo Vaším jmé-
nem šíří něco, co jste neřekl." Samozřejmě, že to
vím. V kampani proti mně byly těch zcela lživých

tvrzení stovky, určitě přes tisíc, každý den několik.
A Česká televize v tom byla velmi silně zapojena.
Šlo o miliardy, které jsem rozhodně nemínil rozdá-
vat, jak bylo před tím zvykem a přihlížet jejich roz-
krádání. A tak jsem byl v médiích obviňován ze
všeho možného, dokázat nemohli nic. Dokonce si
najali "spisovatele" Pavla Vernera, který na objed-
návku napsal hanopisnou knihu. U soudu pak tvrdil,
že si obvinění v knize uvedená vymyslel, že to je ta-
ková spisovatelská metoda. Ano, vyšly "rozhovory",
se zcela vymyšlenými mými odpověďmi (Mladá
fronta Dnes, Respekt). A Nova odvysílala "reportáž"
natočenou jakousi agenturou. Jeden kameraman
mě snímal, jak močím na záchodě a pak, když jsem
chtěl WC opustit, mě kopal do holeně a šeptal mi:
„Ty svině..." Druhý čekal, že natočí, jak se budu
prát, aby mohli tvrdit, že jsem napadl kameramana.
Výsledek, vysílaný na Nově, byl ubohý. Natočili, jak
říkám: „Pusťte mě, nechte mě!", když jsem se do-
žadoval propuštění z WC. Takže těch malých kurev
z médií, které toužily "vykostit velkou rybu", jak ří-
kají v jejich žargonu, jsem potkal mnoho desítek.
Kvůli nim jsem to nevzdal, to až když jsem viděl, jak
mi jde po krku většina vedení ČSSD v čele se Špid-
lou. Přesně ta parta, která dnes útočí na prezidenta
Miloše Zemana. Takže pan Karel Vrána mě nemůže
překvapit ani zaskočit. Takových jsem viděl...

Jsem přesvědčen, že většina pracovníků ČT od-
vádí poctivou práci. Ti vybraní pro politické "zpra-
vodajství" a podobně, to je ale zvláštní sorta.

My přece víme, že nám zase jdou a půjdou po
krku. Vadí jim, že statisíce lidí čte denně zprávy
a komentáře na webových stránkách, mimo kon-
trolu oligarchů. Nemohou tak zatajit to, co lid nemá
vědět, aby snesl, jak se s ním zachází. Ne všichni
chtějí být oblbováni, někteří chtějí vědět, cituji z ji-
ného dopisu, který jsem právě dostal:

Pravidelně čtu příspěvky Vašeho serveru Nová
republika-proti sociálnímu marasmu. Jste jedni
z mála, kteří přinášejí pravdivé informace o Sýrii,
i jiném dění, které jinde nejsou publikovány či jsou
vědomě překrucovány ve smyslu polopravd, nebo
lží. Patří všem, kteří takto publikují, velké poděko-
vání!!! Názorová hladina článků je otevřená, umož-
ňující konfrontovat oficielní propagandu s jinými
informacemi. Tím si lze vytvářet pokud možno re-
alistickou představu o skutečnostech, jež v tomto
českém Absurdistánu probíhají! (autor uvedl své
jméno a napsal, že je z Olomouce).

27. 1. 2016 http://www.novarepublika.cz
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Epocha úzkosti a frustovaná společnost
MAREK ŘEZANKA

Kniha Lenky Procházkové Nejsou to bohové (Na-
kladatelství Epocha, Praha 2016, ISBN 978-80-7557-
002-4, 157 s.), volně navazuje na její statě shrnuté
pod názvem „Bílý klaun“. Ústředním motivem Bílého
klauna byly nespravedlivé a arogancí moci protlačené
církevní restituce. Hlavním tématem nové knížky
Lenky Procházkové jsou mediální manipulace a odpor
proti takovým „elitám“, jež nám diktují, co si máme
myslit, nad kterým zamřeným lidským životem po-
vinně ronit slzy – a kterého si – s úctou k „našim zá-
padním hodnotám“ raději vůbec nevšimnout.

Najdeme zde Lenčiny projevy, články, ale rozho-
vory s ní.

Nepředkládá nám tu vědecký rozbor mezinárod-
ního dění v souvislostech. Její role je jiná – a pro její
popis mi jako nejvýstižnější připadá termín národní
buditelka. 

Košatým uměleckým jazykem a s přesvědčivým
zanícením upozorňuje na dvojí metry mediální i po-
litické propagandy.

Někdy čelí kritice, kde všude publikuje. Na to rea-
guje slovy: „Pravda nekádruje. Podobně jsem před
mnoha lety reagovala při jednom výslechu v Kachlí-
kárně na výtku vyšetřovatele, že uveřejňuji texty v sa-
mizdatu a v exilovém tisku. Řekla jsem mu: „Vaše
komunistické plátky by mi tohle neotiskly, tak to
dávám tam, kde to vezmou. Jde mi o obsah sdělení,
ne o logo novin… Dnes jsem na tom mnohem lépe.
Na výslechy (zatím) nechodím, i když moje články
opět vycházejí jen v samizdatu, tedy na internetu“
(Nejsou to bohové, s. 10).

Obdivuji sílu, kterou v sobě Lenka Procházková
stále nachází.

Osobně jsem totiž vyčerpán – a s publikováním
jsem pro tuto chvíli přestal. Stalo se tak hned z něko-
lika důvodů. Jednak proto, že jsem již nenacházel pro-
stor pro svou publikační činnost, tedy, nemohl jsem se
identifikovat se žádným ze serverů, kam jsem již
někdy psal. Důvody své nepublikace pečlivě rozvádím
ve svém posledním článku na Britských listech. Po-
dobně bych se mohl rozepsat v případě Deníku refe-
renda, Alt Pressu, Literárních novin či Disidentů.org. 

Za druhé – přijde mi, že v tom, co jsem dosud pub-
likoval, bych se už jenom opakoval.

Za třetí – obávám se, že vlak dějin se řítí už natolik
rychle, že jakýkoli aktivismus - sebelepší – přichází

s křížkem po funuse – a že se ho (aspoň jeho část)
stávajících „elit“ snaží využívat ve svůj prospěch.

O to více je třeba ocenit snahu Lenky Procházkové.
Snahu burcovat, odmítat dvojí metry, vysvětlovat,
s občany komunikovat a neúnavně diskutovat. To je
přesně to, co politikům zcela schází – a čeho – z lo-
giky věci – nejsou schopni.

Oděsa není mementem? 
Aneb Humanismus selektivní
Nemůžeme věřit humanitu někomu, kdo zavírá oči

nad zločinem v Oděse, kdo požaduje propuštění ženy,
která se měla dopustit zločinu proti bezbranným no-
vinářům – a už vůbec ne tomu, kdo omlouvá projevy
fašismu tam, kde máme vidět „našeho demokratic-
kého spojence“. 

„Toto je chvíle, kdy se láme chleba. Ti, kteří o pro-
testujících občanech mluví jako o lůze, zřejmě ne-
znají historii. Jinak by věděli, že za všemi dějinnými
zlomy stáli lidé jako, jsme my a nikoliv loutky pode-
pisující kabinetní dohody. Věděli by, že všechny svo-
body a práva, veškerý společenský pokrok si krok za
krokem vydobyli a pak hájili lidé, jako jsme my. Lidé,
kteří odmítají mlčet, když se děje bezpráví. Lidé, kteří
se nezaleknou policistů s pendrekem, lidé, kteří na-
zírají svět z vyššího mravního principu, který přesa-
huje jejich soukromý a profesní život a zájmy. Jen
díky takovým nesobeckým a statečným lidem zů-
stává na světě naděje. 

Dnes je řada na nás, abychom tu naději vytvoře-
nou a udržovanou desítkami předchozích generací,
poponesli o malý krůček dál. Zapomeňme na to, co
nás rozděluje, a spojme se v této přelomové chvíli
k obraně Hradu! 

Praha se nestane Kyjevem! Fašisté neprojdou. No
pasaran!“ (Nejsou to bohové, s. 43)

Morální vzory? 
Vrchol pokrytectví…

Například Britské listy se prezentují jako jediný
„důvěryhodný server pracující pouze s fakty“. Jejich
povýšenectví a arogance neznají mezí. Třeba ve
článku Fachidiocie je v ČR běžná i u lékařů (26. 3.
2016) se mj. píše: „Kdokoliv, kdo vůbec publikuje na
serveru Parlamentní listy, se tím nenávratně diskre-
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dituje. Soudný člověk se ani pětimetrovou tyčí nedo-
tkne severu, který šíří rasismus, nenávist vůči nábo-
ženství a skupině obyvatelstva a rozšiřuje kolektivní
vinu.“ Nechme nyní stranou kvalitu článků na Parla-
mentních listech. V parafrázi na Čulíkův výrok lze říci,
že: Soudný člověk se ani pětimetrovou tyčí nedotkne
severu, který šíří antiruskou hysterii podloženou
hoaxy a vytrháváním věcí z jejich kontextu, který vy-
jadřuje povzdech, že došlo k nějakému českosloven-
skému národnímu obrození, a který hájí americké
jestřáby a jejich nehumánní politiku, jež se vyznačuje
pleněním, vražděním a nepředstavitelným chaosem.
Tímto jednáním byla například z Britských listů do-
nucena odejít objektivní analytička, Veronika Sušová-
Salminen – která svými nezaujatými rozbory
obohatila Parlamentní listy a jejich čtenáře. Je na
čtenáři, aby si z různých serverů dokázal vytvořit co
nejobjektivnější pohled na svět. V žádném případě
však neplatí, že by měl na jedné straně „božské“
Britské, a na druhé „ďábelské“ Parlamentní, listy.

Odvolává-li se pan Čulík na různé „nezávislé or-
ganizace“ pro úroveň tisku, měl by dodat, že tyto or-
ganizace často selhaly, a to právě v případě
informování o dění na Ukrajině. Na toto do nebe vo-
lající selhání takzvaného civilizovaného tisku upo-
zornil například Wolfgang Bittner (Dobytí Evropy
Amerikou).

Je to pan Dolejší z Britských listů, kdo líčí Rusko
jako hegemona, který ohrožuje civilizovaný Západ,
jemuž docházejí síly bránit dobro. Odrazuje od volby
levicového kandidáta Sanderse, který na rozdíl od
Hillary Clintonové nemá krev na rukou a jehož ozna-
čuje za slabého: „Jestliže Turecko zahájí pozemní in-
tervenci v Sýrii, Moskva získá záminku k jeho
napadení. V takovém případě Ankara bude chtít ak-
tivovat článek 5 Severoatlantické smlouvy. Kdyby se
jí to podařilo, NATO vstoupí do války s Ruskem. Kdyby
se jí to nepodařilo, NATO se rozloží, bude jednou pro-
vždy papírovým tygrem - a Putinovi už nic nezabrání
realizovat expanzionistické plány také ve Východní
Evropě. Nejméně do 20. ledna 2017 má Putin volnou
ruku, protože si je téměř jist, že ať udělá cokoliv,
Obama půjde na golf. Jestliže by se Obamovým ná-
stupcem stal Donald Trump, nebo dokonce v zahra-
ničně politické oblasti daleko nejslabší prezidentský
kandidát Bernie Sanders, bude si moci ruský prezi-
dent i po mnoho dalších let dělat, co ho jen napadne,
aniž by se musel zabývat úvahami o možných reak-
cích Spojených států.“ (Krize v Sýrii a zřejmě nejhorší
týden vašeho života, 16. 2. 2016)

Na jiném místě Karel Dolejší bagatelizuje zcela ne-
pokrytý a zjevný fašismus na Ukrajině (6. 8. 2015):
„Strašení "kyjevským fašismem" přineslo Ukrajině
občanskou válku, tisíce mrtvých a obrovské ekono-
mické škody.“ Toto má být věcný rozbor situace od
člověka, který se jinak prezentuje jako vzor huma-
nismu a opora lidí prchajících před válkou? Nelze se
lidem divit, že přesně od těchto „vůdců“ a „morál-
ních arbitrů“ se odvracejí – i za cenu potlačení hu-
manity. Aby mohli humanismus zastávat, je
zapotřebí, aby byl aplikován neselektivně, univer-
zálně. A aby moralizovat druhé nemohl někdo, z jehož
slov ukapává nenávist vůči Rusku a vůči Putinovi,
jemuž podprahově připisuje - samozřejmě bez dů-
kazů – jak sestřelení civilního letadla, tak vraždu Bo-
rise Němcova. Zato 2 novináři, za jejichž smrt je
souzena paní Savčenková, nebo zastřelený spisova-
tel O. Buzina, pana Dolejšího a jemu podobné evi-
dentně netrápí. 
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Boj proti elitářství je bojem prvořadým, jenž by měl
jít ruku v ruce s bojem za práva sociální.

Je otázkou, jak bude vypadat hybatel, který systé-
movou změnu umožní. Jedno je ale zřejmé. K cílům
humanitním, a tedy sociálním a demokratickým,
máme v tuto chvíli na hony daleko. Cesta k nim bude
ještě svízelná a strastiplná. Šanci máme jedině v pří-
padě, že nám dojde, zač je potřeba bojovat – a na
kom to vybojovat. 

„Evropa je dnes plná lidí smýšlejících jako my
tady. Lidí, kteří se nedají zastrašit výhružkami. Až
všichni vyjdeme na ulice a náměstí, překřičíme tu
lež. A poženeme ji před mezinárodní soud.

Ten budoucí soud nad zabijáky lidskosti a hrobaři
míru se už nebude konat v Norimberku, a samo-
zřejmě ani v Haagu. Měl by se konat v Oděse! V tom
domě, kde naši bratři a sestry umírali v plamenech.

Pevně věřím, že to tak bude. Pevně věřím, že to
nevzdáme. Protože pokud by zanikla spravedlnost,
nebyl by už žádný důvod, aby lidé dál žili na zemi“
(Nejsou to bohové, s. 103).

Komu a kdy 
se demokracie nehodí…

Lenka patří k těm, kdo stáli 17. 11. 2015 na Klá-
rově na obranu prezidenta republiky, jehož zvolila
jasná převaha přítomných voličů. Vyžadovalo to
tehdy odvahu, neboť se proti nám valil zfanatizovaný
dav, který si chtěl navzdory demokratickým hodno-
tám vyřvat puč. To jsou holt patrně ty hodnoty ukra-
jinského Majdanu, které máme bránit… 

„I demokracie je tvrz a jejím opevněním jsou přijaté
a dodržované zákony. Pondělní beranidlo, které se
rozmáchlo k proboření ústavního zákona o přímé
volbě prezidenta, ukazuje, že část společnosti se od
demokracie odklání. Zatím je to menšinová část
celku. Útočníci na tvrz ale mají na své straně veřej-
noprávní média. Klamavá reklama na „svaté“ nadšení
„neohrožených rebelantů“ se vtírá do povědomí te-
levizních diváků a ovlivňuje jejich smýšlení. Obránci
tvrze, o nichž média informují spoře a s posměšným
přídechem, tak místo mravní posily od přihlížejících
dostávají nenávistné a výhružné maily.

V této fázi boje o budoucnost se někteří politici cho-
vají jako (doslova) chudí duchem, když oslavují útok
proti tvrzi, kterou mají za úkol střežit. Většina politiků
a oslovených „celebrit“ se ale projevuje obojetně. Od-
suzují jenom ta vajíčka. Protože sami nechtějí mít žlou-
tek na tváři, vyčkávají, jak vývoj bude „spontánně“
pokračovat. Teprve pak se přimknou k vítězícímu muž-

stvu. Teď s nimi počítat nemůžeme. Musíme bránit
svou tvrz i proti jejich zbabělosti“ (s. 48).

Procházková se netají svým negativním postojem
k organizaci NATO, neboť si uvědomuje, že po pádu
tzv. železné opony ztratila svůj význam – a rozhodně
neplní úlohu organizace obranné. Podívejme se na
bombardování Bělehradu v roce 1999, na útoky
v Libyi či na stupňované napětí vůči Rusku. 

„Temná doba, ve které žijeme, vyvolává spíš noční
můry, než sny. Naučit se znovu snít o lepším světě,
vyžaduje odvahu ale i rozumnou úvahu, protože
dnešní svět náš vezdejší potřebuje zcela jiné sny, než
byly ty, ze kterých jsme se už probudili. Potřebuje sny
neomezené právem veta, smlouvami a hranicemi
států, ale určené ke společnému sdílení. Nikoliv už
sny kupčíků, obchodníků s lidskými osudy a nelid-
skou válečnou technikou, ale sny odpovědné a po-
korné, sny, které vnímají lidský život nejen jako
vegetování, ale v jeho přesahu a v návaznosti, tak
jako příčky na nekonečném žebříku, který může do-
sáhnout až ke hvězdám. Také sny už tu přece kdysi
byly. Jsou uchovávány nejen v antikvárních knihách,
ale i v hlubinách našich mozků, nebo chcete-li, duší.
Oživme je, restartujme ty staré odkazy a poskládejme
z nich nový společný sen o smyslu života lidí na této
planetě“ (Nejsou to bohové, s. 127).

Úsilím Lenky Procházkové je, aby se lidé sjednotili
– a aby věděli, proti čemu bojují – i co chtějí. 

„Myslím si, že v situaci, ve které dnes jsme, když
tzv. elita národa selhává, je životně důležité, abychom
neselhali my občané. Jen tak dokážeme tu sudbu
zvrátit. Nemáme na to ale tři sta let, jako pohrobci
Bílé hory. Čas se krátí a možná už se odčítá k nule.

Ano, nikdo z nás, občanů, nemůže udělat mnoho,
ale každý by měl udělat alespoň to, co je v jeho si-
lách. Každý z nás má přece přátele s podobným
smýšlením. Jsou tady? Přivedli jste je? Nebo odjeli
na chalupu, aby si v den státního svátku odpočinuli?
Tak příště ty chalupáře přitáhněte! Řekněte jim, že
odpočívat můžou až v hrobě, ale teď máme společ-
nou práci. Nejenom naše vlast ale celý svět stojí na
křižovatce. Teď není čas na to, sedět na chalupě
u kamen a se zalíbením přikládat vlastnoručně na-
sekaná polínka, když světoví hráči zažehují ohně pro
budoucí globální požár! 

Vím, že v dnešním svátečním dni se koná jen
v Praze podobných demonstrací, jako je tato, asi
deset. To je ale marné plýtvání energií, lidmi i tech-
nikou a vůbec to nemá logiku. Zapomeňme na ne-
vraživost mezi skupinami a politickými stranami,
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když jde o život, je důležitá jen jedna strana, strana
míru. Čím rychleji se v ní všichni shromáždíme, tím
dřív naši nezodpovědní politici pochopí, že program
jejich příštího schůzování jim dáme sami. Prvním
bodem bude okamžitý odchod ČR z paktu NATO. 

Souhlasíte? Tak to vyřiďte dál!“ (Nejsou to bohové,
s. 148-149). 

Pozor na to, s kým…
Za sebe dodávám, že jediné, na co je potřeba při

tomto sjednocování dát pozor, je to, abychom se ne-
spojovali s nedůvěryhodnými a abychom něco no-
vého, lepšího, nebudovali na základech, na nichž to
vybudovat nemůžeme. Sama Procházková v jednom
z rozhovorů pro Parlamentní listy říká: „Ať už ten plán
o fingovaném zabití studenta Šmída vymyslel kdo-
koliv, zaúčinkovalo to. Číše trpělivosti přetekla. Ale
nebyl to dobrý základní kámen změny, ani nadějná
prognóza do budoucnosti“ (Nejsou to bohové, s. 52). 

Máme, kam se obracet…
Lenka Procházková se snaží neúnavně ukazovat

vzory v našich dějinách, na něž bohužel účelově za-
pomínáme. Jsou to vzory, k nimž se obracel i napří-
klad T. G. Masaryk. Jedním z nich je bezpochyby Jan
Hus. „Bláto je kluzké a nepevné. Každý vnější tlak
v něm zanechá svůj otisk. Bláto je tvárné a dá se
vtěsnat do jakékoliv formy. Stát se zaživa blátem,
znamená pro intelektuála, že rezignoval na vlastní
svědomí a zradil svůj rozum. Pro vzdělance je vý-
mluva na „svatou prostotu“ jen směšné alibi, kterým
maskuje své selhání. I intelektuál se zajisté může
mýlit, tak jako každý hledač pravdy. Ale od chvíle, kdy
pravdu na své cestě životem nalezne a přijme, musí
být jeho činy v souladu s jeho poznáním a jeho řeč
musí být jasná a srozumitelná, i kdyby stanul před
koncilem: ANO, ANO nebo NE, NE.

Mistr Jan Hus, který byl nejslanější solí této země,
pozvedl pro všechny své následovníky intelektuály
laťku velice vysoko. Tím, že ji budeme podlézat, ji sní-
žit nemůžeme“ (Nejsou to bohové, s. 116). 

Osobně bych vyzvedl i význam husitského hnutí.
Ne v tom, co bylo zničeno a vypáleno – ale že díky to-
muto hnutí ovládané masy začínaly samostatně číst
Bibli – a tak samostatně myslit. To je často nedoce-
ňovaný pokrok, jehož význam řadím velmi vysoko.

Lenka Procházková patří k těm, kdo odmítají si-
mulakra. Jedním takovým je humanistický obraz
kancléřsky Merkelové. Nemůžeme přece nevidět její
tragickou roli v ukrajinském konfliktu:

„V Německu, pro jehož obyvatele je pocit studu za
rozpoutání války, byť jinou generací, dosud nevstře-
banou zátěží, vznikla před několika měsíci výzva:
Opět válka v Evropě? Ne naším jménem! Desítky in-
telektuálů v ní varují německou vládu a poslance
před sílícím napětím mezi Evropou a Ruskem. „Sva-
lovat vinu za ukrajinský konflikt pouze na Rusko, jak
to dělají USA, je zjednodušené. Hospodářsko-poli-
tická izolace Ruska není v zájmu mírového soužití
v Evropě. Politicky zodpovědní jako paní Merkelová,
pan Gauck, Spolkový sněm a německý tisk musejí
okamžitě deeskalovat napětí, aby se odvrátila hrozba
války v Evropě. Nesmíme promarnit čtyřicet let smluv
s východem, které Evropě přinesly mír a Německu
znovu sjednocení i díky Rusku. To dědictví je nyní
v sázce.“ 

V mainstreamových médiích ČR však tato infor-
mace zapadla mezi nevyžádané zprávy. Podobný
„zájem“ vyvolávají i české a slovenské petice a ob-
čanské protesty proti zneužívání NATO k prosazování
zájmů USA. 

Na závěr připojuji krátké výňatky z dopisu Fran-
tiška Kriegla, který v lednu roku 1978 poslal z Prahy
svému příteli Františku Janouchovi, žijícímu už tehdy
v emigraci. Sbírka korespondence vyšla knižně pod
názvem „Na smutek není čas.“ Připadá mi, že dopis,
z něhož cituji, napsaný v době totality, člověkem,
který měl každodenně před dveřmi bytu policejní
hlídku a který pravidelně chodil k výslechům, vyjad-
řuje víc naděje a odhodlání, než jakého jsme schopni
dnes my. 

…Pečlivý pohled ukáže, že život si své cesty na-
lézá. Mnohé se ve vědomí a sebevědomí velmi
mnoha lidí změnilo. Pokus přitlačit lidi k zemi
a potom je rozšlapat, se nezdařil. Náporu zlého větru
kmeny odolaly, spíš je zpevnil, udělal je odolnějšími.
Zkušenost s brutalitou, hloupostí a zejména neprav-
divostí propagandy, její rozpor s osobní zkušeností
velkého počtu lidí různých věkových skupin, přivedly
mnohé k vlastnímu úsudku, přiblížily je k pravdě...“
(Nejsou to bohové, s. 120-123).

V celé své nahotě
Knížku „Nejsou to bohové“ doporučuji (kromě

všech lidí, kteří se chtějí zamyslit) jako četbu přede-
vším politikům, kteří se snaží potenciální voliče ma-
nipulovat a nadiktovat jim, co si mají myslit. Možná
by pochopili, že pomyslný fíkový list již dávno upadl
– a oni stojí před „svými“ občany naprosto nazí – až
průhlední.
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Kniha, kterou nikdy neprodám do antikvariátu
PETR BURDA

Už v roce 1980 vyšla v nakladatelství Melantrich
kniha Fedora Soldana Sociální umění. Byla v mno-
hém zajímavá. Jednak cenou, stála rovnou stokorunu
a to byla na tehdejší dobu hodně vysoká cena. Ná-
kladem osmi tisíc výtisků, což byl tehdy podprahový
náklad a perfektní obrazovou dokumentací. Novináře
a recenzenty provokoval tím, že se zabýval sociálním
malířstvím a sochařstvím dvacátých a třicátých let
a také názorem, že cesty literatury a malířství se sice
po roce 1900 nadobro rozešly, ale souběžnost pro-
letářské poezie prezentované nejen Jiřím Wolkerem
a malířstvím a sochařstvím je prokazatelná. Bohužel,
výroba knih se tehdy počítala na léta a Fedor Soldan
zemřel 15. září 1979, krátce po odevzdání rukopisu
a obrazové dokumentace. I dnes je zajímavé sledo-
vat, jak sociální protest ve dvacátých letech vedl sku-
pinu výtvarníků k častému zobrazování
nezaměstnaných a jejich nedůstojnému živoření.
Nejen v novinové kresbě je poznat až revoluční útoč-
nost. Dlouhá řada reprodukovaných děl by si zaslou-
žila vystavit i dnes. V novém kontextu. Bylo by
zajímavé vidět, jak by, nejen mladí lidé, reagovali na
díla těch, kteří šli bezmála před stoletím proti tradici.
Drama se z obrazů neztratilo, jména autorů, až na vý-
jimky, ano. Přesto silně působí Zoufalá matka od Vla-
dislava Hřímalého, Ambulance Karla Holana, Periférie

Jana Rambouska,
Rok 1915 Václava
Rabase, Neštěstí
Františka Vojáčka,
První máj Pravo-
slava Kotíka, Ulice
tovární čtvrti Bedři-
cha Mudrocha, Muž
s pytlem Josefa
Čapka, Revoluce
Břetislava Bartoše
a Nemocný Vlasti-
mila Rady. Stejně naléhavě v dnešní době působí so-
chařská díla. Chudý oběd Vladimíra Navrátila, Služka
Josefa Jiřikovského, Kamelot Karla Dvořáka, Země
Karla Pokorného, Kováři Otakara Waltera, Horník Jo-
sefa Fojtíka, Ostrava Karla Pokorného, Do Ameriky
Karla Dvořáka, Dělník ze Škodovky Karla Kotrby
a studie k havířskému pomníku Emanuela Famíry.
Dvacet děl, která svojí sílu potvrzují i přes handicap
černobílých reprodukcí. Asi by dalo velkou práci do-
pátrat se, kde jsou dnes originály. V nejlepším pří-
padě v nějakém galerijním depozitáři. Stálo by za
úvahu vystavit je, třeba jen na omezenou dobu.
Mnohé by překvapila pravděpodobně vysoká ná-
vštěvnost takového, dnes odvážného projektu…

LÍPA POHLEDEM ROKU 2016
Z titulní stránky se na mě moudře dívá Zdeněk

Mahler. Člověk, který by měl být za své celoživotní dílo
ověnčen cenami. Ten, který dokáže oslovit statisíce
lidí z filmového plátna, a desítky statečných lidí u po-
mníku, který pomáhal vyvzdorovat. Uvnitř čísla čtu
o událostech, které jiný tištěný časopis v této repub-
lice, nepublikoval. A začínám přemýšlet o proměně
Lípy, nejen v grafické, ale především v obsahové
úrovni. 

Víme, že kolegové- novináři, lobující za magnáty
uhelného průmyslu, výrobce léků, či burzovní speku-
lanty, si nedávají nijak záležet na výběru slov ve zprá-
vách, či publicistických pořadech s předem
stanoveným východiskem. A právě při jejich sledování
mě mnohokrát napadlo, že veřejnoprávní elektronická

média by měla být zestátněna, placena nikoliv vynu-
cenou koncesí, ale státním rozpočtem. Asi bychom
nějaký čas všichni skřípali zuby, ale už by nebylo tak
jasné, že ti výše jmenovaní mají plně svobodu vystu-
pování v médiích a vrchovatě ji využívají. Ale zpět
k Lípě, kterou tato média ze zásady necitují.

Lípa od svých prvních čísel byla listem intelektu-
álského boje proti společnosti. Té, která krystalizovala
na tom nejhorším, co eticky zbylo. Dnes se už připou-
ští, že po sametu přišel teror. A názorová jednobarev-
nost, vyhazující z novinových stánků každou
sebemenší připomínku, že by to mohlo, možná, být
i jinak.

Lípa roku 2016 se změnila rozsahem svého vlivu,
rozšířila svou čtenářskou obec a vnikla tam, kam
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EXISTUJE U NÁS CENZURA?
Bylo sedmadvacátého června roku 1967 a ve vinohradském Národním domě, který tehdy patřil železni-

čářům, jsem poprvé uviděl československé spisovatele při jednání sjezdu. Dělal jsem si poznámky a ve
svých devatenácti letech nevycházel z údivu. Vilém Závada mi otevřel oči slovy: „ Jinak si však nedělejme
iluzi o tom, že umění a kultura zaujímá v životě lidí nějaké zvláštní významné místo. Mnoho lidí nečte vůbec
žádné knížky, ani nechodí do divadla a na koncerty. Pracujeme v samotě a v tichu, a také naši čtenáři nás
přijímají v samotě a v tichu.“ A pak se naplno začalo diskutovat o cenzuře. Odstartoval to Milan Kundera.
„Jakýkoliv zásah do svobody myšlenek a slov, ať už technologie i pojmenování takové cenzury je sebedis-
krétnější, je ve dvacátém století skandálem a pro naši rozbíhající se literaturu okovem.“ Sálem to tehdy
zašumělo. Stejně jako o pár hodin později, když u řečnického pultu stál Pavel Kohout. „ Člověk v tomto
světě rozrývaném mocenskými zájmy, je a zůstane pouze statistou, který je v různých kostýmech různých
dob různě postrkován po scéně, aniž většinou, jak vám potvrdí každý režisér, v roli statisty ví, kdo ten kus
napsal a o čem je. Role, kterou bez ohledu na nový tiskový zákon, hraje dosud cenzura v naší společnosti,
je naprosto ostudná.“ Příští rok tomu bude padesát let, co tyto věty zazněly. Nostalgicky lze vzpomenout,
že cenzura tehdy škrtala, co se jí nelíbilo, či vyznívalo dvojsmyslně, pouze po větách. Dnes i média, zaštiťující
se vyvážeností, vyřadí rovnou celý příspěvek, pokud by měl vyznít alternativně. Většinou to nehrozí, samo-
regulace tvůrců opět funguje. Jak si jinak vysvětlit, že zůstává neosloveno patnáct procent čtenářů, kterým
levicové tendence nejsou cizí, stejně jako dalších deset a více procent čtenářů, kteří čekají na sondy do
života minorit. V čem mohou pomoci nakladatelé? Letošní ročník Světa knihy, největšího knižního veletrhu
mi odpověď nedal. Cenzura tedy hlodá mimo nás i v nás. A pokud by se povedlo přeskočit informační břeh,
dohnala by nás ekonomika, která by odstartovala řízenou likvidaci nepohodlných. Na dlouhých tratích už
běhat neumíme, zvláště když trenéry naučili teprve včera abecedu. Propast se těžko překonává, když nevíš,
na který břeh chceš vlastně skočit. PETR BURDA, umlčený mediální proletář

měla vstup, stejně jako levicový deník, vstup zaká-
zaný. Už to není registr pěny dní společnosti, ale ana-
lýza s přesahem směřujícím až k základům. Važme
si toho, pozbýt to, byla by jízdenka zpět do minulosti. 

Lípa startující se sty intelektuálních členů čtenář-
ské obce nebyla nebezpečná. V takové Lípě se pře-
devším vzpomínalo na doby, kdy tehdejší a částečně
i dnešní členové redakční rady, měli rozhodující slovo
v kulturní politice oné doby. Moudrá slova Milana Fri-
edla o umělecké různorodosti, mi zní v uších do
dneška a říkám si, že je nejvyšší čas po něm vyhlásit
cenu, která by jeho všestrannost a umělecké mist-
rovství každoročně připomínala. 

Dnes je Lípa nebezpečná svým rozšířením, i za
české hranice, ale především druhem čtenářů. Po-
minu-li internet, dovolím si vyslovit myšlenku, že tis-
ková svoboda, tedy opak cenzury a samoregulace,
u nás neexistuje pro celé dva segmenty čtenářů. Ten
první už Lípa celkem úspěšně oslovuje, k tomu dru-
hému, minoritnímu, se blíží. Je to o to těžší, že bude
muset oslovit mladé lidi jejich současným jazykem.
A stále myslet na to, že čtenáři je třeba do roztrhání
těla sloužit, ale nikdy mu neposluhovat. 

Není jednoduché pohybovat se v dnešním medi-
álním minovém poli, které přeje více elektronické než
tištěné podobě. I když platí, že každá z nich má své
kladné i záporné stránky a mohou spolu koexistovat.
Mám zkušenost s tím, že manažér, který si myslel, že
řídit média je stejné jako krmit prasata pod širým
nebem, si nechal ukrást pod rukama webovou plat-
formu, která byla základem elektronického média,
a nepokládal to za sebemenší problém. Mám i tu zku-
šenost, že mladý adept novinářského řemesla mi ka-
tegoricky odmítl diskusi o práci v tištěném médiu.
Blázníš, řekl doslova, copak jsem tak blbej, abych šel
někam, kde mi za deset let otlučou o hlavu, co jsem
tenkrát psal? A budou na to mít hmatatelnej důkaz?
To radši půjdu tam, kde to hned vyšumí a za tři dny
si nikdo ani nevzpomene, o čem to vlastně bylo. 

Ti, kteří vytvářejí současný obraz Lípy, vědí, že
každý z jejich názorů jistě bude použit proti nim. Ale
protože jít proti proudu jim bylo vždycky vlastní, ne-
budou se měnit, když je přece všeobecně známo, že
starého psa novým kouskům nenaučíš, a s poctivostí
nedojdeš ani do prvního kola kupónové privatizace.

PETR BURDA
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JAK U NAŠICH SOUSEDŮ
NÁM NEJBLIŽŠÍCH
Na otázky MICHALA ČERNÍKA odpovídal MIROSLAV BIELIK

• Kolik je v současné době na Slovensku spiso-
vatelských organizací? (Kolik mají členů a jaké po-
stavení má mezi nimi Spolek slovenských
spisovatelů?)

Spolok slovenských spisovateľov (ďalej len SSS),
ako nástupnícka organizácia Zväzu slovenských
spisovateľov po roku 1990, sa z hľadiska histórie
považuje za najstaršie spisovateľské združenie na
Slovensku (vznik SSS v roku 1923) s vyše 90-roč-
nou tradíciou a dnes je aj najpočetnejšou organi-
záciou s vyše 470 členmi a s rozvetvenou
činnosťou nielen v centre (v Bratislave so sídlom
na povestnej Laurinskej ulici číslo 2 v Starom
Meste), ale aj vo všetkých regiónoch cez odbočky
v Nitre, Trnave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici
a v Košiciach. V roku 1990 sa z pôdorysu bývalého
Zväzu vyčlenili niektoré skupiny s vytvorením no-
vých štruktúr, ktoré sa začlenili pod strechu Aso-
ciácie organizácií spisovateľov Slovenska (ďalej len
AOSS). V tomto združení sú SC PEN, Klub literatúry
faktu (v oboch je veľké množstvo členov SSS), ďalej
Klub nezávislých spisovateľov, Obec spisovateľov,
Spolok maďarských spisovateľov na Slovensku
a Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku.
Popri týchto „klasických“ organizáciách je aj nie-
koľko špecifických literárnych občianskych zdru-
žení a klubov, napr. FEMINA – Klub slovenských
spisovateliek (zväčša tiež členiek SSS), Literárny
klub Generácia, OZ literarnyklub.sk (Koloman Ker-
tész Bagala a i.), Literárny klub Duria (Turčianska
knižnica v Martine), Spišský literárny klub atď.

• Jak v současné době u vás funguje Slovenský
literární fond? (Co je zdrojem jeho příjmů, jak si
stojí majetkově, nejsou pokusy o jeho zrušení?) 

Slovenský literárny fond, ako národnokultúrna
verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik no-
vých diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlaso-
vej, televíznej a filmovej kultúry na Slovensku – na
rozdiel od ČR – pretrváva na základe zákona NR
SR č. 13/93 o umeleckých fondoch (prvotne vznikol
na základe ustanovenia Autorského zákona o zria-
dení kultúrnych fondov 1. 4. 1954) a sídli v Brati-

slave na Grösslin-
govej ulici č. 55.
Okrem iného
v správe LF sú
v súčasnosti tvo-
rivo-rekreačné za-
riadenia: Domov
Ivana Stodolu v Pi-
ešťanoch, DSS Timrava Horný Smokovec vo Vyso-
kých Tatrách, Dom Jiřího Wolkra vo Vysokých
Tatrách je v súčasnosti pred rekonštrukciou a Kaš-
tieľ v Budmericiach, ktorý dlhé desaťročia spravo-
val LF, je po rekonštrukcii v majetku štátu (MK SR)
s tým, že LF si začne v ňom už v tomto roku pre-
najímať časť priestoru k organizovaniu tvorivých
pobytov. SSS s LF úzko spolupracuje a na základe
Štatútu LF deleguje svojich zástupcov do výborov
príslušných sekcií, ktorých predsedovia tvoria radu
LF. Na čele LF je dlhoročný riaditeľ Ladislav Serda-
hely, predseda rady je Otakar Kořínek.

• Jaký je vztah vašeho Spolku slovenských spi-
sovatelů (SSS) a dalších spisovatelských organi-
zací k literárnímu fondu? (Co se týče majetku,
udílení stipendií a dalších podpor spisovatelské
činnosti.)

SSS pokiaľ možno spolupracuje s LF, ako som
uviedol už v predchádzajúcej odpovedi, a snaží sa
o súčinnosť aj s organizáciami zastrešenými
v AOSS (hlavne s SC PEN a Klubom literatúry faktu)
i s viacerými literárnymi klubmi. Niektoré pro-
gramy, ako napr. prípravu Kongresu spisovateľov
(22. – 23. 9. 2016 v Trenčianskych Tepliciach) sa
snažíme rozvíjať s prizvaním týchto organizácií
k priamej spolupráci. Snažíme sa o spoluprácu aj
s Literárnym informačným centrom (príspevkovou
organizáciou MK SR), s Maticou slovenskou, s kniž-
nicami, školami i s inými občianskymi združeniami
(napr. SSS má zmluvu o spolupráci so Združením
slovanskej vzájomnosti a so Svetovým združením
Slovákov žijúcich v zahraničí). 

• Váš SSS je velmi činorodý. Můžete vyjmenovat
některé důležité aktivity posledního období?
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SSS organizuje literárny život v centre, tj. v Bra-
tislave, kde má sídlo, i v krajských odbočkách
(Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica a Ko-
šice). Doterajšie zásadné literárne aktivity a pro-
gramy možno uviesť v nasledovných oblastiach: 

a) edičná a vydavateľská činnosť
- v oblasti periodickej tlače vydávanie časopisu

Literárny týždenník (v rokoch 2013 -2015 v dvoj-
týždennej periodicite) a časopisu pre mladú litera-
túru a umenie Dotyky (ako dvojmesačník);

- v oblasti neperiodickej literatúry vydávanie
pôvodnej slovenskej a prekladovej literatúry,
pôvodnej slovenskej literatúry pre deti a mládež,
odbornej literárnovednej a spoločenskej literatúry,
a to v rámci Vydavateľstva Spolku slovenských spi-
sovateľov, s. r. o. i priamo v Spolku. Z neperiodic-
kých vydaní sme v roku 2015 vydali 43 titulov. 

b) prezentácia slovenskej literatúry, najmä
pôvodnej umeleckej tvorby doma (v centre i regió-
noch) a v zahraničí – besedy, autorské čítania,
knižné veľtrhy a festivaly (napr. Literárna Banská
Bystrica, Medzinárodný festival poézie v Belehrade
a i.)

c) podpora literatúry mladých autorov a umelcov
– vrátane literárnych súťaží

d) výchovno - vzdelávacie aktivity v oblasti lite-
ratúry a knižnej kultúry – najmä besedy na ško-
lách;

e) podpora vedeckovýskumných projektov v ob-
lasti literárnej tvorby a literárnej vedy – vedecké
semináre a kolokviá (napr. SNP v literatúre, semi-
nár k slovensko-srbským literárnym vzťahom a i.);

f) popularizácia slovenskej literatúry rôznymi
formami literárneho života – účasťou na podujati-
ach škôl, knižníc, osvetových zariadení a reláciami
v médiách.

• Jak získáváte finance na své aktivity? 
Finančné zabezpečenie rozvetvenej a rozsiahlej

činnosti SSS je nesmierne zložité a náročné. Časť
zdrojov by mali tvoriť príjmy z prenájmu časti pri-
estorov nehnuteľnosti na Laurinskej ulici 2 v Bra-
tislave, ktorých 50% podiel SSS vlastní. Druhý 50%
majetkový podiel vlastnila do mája 2014 AOSS,
ktorá svoj podiel predala spoločnosti ARTHUR DS
(SSS je s oboma v súdnom spore v jednaní na súde
o neplatnosti predmetnej kúpno-predajnej zmluvy
z titulu porušenia predkupného práva). K zabezpe-
čeniu výnosov z prenájmu priestorov mala slúžiť
i sporná nájomná zmluva uzatvorená bývalým ve-
dením na jednej strane SSS a AOSS a na druhej

strane spoločnosťou ARTHUR DS 16. 8. 2012. Pred-
stavenstvo SSS považuje túto zmluvu za neplatnú
a prostredníctvom renomovanej advokátskej kan-
celárie prebieha príslušné konanie na súde. Sporný
nájomca navyše dlhuje SSS čiastku posúvajúcu sa
k vyše 80 tisícovej hranici v eurách, čo SSS musí
na nevyhnutné prevádzkové náklady saturovať for-
mou pôžičky. Vlastné zdroje ďalej tvoria príjmy
z členských príspevkov, darov, sponzorských prís-
pevkov, z predaja tlačovín, časopisov, kníh. Veľmi
dôležitá časť zdrojov bola do roku 2015 podpora
z grantového systému Ministerstva kultúry na zá-
klade projektov SSS na periodiká Literárny týžden-
ník (v posledných rokoch dvojtýždenná periodicita),
Dotyky – časopis pre mladú literatúru, na vydáva-
nie kníh, na semináre, kolokviá, podujatia v centre
i v regionálnych odbočkách, i príspevky k literár-
nym festivalom v zahraničí. Táto časť sa za po-
sledné 2 roky rozvinula a ustálila na hranici 100
tisíc €. V minulom roku na základe zákona NR SR
č. 284 z 12. 9. 2014 bol zriadený Fond na podporu
umenia (FPu), samostatná „nezávislá“ verejno-
právna inštitúcia zabezpečujúca podporu umelec-
kých aktivít, kultúry a kreatívneho umenia
v oblastiach divadla, tanca, hudby, vizuálneho
umenia, literatúry, medzinárodných projektov, ľu-
dovej kultúry, amatérskej tvorby a kultúrno-osve-
tovej činnosti, ako i podpory múzeí, galérií
a knižníc. Ako vidno ide o široké spektrum s ne-
bezpečím, že literatúra v ňom bude na okraji. V 9
člennej rade FPu je iba 1 zástupca literatúry (Ale-
xander Halvoník), nuž – ako svedčí aj prvý prípad
mizivej, tak povediac likvidačnej podpory (nepod-
pory) Literárneho týždenníka sumou ani nie polo-
vičnou oproti roku 2015 - čaká nás nový zápas.
Nihil novi sub sole! Nič nové pod slnkom! To tu už
bolo... 

• Jedna z vašich iniciativ v poslední době je pro-
sazení Zákona o knize. 

Zatiaľ je všetko len v rovine zámeru a jestvujú
iba jednotlivé iniciatívy, čiastočne prezentované
i na stránkach Literárneho týždenníka. Námety
a dôvody na presadzovanie takéhoto zákona sú
veľmi podobné snaženia Únie českých spisovatelů.

• Je reálné tento zákon prosadit? A jak se staví
politické orgány k vašemu návrhu?

Ťažko povedať ako budú reagovať novozvolené
politické grémiá, zatiaľ si projekt neosvojilo ani MK
SR. Táto téma bude však nastoľovaná i na pripra-
vovanom Kongrese spisovateľov v septembri 2016. 
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• Na podzim připravujete velký Kongres spiso-
vatelů. Co bude tématem jednání?

Kongres pripravujeme pri príležitosti 80. výročia
pamätného Kongresu slovenských spisovateľov 30.
5. – 1. 6. 1936 v Trenčianskych Tepliciach, tohto
roku opäť na tom istom mieste v období sloven-
ského predsedníctva Rady EÚ 22. – 23. 9. 2016.
Pamätný kongres mal veľký význam v dobovom
protivojnovom úsilí, a mienime nadviazať na jeho
humanistické mierové posolstvo a hovoriť o nových
hrozbách i výzvach súčasnosti, a ich reflexiách v li-
teratúre a umení. Hlavné tematické okruhy situu-
jeme nasledovne:

1. Rola spisovateľa v dnešnej dobe
a) nové vymedzenie miesta a postavenia spiso-

vateľa v spoločnosti
b) protirečenia angažovanosti spisovateľa v sú-

časných spoločensko-politických procesoch
c) Čo môže literatúra dnes?
2. Európska a národná identita v literatúre

(okrúhly stôl pripravovaný aj v rámci slovenského
predsedníctva Rady EÚ)

3. Kniha v nových súvislostiach
a) kniha ako tovar
b) problém literárnej nadprodukcie a degradácie

knihy na tovarovo-peňažnú vec
c) legislatívne aspekty – zákon o knihe
d) hraničnosť a bezhraničnosť knižného obchodu
e) premeny knihy v informačnej spoločnosti
4. Čitateľské reminiscencie
5. Kritika kritiky
• Co si od Kongresu spisovatelů slibujete?
Kongresom zaznie viac ako inokedy hlas spiso-

vateľov nielen na Slovensku, ale i v krajinách Eu-
rópy, verím, že osobitne i v ČR, odkiaľ pozveme
reprezentačnú zostavu spisovateľov. Literatúru mi-
enime posúvať z prítmia nezáujmu viac do prirod-
zeného svetla. 

• S kterými zahraničními spisovatelskými orga-
nizacemi udržujete kontakty?

SSS v posledných 3 rokoch nadviazal na pred
desaťročiami rozvinutý systém medzinárodných
literárnych vzťahov novými aktivitami a popri tra-
dičnej spolupráci s Unií českých spisovatelů uza-
tvoril aj zmluvu o spolupráci s Obcou spisovatelů
ČR a absolvoval na úrovni delegácií oboch zdru-
žení literárne stretnutie vo Vysokých Tatrách 5. –
7. 4. 2016, vrátane účasti na Tatranskej literárnej
jari. Veľmi dobrú spoluprácu má SSS od roku 2013
s veľkým Združením spisovateľov Srbska na čele

s predsedom Radomírom Andrićom. Na základe
zmluvy o spolupráci máme spoločné vydania,
účasť na festivaloch poézie v Belehrade, spoločné
kolokviá a viaceré perspektívne projekty, nielen
dvojstrannej, ale i mnohostrannej medzinárodnej
spolupráce. Dobré základy spolupráce sme položili
v minulom roku s bieloruskými spisovateľmi. Ich
reprezentačná delegácia v júni minulého roka
navštívila Slovensko v rámci projektu Po stopách
Janka Kupalu (ich národného poeta, ktorý v roku
1936 navštívil ČSR). V tomto roku sme nadviazali
spoluprácu s moskovskou (i petrohradskou) orga-
nizáciou Zväzu ruských spisovateľov. Kontaktu-
jeme sa (viac na osobnej úrovni) i s kolegami
v Rakúsku a v ďalších krajinách s predpokladom
silného zastúpenia spisovateľov z mnohých krajín
EÚ na Kongrese v Trenčianskych Tepliciach. Po
roku 2014 osobitná kapitola potrebnej spolupráce
nastala s oblasťami krajanských spisovateľských
komunít vo Vojvodine v Srbsku a s Kultúrnou a ve-
deckou spoločnosťou Ivana Krasku v Nadlaku
v Rumunsku. Slovenská „dolnozemská“ literatúra
je veľmi životaschopná, pripomeniem len, že 23.
4. 2016 sa písal už 60. ročník Literárneho snemo-
vania pod záštitou významného literárneho me-
sačníka Nový život, ktorý vychádza v Báčskom
Petrovci, kde pôsobí aj Slovenské vydavateľské
centrum.  

• Za minulého režimu vlastnil Svaz slovenských
spisovatelů v Bratislavě v Laurinské ulici moderní
čtyřpodlažní budovu Dům slovenských spisovatelů,
kde sídlilo vedení spisovatelské organizace, re-
dakce nakladatelství Slovenský spisovatel, re-
dakce literárních časopisů, v domu byl klub
spisovatelů, knihkupectví, galerie Laco Novomes-
kého a reprezentativní prostory. Před několika lety
se poloviny budovy podivným způsobem zmocnila
developerská společnost Artur a zcela svévolně
a protiprávně z klubu spisovatelů udělala night-
club, z knihkupectví a galerie prodejny módy
a cetek a z budovy by nejraději udělala hotel. Jaký
je současný stav právního sporu? 

O osude, peripetiách a útrapách spojených s ni-
ekdajšou pýchou slovenských spisovateľov v Bra-
tislave na povestnej adrese Laurinská 2, som už
sčasti hovoril pri otázke financovania činnosti SSS.
Skrátka vedieme vyčerpávajúci boj s viachlavým
drakom súčasných krutokapitálnych a kultúrno-
primitívnych podnikateľských skupín. Bohužiaľ,
súdne mlyny melú pomaly. Dôležité pojednávanie
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vo veci neplatnosti nájomnej zmluvy bude 12. 5.
2016 na Okresnom súde Bratislava I. Ale prvá la-
stovička nášho snaženia sa objavila už začiatkom
apríla – znovu otvorený Klub spisovateľov! 

• Máte v tomto sporu podporu politických
a vládních orgánů?

Žial, podpora relevantných orgánov, vrátane MK
SR, je len viac-menej verbálna, možno morálna
a symbolická. Dávna pesnička: my nič, my muzi-
kanti... Našťastie máme v radoch našich členov
silné osobnosti a dobrých i nezištných advokátov
(napr. JUDr. Anton Blaha, CSc.) a našli sa i podni-
kateľské subjekty s národno-kultúrnym postojom,
ktoré nám pomáhajú. Niekoľko našich členov je
v radoch poslancov NR SR, a sú pri nás i dvaja bý-
valí prezidenti SR... 

• Vaše spisovatelská organizace vydává Lite-
rárný týždenník a Dotyky. Jaké je jejich obsahové
zaměření, jaká je podpora za strany ministerstva
kultury a jak si stojí mezi ostatními tištěnými peri-
odiky?

Literárny týždenník (v posledných rokoch, žiaľ,
dvojtýždenník) je časopis SSS zameraný na otázky
kultúry a spoločenského života, zvlášť slovenskej
literatúry a umenia, s nezastupiteľným miestom,
ktoré si vypracoval počas troch desaťročí (v tomto
roku sa zapisuje 29. ročník vychádzania). Redakcia
LT pracuje už niekoľko rokov v ťaživom finančnom
a materiálno-technickom položení. Napriek tomu
sme v posledných dvoch ročníkoch celkovo oživili
jeho obsah a LT sa stal atraktívnejším. V tomto roku
sme mienili zásadne prebudovať periodikum
v printovej i elektronickej podobe a vytvorili sme
pritom základňu v podobe založenia neziskovej or-
ganizácie Literárny týždenník s podielom podpo-
rujúcej podnikateľskej skupiny. Základ inovačného
projektu sme plánovali finančne vystužiť dotáciou
Fondu na podporu umenia v objeme na úrovni mi-
nulého roka. Žiaľ, zatiaľ máme schválenú dotáciu
ani nie na polovicu tejto sumy, ktorá by stačila na
printové vydávanie ako-tak do júna 2016 – čiže,
ako som sa vyjadril v predchádzajúcej časti, Lite-
rárny týždenník je opäť v ohrození. Ale veríme, že
nájdeme riešenie...

Dotyky, časopis SSS pre mladú literatúru a ume-
nie, vydávame ako dvojmesačník v spolupráci so
spolupracujúcou spoločnosťou BREFITe a z FPu na
vydávanie tohto časopisu je schválená tiež menšia
suma, bezprostredné ohrozenie vydávania však
nehrozí.

• SSS má i vlastní nakladatelství. To vám u nás
můžeme závidět, anebo se mýlím? 

SSS vydáva knihy prostredníctvom vlastného
Vydavateľstva SSS, s.r.o. (riaditeľ Roman Michelko
a druhý konateľ tajomník SSS Ján Tazberík) v ob-
jeme cca 30 titulov ročne z oblasti slovenskej
pôvodnej literatúry, vrátane reedícií, prekladov
umeleckej literatúr, ďalej literatúry pre deti a mlá-
dež, literatúry faktu a odbornú literatúru z oblasti
literárnej vedy i širšieho spektra spoločenských
vied a umenia. Od roku 2014 okrem vlastného Vy-
davateľstva SSS pôsobí ako nakladateľský subjekt
aj samotný Spolok. Čiže, aj Vydavateľstvo SSS,
s. r.o., i SSS ako občianske združenie podávajú
projekty na získavanie finančných prostriedkov
k vydávaniu kníh. SSS najmä na vydávanie pôvod-
nej poézie a prózy a podporu vydávania prekladov
umeleckých diel z iných jazykov V roku 2015 k trid-
siatke kníh vydaných Vydavateľstvom SSS pribudla
desiatka kníh priamo vydaných SSS. 

• Postavení českých spisovatelů a krásné lite-
ratury je v Čechách velmi ubohé. Jaké je postavení
slovenských spisovatelů a krásné literatury na Slo-
vensku? 

Napriek našim aktivitám a snahám, postavenie
slovenských spisovateľov a krásnej literatúry nie
je potešiteľné. Problémom v reláciách autor – vy-
davateľ – kníhkupec – knižnica – čitateľ, možnos-
tiam optimalizácie podmienok pre tvorcov
i sprostredkovateľov pôvodnej umeleckej literatúry
a návrhom riešení, venovali sme priestor v dvoj-
čísle 7 – 8/2016 Literárneho týždenníka i v nasle-
dujúcich vydaniach s avízom tejto témy, teda
pojednaním Knihy v nových súvislostiach, na pri-
pravovanom Kongrese spisovateľov.

• Jak si stojí krásná slovenská literatura u knih-
kupců, u čtenářů a v médiích?

V knižnom obchode pretrváva v poslednom ob-
dobí stav nadprodukcie oproti dopytu; titulov na
knižnom trhu je priveľa, ale kvality pomenej. Ak
ročne vyjde priemerne desaťtisíc nových titulov,
z toho beletrie možno jedna tretina, tak je to na
naše pomery až-až. Podľa môjho subjektívneho ná-
zoru, žiaľ, z toho minimálne dve tretiny majú sla-
bučkú úroveň. Takže presadiť sa kvalitou v záplave
balastu je veľmi ťažké, nehovoriac o tom, že zvy-
čajne tie menej kvalitné tituly majú väčší marke-
tingový dosah. Médiá v tomto procese podliehajú
konzumu, a často viac čitateľov dezorientujú, ako
podporujú čítanie pôvodnej súčasnej slovenskej
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tvorby. I preto kladieme dôraz na spomínané peri-
odiká SSS, ale i na referencie Slovenských pohľa-
dov, špecializovanej Knižnej revue (žiaľ, od tohto
ročníka vychádza len ako mesačník), a na náš
vlastný marketing s využitím webového prostredia
a našich lokalít. 

• Kdysi bylo v Praze na Václavském náměstí
velké knihkupectví Slovenský spisovatel, kde jsem
si kupoval knihy slovenských autorů. To knihku-
pectví skončilo a leta už nemohu v Praze koupit
slovenskou knihu. Co se to stalo?

Áno, veľmi negatívne pociťujeme nedostatočný
prístup k slovenskej beletrii v ČR a aj naopak. Slo-
venské minikníhkupectvo v posledných rokoch
pretrvávalo na Jilskej ulici ako jediná predajňa slo-
venských kníh v ČR. Aj to však, podľa našich infor-
mácií skončilo. Veríme, že k šíreniu slovenských
kníh preto prispeje i novozriadený Slovenský dom
na Soukenickej ulici. Inak nám ostávajú len pria-
teľské osobné a medziinštitučné kontakty a komu-
nikácia dnešnými modernými prostriedkami
a kníhkupecká turistika...!

• Vidíte nějaké cesty, jak vrátit důstojné posta-
vení spisovatelům a krásné literatuře?

O cestách a úsiliach ako prinavrátiť dôstojnejšie
postavenie spisovateľov a krásnej literatúry
v dnešnej spoločnosti chceme hlasnejšie hovoriť

i prostredníctvom spomínaného Kongresu. V tomto
úsilí by sme mali byť európsky zjednotení a aktív-
nejší, ale aj viac koordinovaní a informovaní o jed-
notlivých snaženiach. 

• Spisovatelé přestali být svědomím národa.
A měli by jím zase být?

Či sa to komu-tomu páči, alebo nepáči, spisova-
teľ je v každej dobe a spoločnosti, i v našich ča-
soch, takým svedomím, ako ho generuje biologické
pole človeka. Otázka je, aký je dnes v našej hlučnej
dobe prah citlivosti na hlas spisovateľa. Hovoríme,
kričíme, píšeme a nepočujeme, nevidíme, ergo ne-
čítame... Každá epocha má svoje echo.

• Jste prozaik, básník a literární vědec. Stačíte
se věnovat i své tvorbě?

Priznávam v posledných rokoch v pozícii pred-
sedu SSS som viac literárny úradník, advokát,
právnik, ekonóm, usporiadateľ a organizátor podu-
jatí, skôr publicista ako píšuci autor. Pracujem
v týchto všetkých „profesiách“ vari intenzívnejšie
ako predtým dlhé roky riaditeľ Národnej knižnice
či správca Matice Slovenskej. Je toho skrátka veľa
na pár činovníkov SSS. Ale stojí to za to, ak sa čr-
tajú výsledky. I keď môj nový románový projekt
ťažko zreje, a pod tlakom času sa radšej pohrávam
s orieškami básní.

14. 5. 2016
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SOKRATOVO SÍTO
Jednoho dne potkal jeden Athéňan filosofa Sokrata a povídá: "Jestlipak víš, Sokrate, co jsem se zrovna

dozvěděl o Tvém příteli?"
"Počkej chvilku," odpověděl Sokrates. "Než mi cokoli řekneš, rád bych tě podrobil zkoušce. Říká se jí

zkouška tří sít."
"Tří sít?
"Přesně tak," pokračoval Sokrates.
"Než mi začneš vyprávět o mém příteli, možná bude dobré na chvilku zkusit prosít to, co mi řekneš.

První síto se jmenuje pravda. Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš říct, je pravda?"
"Ne," odpověděl ten člověk, "vlastně jsem to jenom slyšel a..."
"Dobře," řekl Sokrates. "Takže ty opravdu nevíš, jestli je to pravda nebo není. Teď vyzkoušejme druhé

síto. Toto síto se jmenuje dobro. Chceš mi o mém příteli říct něco dobrého?"
"Ne, naopak..."
"Takže," pokračoval Sokrates, "chceš mi o něm říct něco špatného a nejsi si jist, jestli je to pravda.

Hmm, hmm, Ale pořád ještě můžeš zkouškou projít, protože zbývá ještě jedno síto. Jmenuje se užitečnost.
Bude mi to, co mi chceš o mém příteli říct, užitečné?"

"No, ani moc ne."
"Dobrá," uzavřel Sokrates, "takže to, co mi chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré, dokonce ani pro

mne užitečné. Tak proč bys mi to měl vyprávět?"  
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PODĚKOVÁNÍ ČLENŮM VNK
Chtěl bych zde tímto dodatečně poděkovat všem našim členům, kteří svým písemným souhlasem

umožnili konání Valné hromady VNK dne 31. 10. 2015. Vše se uskutečnilo v souladu s platnými stanovami,
kdy minimálně jedna třetina členské základny může svolat zasedání valné hromady. Což bylo splněno
beze zbytku. Vše proběhlo, jak níže pro připomenutí uvedeno. Přátelé, děkuji vám ještě jednou. 

POZVÁNKA
Výbor národní kultury zve své členy na valnou hromadu v sobotu 31. října 2015 v 10 hodin v Praze

1, ul. Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153. V souvislosti s Novým občanským zákoníkem je
nutné schválit nové stanovy VNK a zvolit předsednictvo. Valná hromada bude rozhodovat o obsazení
pozic předsedy, výkonného místopředsedy, vedoucího sekretariátu, předsedy redakční rady Lípy, ve-
doucího kontrolní komise.

Srdečně zve Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa, spolu s členy redakční rady

PS Vážení přátelé, prosíme o podepsání letáčku se souhlasem s vyhlášením valné hromady Výboru
národní kultury v uvedeném termínu a jeho odesláním v přiložené a nadepsané a ofrankované obálce
na uvedenou adresu. Prosím o vyplnění respektive podepsání letáčku a jeho odeslání i v případě, že se
nebudete moci z nějakých vážnějších důvodů valné hromady VNK zúčastnit osobně. Děkujeme předem. 

Přítomní členové VNK obdrží nové členské legitimace za rok 2015, roční členský příspěvek činí
i nadále 100,- Kč.

************************************************************************************************
VRATNÝ LETÁČEK
Souhlasím s vyhlášením Valné hromady Výboru národní kultury v sobotu 31. října 2015 v 10 hodin

v Praze 1, ul. Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153. Bude se konat především v návaznosti na
změny, související s Novým občanským zákoníkem.

………………………………………….. 
Podpis

Jméno a příjmení: ………………………………………………..……………………………..

Adresa: …………………………………………………………………………………………

Datum: ………………………………………

Svůj souhlas takto vyjádřili: Aleš Antoš, Eva Bartůňková, Mikuláš Beňo, Milan Blahynka, Ladislava Blaž-
ková, Karel Boháček, Ludmila Boháčová, Lubomír Brožek, Jiří Bulka, Josef Číhal, Zuzana Číhalová, Jan
Dawidko, Michael Doubek, Milan Dubský, Jaroslava Dvořáková, Ivanka Fantová, Ivan Fencl, Ivana Filipská,
Stanislav Fischer, Ida Florianová, Václav Franc, Eva Frantinová, Adolf Gruber, Bohuslav Handl, Rudolf He-
genbart, Pavel Josefovič Hejátko, Vlastimil Hloupý, Zdeněk Hoření, Vlastimil Illek, Jaroslava Jánějová,
Jana Kačabová, Petr Kadlec, Jaroslav Karmelita, Václav Kašpar, Zbyněk Kiesewetter, Jiří Knopp, Marie
Kovaříková, Bohumil Kožuch, Dagmar Kubová, Věra Kulišová, Jindřich Liška, Zdeněk Mahler, Milan Matouš,
Karel Mevald, Jaroslav Nehyba, Jiří Nejedlo, Zdeněk Nejedlý, Jaroslav Novotný, Milan Pavýza, Oldřich Pá-
leníček, Jan Poláček, Bohumír Pospíšil, Helena Pospíšilová, Pavel Procházka, Miroslava Pýchová, Bohumila
Sarnová, František Sarna, Pavel Sirůček, Vsevolod Soper, Jiří Stano, Daniel Strož, Jaroslav Svoboda, Karel
Sýs, Stefan Szerynski, Helena Marie Tarkó, Jaroslav Tichák, Miroslav Tomšů, František Uher, Jana Vacková,
Dagmar Večerková, Josef Velčovský, Miroslava Veverková, Ivan Votava, Helena Vybulková.
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SVĚDEK VZMACHU I ÚPADKU
JAN STERN

Žánr pamětí je ošidný. Nejen kvůli známému pa-
radoxu, že je člověk píše většinou ve věku, kdy už
si toho moc nepamatuje. Ale i proto, že většina au-
toru nerozpozná, co by pro čtenáře z jeho života
mohlo být zajímavé a co nuda. V případě Zdeňka
Mahlera a jeho vzpomínkové knihy však obě
hrozby byly odvráceny. Mahler si pamatuje dobře,
a jako vynikající stylista ví, jak docílit toho, aby pa-
měti nudou nebyly - tak jako jí, dle titulu, nebyl ani
jeho život.

Mluvím o knize ...ale nebyla to nuda, kterou roku
2015 vypravilo nakladatelství Sláfka. 

Vlastně je Mahler při svém vzpomínání až mi-
mořádně úsporný. Zná dobře čtenáře, ví, že jeho
pozornost je třeba polapit vždy nějakým masitým
detailem, že má nejraději, když je osobnost či epo-
cha charakterizována nějakou historkou - dle prin-
cipu pars pro toto. Proto se Mahler skvěle čte. 

Pravda, pro historika, či pro člověka jako jsem
já, kterého mimořádně zajímá, jak vlastně došlo
k tomu kulturnímu vzmachu 60. let, jehož byl Mah-
ler - troufám si tvrdit - do značné míry otcem, by
té úspornosti snad mohlo být i méně. Chtěl bych
vědět třeba trochu víc o té stále ještě záhadné po-
stavě ministra Kahudy, jehož náměstkem Mahler
byl. Docela rád bych si přečetl více o tom, co si
právě o něm Mahler myslel, třeba o jeho známé te-
orii mentionu. Určitě by se dalo také nashromáždit
více náhledu na osobnost Miloše Formana, ba jistě
i více historek, vždyť s ním Mahler de facto šest let
sdílel jeden byt. Ovšem Mahler je mužem archa-
ické decentnosti a skromnosti - nikdy se nestaví
do role soudce, neřkuli kádrováka, nikdy nezneu-
žije to, co ví a zažil, k bulvárnímu drbání. To mu
slouží ku cti, nicméně čtenář mého typu, řekněme
čtenář prostý, s kapkou slídilství v krvi, by někdy
těch soudů a náhledů pod peřinu uvítal více. 

Pokud jde o styl, je bezchybný, byť nutno přiznat,
že na autorskou manýru se závorkami (na jednom
místě jsou i dvě za sebou!) si člověk musí chvilku
zvykat. Ale přesto je Mahlerova kniha dílkem po-
dařeným. Na výše uvedeném principu uměřenosti,
až úspornosti (jež je, nikoli náhodou, definiční
vlastností třeba žánru vtipu), vytvořil autor dráž-
divý, uchvacující text, do něhož je napěchován mi-
mořádně zajímavý život a pozoruhodná osobnost.

A krom toho kolem této osobnosti jako na orloji de-
filují osobnosti další, jež lze bez obav nazvat tvůrci
epochy. Především ty spjaté se vzpomenutými 60.
léty. 

Kdysi jsem napsal, že 20. léta 20. století v české
kultuře, se všemi těmi devětsiláky, Haškem, Klí-
mou, ale i německy mluvícími »arconauty« (jak jim
říkal Max Brod, dle kavárny Arco, kde se scházeli),
jsou něco jako Karlštejn, národní, ba evropský po-
klad, kolem kterého budou jednou tančit stovky ba-
datelů a ptát se: jak je možné, že na jednom místě
v jediné chvíli zkoncentrovalo se tolik talentů?
O 60. letech lze říci to samé. Jsou-li 20. léta Karl-
štejn, jsou léta šedesátá oběma pražskými chrámy
sv. Mikuláše. Kde se vzala ta exploze kreativity?
Kundera, Hrabal, filmová nová vlna, malá divadla,
Laterna magika... Jistě, svou roli sehrávají zákoni-
tosti generační. Poválečný baby boom vydal ze
sebe to nejlepší. Ale jen to k vysvětlení nestačí. Ve
hře bylo i něco jiného. Tato exploze měla i své me-
chanizátory, spjaté s tehdejší mocí. Bez okolků lze
říci, že Mahlerova pracovna v Rohanském paláci,
kde sídlilo ministerstvo školství (pod nějž tehdy
spadala i kultura), bylo jednou z dílen, kde se »zlatá
šedesátá« zrodila, kde byla vykutána, kde byl na-
rýsován plán. Už proto je Mahlerovo svědectví tak
zajímavé. Čímž není řečeno, že by se Mahler ne-
podílel na tomto vzmachu i jako tvůrce (Nebeští
jezdci, Svatba jako řemen, Den sedmý, osmá noc). 

Hodné pozornosti jsou samozřejmě i epizody
z let sedmdesátých, kdy Mahler stvořil své opus
magnum - Božskou Emu, i let osmdesátých, kdy
mimo jiné stál za Formanovými zády při natáčení
Amadea. Ovšem pro mě nejzajímavější bylo číst
kapitoly z let polistopadových, neboť o tomto
úseku Mahlerova života a díla jsem věděl asi ne-
jméně. Číst třeba peripetie vzniku filmu Lidice je
až drásavé. Člověku nemůže nebýt líto, že muž,
který pracoval v minulosti s velikány jako Krejčík
či Polák, musel náhle řešit velké téma Lidic s pře-
ceňovanou a vlivnou paní Nellis: »Režisér zpravi-
dla do scénáře vnese osobitou úpravu - nad tím
však, co Alice Nellis předložila, jsem zůstal
v šoku: došlo k proměnám scén i postav, zcela
odlišnému typu dialogů (místo zhuštěnosti upo-
vídanost), klíčové repliky důsledně vyřazeny, ab-
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sence osobního prožitku vedla k omylům i ne-
smyslům (záměně parašutistů za partyzány
apod.), zkáza Lidic pojednána melodramaticky, do
příběhu byly postupně vecpány tři bible a kolem
nich řada nábožných rozprav. (...) V létě jsem do-
stal nový scénář, překvapivě přejme-
novaný ‘Loving Hell’ se jménem
jediného autora, Alice Nellis... Na
první klapku pozvala produkce ozdob-
nou celebritu, Karla Schwarzenberga
- v proslovu prohodil, že ‘nebyly jen
Lidice, nýbrž také Postoloprty’. Tím
všemu nasadil korunu... Záhy po za-
čátku natáčení jsem se dočetl, že
Alice Nellis pro boreliózu práci vzdala
- do rozjetého vlaku naskočil náhradní
režisér Petr Nikolaev. Rozhodnut ne-
komplikovat život sobě ani štábu, pře-
nechal jsem všechno osudu...«
vzpomíná Mahler. I tato jedna historka
stačí, aby člověk pochopil, jakou epo-
chu prožíváme. Svědek velkého vzma-
chu Zdeněk Mahler byl donucen stát
se svědkem velkého poklesu. Éry, kdy
si mafie neumětelů mezi sebou roz-
dává »České lvy« a ze slovního spojení
»český film« se mezitím stala na-
dávka. 

Kdyby šlo jen o neumětelství, bylo by
vše omluvitelné. Je zde však i politické
pozadí, jak lze ostatně snadno pochopit
i z výše uvedené historky. Bohužel, byl
to právě Zdeněk Mahler, který se musel
v nové éře utkat s tou armádou druho-
republikánských zombie, jež vystoupila
z příliš mělkých hrobů, a to v první linii. Začaly na
něj útočit poté, co vstoupil svým pevným hlasem
do ostudných tahanic mezi státem a katolickou
církví o katedrálu sv. Víta. Přidaly na síle po jeho
televizním cyklu o Masarykovi. Mahler tento souboj
s partou, které prezident Zeman ve své proslulé
velkorysosti říká »pražská kavárna« (ve skuteč-
nosti jde zkrátka o klerofašistickou lúzu), popisuje
s bolestnými podrobnostmi. Smutné čtení. 

Ale vývoj byl vlastně nevyhnutelný. Mahler se
musel stát jejich terčem, jakkoli sedával s Havlem,
Formanem, Seifertem i Dukou u jednoho stolu. Tím
se putnovská lúza nenechá zmást. Zvířecky cítí, že
Mahler je úhlavním nepřítelem. Proč? Protože
myslí. »Dožívám na předělu - ocitli jsme se ne-

sporné v přechodném údobí (dosavadní režim už
není s to zvládnout podstatné potřeby) - jde o mi-
mořádně náročné a riskantní drama, ve kterém se
hraje vabank. Představy o solidnějším řádu se ne-
opírají o plané naděje: grund je vlastně už založen

(viz globálně propojené vědomí o společné sudbě
i pat válečného barbarství) - metodou budou po-
stupné reformy, počínání pokud možno nenásilné
- cílem soulad práv a odpovědnosti, jak jednotlivců,
tak kolektivu. (...) Je módou (nejen zdejší) hořeko-
vat nad selháním rozumu: prý osvícenským racio-
nalismem začal dějinný úpadek - kritické myšlení
jen prohlubuje krizi - mystici útrpně shlížejí na
střízlivost - v kvantové polévce se má rozvařit
mozek... Ale neplatí právě naopak, že máme-li se
vyhrabat z marasmu, je zapotřebí zbystřeného vě-
domí, renesance intelektu, odpovědné rozum-
nosti?«

Mahler to zkrátka trefil. Netřeba se divit, že oni
trefili jeho. Haló noviny, 25. 4. 2016
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ZTRACENI V KINĚ
JAN STERN

Často lze slyšet, že se v polistopadové éře po-
dařilo zachránit český film. Ano, ačkoliv filmovou
továrnu Barrandov kdosi jaksi zprivatizoval (a
všichni víme, co to slovíčko v praxi označuje),
české filmy se točí pořád. Do kin jich stále ještě
každým rokem jde dobrá třicítka. Ovšem bylo by
dobré se nad tím fetišem »dobré třicítky« trochu
zamyslet.

Náš deník Haló noviny má průměrný prodaný
náklad čtyřicet tisíc výtisků. Kolegové ze silněj-
ších tiskovin se nad tím občas ušklíbají (tedy teď
už méně, neboť v poslední době se nám svým
prodaným nákladem dosti přiblížili). A my je
chápeme, nehrajeme si na machry, víme, že ne-
jsme žádný Real, spíš tak FC Slovácko. Ovšem
pohled na statistiky návštěvnosti českých filmů
v roce 2015 musí být i pro kluky ze Slovácka
psychickým dopingem: Na čtyřicet tisíc diváků
to dotáhlo jen 14 ze 43 českých snímků (počítaje
v to i dokumenty), které měly loni v kinech pre-
miéru.

Na dokument Češi proti Čechům loni kupří-
kladu přišlo 51 platících diváků (ne, to není pře-
klep, číslo je vskutku dvouciferné). V pokladně
kina zanechali 2420 korun českých. Na další ve-
ledílo, dokument o členu »epochální« kapely
Plastic People of the Universe přišlo 452 diváků.
Ovšem i hranému filmu se daří. Umělecky zá-
važný snímek Laputa, hojně chválený českou

kritikou, vidělo 1759 platících návštěvníků. Mys-
lím, že i pro pokladníka na Julisce to musí být
docela vzpruha. A když jsme u těch kritiků, ti byli
nadšeni zejména z filmu Schmitke, který do-
konce nominovali do Cen filmové kritiky. Jejich
mínění vzalo za bernou minci 6938 diváků. Tolik
přijde na Spartu, když je hodně zima a soupeř
hódně neatraktivní. Vzpomínáte si na kampaň
k filmu Wilsonov? Kolik musela stát jen ta kam-
paň. V ní nám bezostyšně říkali, že film je něco
jako »nová Adéla ještě nevečeřela«. Jenže Adéla
už asi večeřela. Na trhák Wilsonov si koupilo lís-
tek 36 633 lidí. Jak vidno, Haló noviny, i bez
kampaně, pořád ještě lákají víc. Den co den. A to
nemluvím o filmu, kterému jistě brzy předají
»prestižního« Českého lva: Ztraceni v Mnichově
režiséra Petra Zelenky. Postmoderní podívanou
navštívilo 30 017 diváků. Možná měl pan umělec
Zelenka zkusit přemluvit nějakou tu bábu. Ale
tuším, kam by ho bába poslala. 

Jen abyste měli měřítka: Na Pyšnou princeznu
kdysi přišlo přes 10 miliónů lidí. Ještě na přiblb-
lého Kolju to byl milión. Na lidovou komedii Vá-
noční Kameňák loni přišlo 86 660. Lid se nám
nějak smrskl…

Ale on se nesmrskl. To se jen polistopadovým
neumětelům podařilo zase jednou něco pohřbít.
Ačkoliv to zatím úspěšně skrývají. 

HaNo 25. 2. 2016
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Ivan Fontana
Dnes 18. 5. 2016, 16:29:45
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Ahoj Honzo,
zdravím tě úvodem a zasílám aforismy k výběru. Snad tě tím množstvím neodradím a neotrávím.

Aforismy se těžkou čtou, lepší je jednotit jako řepu. Tyto jsou zcela nové, ročník 16. Jak jsem Ti
říkal při našem sobotním konferenčním setkání, Lípa se mi velice líbí, právě pro svou otevřenost.
Také oceňuji aktuální tematické vazby, a palebnou podporu našich i zahraničních článků. Myslím,
že to vše s sebou nese jistou angažovanost a jasnou orientaci, k níž patří nadhled. Není to nadhled
z kovových konstrukcí místních rozhleden, není to jednostranný pohled, není to sádrová soška.
A konec konců, čtenář si dnes může vybírat z neuvěřitelného množství informačních proudů a ka-
nálů, ale já čtu právě Lípu, voní domovem, je nesporně kulturním vyslancem, ke kterému se mů-
žeme vracet. 

S úctou Tvůj Ivan Fontana / Mojmír Soukup
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Originálne autorské výpovede popredného
prozaika a vynikajúceho esejistu s medzinárod-
ným renomé Jána Tužinského (*29. 3. 1951 Zlaté
Moravce), popri štylistickom majstrovstve priná-
šajú obdivuhodné podnety v rovine poznania –
demonštrujú unikátne možnosti emotívno-intui-
tívneho uchopenia a prenikavého racionálneho
pochopenia protirečivých štruktúr súčasného
sveta.

Intelektuálne vzopätia a formálne výboje lite-
rárnej tvorby Jána Tužinského v rozmeroch 
výrazových prostriedkov i séman-
tických segmentov včleňujú aktu-
álne úsilia slovenského
písomníctva do duchovných oblú-
kov univerzálnych hodnôt slovan-
skej a európskej proveniencie, ako
aj do všeľudských myšlienkových
a kreatívnych prúdení.

Prezident Slovenskej republiky
Rudolf Schuster udelil spisovate-
ľovi Jánovi Tužinskému vysoké
štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta
Štúra za vytvorenie umelecky
pôsobivých, sociálne vnímavých
a tvarovo pozoruhodných literár-
nych diel, reflektujúcich kľúčové
pohyby slovenskej spoločnosti
a bytostné otázky moderného člo-
veka.

Povedané vecnou rečou suchej
faktografie – Ján Tužinský absol-
voval Filozofickú fakultu Univerzity
Komenského v Bratislave; v uply-
nulých rokoch bol niekoľko voleb-
ných období predsedom Spolku
slovenských spisovateľov, poslan-
com Národnej rady Slovenskej re-
publiky a ústredným riaditeľom
Slovenského rozhlasu. Je autorom
viacerých výrazných knižných titu-
lov, ktoré boli publikované vo via-
cerých jazykoch a za ktoré získal

prestížne ocenia na Slovensku, Českej republike
i v USA.

Centrálnou osou literárnej produkcie Jána Tu-
žinského je mapovanie jedinečnej situácie jed-
notlivca i signifikantného stavu určujúcich
civilizačných tendencií, pričom preukazuje ne-
všednú schopnosť objavne zachytiť a sugestívne
zvečniť živý, plastický, rozmanitý a pulzujúci zá-
žitkový svet jednotlivca, ako aj charakteristický
kolorit historických dimenzií a podmieňujúcich
okolností ľudského bytia.

Autorita autora a ľudskosť človeka
PAVOL JANÍK

K životnému jubileu spisovateľa Jána Tužinského
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Konšpiračná teória a prax
PAVOL JANÍK

Nepravdivé správy neraz ovplyvnia určitých ľudí
alebo celkovú verejnú mienku.

Sovietsky agent Konon Trofimovič Molodyj
Z okruhu pravicových denníkov, ktoré vznikli po-

stupným klonovaním bývalého tlačového orgánu
Slovenského ústredného výboru Socialistického
zväzu mládeže, vzišla iniciatíva proti konšpiráto-
rom. Odhliadnime od toho, že ide o súčasť infor-
mačnej vojny i konkurenčného zápasu o podiel na
reklamnom trhu, a vecne objasnime, o čo vlastne
ide.

V aktuálnej kampani sa zjavne slovo konšpirácia
nesprávne používa namiesto pojmu dezinformácia.
Oba odborné výrazy patria do bežnej terminológie
spravodajských služieb všetkých štátov, vrátane
tých najdemokratickejších.

Začnime nepravdivými správami, ktoré
majú ovplyvniť určitých ľudí alebo cel-
kovú verejnú mienku. Dejiny mo-
cenského súperenia
a špeciálnych služieb sú aj his-
tóriou informačného podvád-
zania. Obdobie nebývalého
rozmachu sa začalo v 20.
storočí, keď v štátnych or-
gánoch vznikli samostatné
útvary pre dezinformačné
triky a spravodajské hry.

Napríklad – v roku 1936 ne-
mecké tajné služby podsunuli
československému prezidentovi
Edvardovi Benešovi falošné materiály
o zrade sovietskeho maršala Tuchačev-
ského. Beneš podvrhy odovzdal Stalinovi, ktorý na
ich základe dal popraviť Tuchačevského a s ním aj
významnú časť dôstojníckeho zboru Červenej ar-
mády, čo výrazne pomohlo Nemecku pri napadnutí
Sovietskemu zväzu.

Alebo – pred júnom 1944 britské a americké le-
tectvo niekoľko mesiacov intenzívne bombardovalo
oblasť pri Calais, aby zmiatlo nemecké velenie
v tom zmysle, že inváziu spojenci uskutočnia práve
v uvedenej lokalite.

Dezinformácie sa šíria všetkými druhmi médií,
ústnym podaním, klamlivými aktivitami a doručo-
vaním falošnej dokumentácie. Účinná dezinformá-

cia (aby bola dôve-
ryhodná) obsahuje
aj údaje, ktoré sú
pravdivé, pravde-
podobné alebo
možné.

Niektoré kam-
pane sa zakladajú
len na pravdivých
údajoch, ktoré sa
však šíria takým
spôsobom, aby vy-
zneli ako nepravdivé.

Častou formou spravodajskej hry je podsunutie
vlastného agenta, ktorý sa iniciatívne ponúkne ne-
priateľovi. Cieľom je zistiť, ako cudzie služby zare-

agujú, či ponuku prijmú, aké sú ich priority
a prostriedky spojenia, kde majú kon-

špiračné byty, aké používajú šifry
a kódy.

Ak spravodajská služba od-
halí podsunutie cudzieho
agenta, dodáva jeho prost-
redníctvom špionážnej kon-
kurencii dezinformácie.

Konšpirácia je základný
princíp výzvedných, bezpeč-

nostných a policajných usta-
novizní, ale aj ilegálnych

organizácií a skupín všetkých
druhov – protištátnych, teroristic-

kých, protirežimových či kriminál-
nych. Stupeň ich utajenia je rozličný, pri

najtajnejších sa nezverejňuje ani skutočnosť, že
vôbec existujú.

Kľúčovými prvkami sú krycie mená a doklady,
konšpiračné objekty a spôsoby spojenia, vytvára-
nie dôveryhodných legiend pre ľudí a objekty či
maskovanie spravodajských prostriedkov. Dôležité
je poskytovať osobám len informácie, ktoré sú ne-
vyhnutné pre plnenie ich úloh.

Legendy sú vymyslené príbehy, ktoré menia
ľuďom totožnosť, objektom funkciu a zastierajú
spravodajskú činnosť prijateľným vysvetlením.

Predovšetkým sa utajuje príslušnosť osôb k spra-
vodajskej službe. V zahraničí špióni vystupujú ako
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Básne v ôsmich jazykoch 
PAVOL JANÍK

Šesť nápaditých básnických mini-
atúr Michala Brzáka (*1963, Praha)
v ôsmich jazykoch a v pôsobivom
grafickom dizajne Iva Vičara vyšlo
ako súkromná tlač s vročením 2015
pod názvom v češtine, slovenčine,
angličtine, nemčine, francúzštine,
španielčine, taliančine a ruštine
DOTYK. Nevdojak si v tejto súvislosti
treba zaspomínať na časy, keď
v pôsobnosti štátnej kultúrnej poli-
tiky vychádzali aj bibliofílie sloven-
ských básní vo viacerých jazykoch.

Autor začal písať básne v polovici
80. rokov 20. storočia a ukladal ich
do zásuvky, či rozdával svojim pria-
teľom. V 90. rokoch publikoval v niekoľkých knihách o nápojoch a v odborných gastronomických perio-
dikách o čiernom a zelenom čaji. V rokoch 1996–1998 pôsobil v recesistickej spoločnosti priateľov
Jaroslava Haška (Okrašlovací spolek), kde prispieval do Pražských Brejškových novín (referáty a úvahy
na rozličné témy zo života Jaroslava Haška). Písal články o rockových kapelách, rozhovory s hudobníkmi
a je spoluautorom knihy Vitacit – Spirála času (2011). Poézii sa aktívne venuje od roku 2010. Časopisecky
ju publikuje v literárnych periodikách Divoké víno a Obrys-Kmen, resp. LUK (Literatura – Umění – Kul-
tura).

Vydal tri básnické zbierky: Situace 1984 a jiné drobnosti (2011), Soukromý punk (2012), Propaganda
(2013). Jeho básne zaradili do almanachov českej poézie – Pastýři noci (2014) a Rybáři odlivu (2015).

Nevšednú publikáciu sotva môže niečo výstižnejšie charakterizovať ako esej popredného básnika Karla
Sýsa, ktorú označil ako Predhovor i doslov.

Azda sa už len môžem – popri vďačnosti za estetický zážitok z veršov Michala Brzáka, z eseje Karla
Sýsa a z grafického dizajnu Iva Vičara – poďakovať aj za možnosť prekladateľsky sa podieľať na zaujíma-
vom edičnom projekte. LUK 7/2016 

diplomati, novinári, obchodníci či rozliční experti. Vy-
zvedačov s diplomatickým pasom chráni imunita
a hrozí im len vyhostenie, ale o to väčšiu pozornosť
im venujú kontrarozviedky hostiteľských krajín. Ne-
legálni agenti sa pripravujú aj niekoľko rokov. Najprv
ich vysielajú do tretích krajín, aby získali štátne ob-
čianstvo, ktoré v cieľovej krajine nevzbudzuje podo-
zrenie a zároveň ospravedlňuje ich nedostatočnú
znalosť domáceho jazyka i miestnych reálií.

Takže nijakí románoví a filmoví hrdinovia, ktorí
ovládajú všetky jazyky a ich dialekty, ale živí ľudia
z mäsa a kostí. Napríklad – sovietsky agent Konon
Trofimovič Molodyj, ktorý pod menom Gordon Ar-

nold Lonsdale žil ako dieťa v Kalifornii s kanad-
ským pasom. Vrcholom jeho kariéry bola špionáž
vo Veľkej Británii, kde vystupoval ako úspešný pod-
nikateľ, a za vyvinutie špeciálnej elektronickej
zámky ho kráľovná povýšila do šľachtického stavu.

Riadenie spravodajských služieb patrí do kom-
petencie najvyšších oficiálnych predstaviteľov,
spravidla premiérov, v niektorých krajinách (naprí-
klad v USA či Ruskej federácii) prezidentov. Kon-
špirácia je prirodzenou súčasťou mocenského
pôsobenia. Apriórne odmietanie a spochybňovanie
všetkých konšpiračných teórií je teda úplne neo-
podstatnené.
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Předmluva i doslov 
KAREL SÝS

Každý básník je neznámý. Zprvu je neznámý obecenstvu, později
kritikům, ale napořád je neznámý sám sobě.

Každý básník je začínající. I když si o půlnoci myslí, že právě do-
psal poslední svůj verš, s úsvitem ho poezie znovu napadne. A po-
ezie umí vzít pod krkem!

Traduje se, že svobodní zednáři vyhledávají budoucí bratry hed-
vábnou rukou a drží je rukou železnou. Ale to není nic proti poezii.
Poezie nic nepromíjí, a svým miláčkům teprve ne.

Vím, že nic nevím, řekl prý na sklonku svých dní Sokrates. Zní
to jako laciná moudrost nebo bonmot, ale je to hluboké poznání.
Nazí jsme přišli na svět a nazí z něho odejdeme. Stejně tak jsme
začali s jedním veršem a s veršem skončíme, ale nebudeme s to
posoudit, který z nich byl lepší. A ono také není proč soudit, neboť
poslední verš se zakusuje do prvního jako had do ocasu.

To píšu proto, jelikož mne Michal Brzák vyzval, abych napsal předmluvu nebo doslov pro něj, básníka
prý začínajícího a neznámého.

Jednak není po pravdě řečeno začínající – vydal tři knížky – a jednak není neznámý.
Počet knih nerozhoduje – Vrchlického dílo současníci posměšně nazvali „papírová pyramida“, ale py-

ramida může vyrůst i nad jedinou knížečkou.
Stejně tak sláva není ani polní tráva. Tráva je užitečnější, na poli orném i válečném. Člověk může mít

stostránkové heslo v Encyclopedia Britannica nebo kóji v Památníku národního písemnictví, ale tam
někde nahoře po něm neštěkne ani pes.

Co tedy rozhoduje? To kdybychom věděli. Spíše se ptejme, co je nutné k poezii (záměrně neříkám
k psaní veršů). Především úpis krví, upsání, jež nejde zrušit. I slepý Homér byl poezií pořád zasažen,
neboť vnitřní zrak neslábne. Když už jsem řekl zrak – básník potřebuje jitřní zrak, ať píše ráno, nebo
v noci. Musí věřit, že věci, zvířata a lidé žijí vlastním životem a nejvyšší metou je tento život zachytit, po-
psat, ale nerušit, žít po svém. A když říkám věřit, musí neustále větřit. Neboť stále existuje možnost, že
se k němu obrátí o radu nějaká vyšší mocnost, anebo ho přepadne úzkost, že se opomněl otočit, zatímco
kolem prchalo cosi, co už nikdy kolem něho nepoběží, jako se hrdina Bradburyho povídky Burácení hromu
bojí, že v druhohorách zašlápne motýla a v novověku zanikne pravopis. Básník je nejvyšší arbitr a má
vždycky pravdu, i když se mýlí.

Při třech Brzákových knížkách můžeme snad říci, že to vše splňuje. Že prošel své tři stupně.
„Konec světa / Bude asi / Jako nedopsaná věta / Země pak bude / Tabula rasa / Nepopsaná / A opět

čistá…“ To je oč tu běží – být stále nepopsaný! 17. 2. 2016
www.obrys-kmen.cz
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HLAVNĚ DOBĚHNOUT VČAS
V právě vydané knize pamětí vzpomíná Mirek Topolánek, premiér s gulama, jak mu Kalousek děkoval,

že ho vzal na vrcholný summit G20 v Londýně.
Náhoda totiž Kalouskovi dopřála, aby se ocitl na záchodě s Obamou! To je pro Kalouska a pro českého

politika vůbec zajisté vrchol kariéry.
Je otázka, zda zašli na malou nebo na velkou stranu. Soudě podle názvu knihy – Hlavně se neposrat

(kdyby to tak napsal Miloš Zeman!) – mohli být oba politici na velké.
Já se však přikláním k malé. Neboť na to, aby kadil vedle nejmocnějšího muže planety, nedosáhne ani

lidovec! KAREL SÝS
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ZNAMENÍ DOBY
KAREL SÝS

Básník má na básníka vzpomínat jen několika slovy. Mnohomluv-
nost se s poezií nesnáší.

Nakonec z nás všech zbude hrst kostí a pár anekdot.
Anekdoty ovšem nejsou pouhé vtipy a mnohdy nemají pointu.
Miroslav Florian byl zprvu nedostupný. Míjel jsem ho jako loďka

plující Bosporem pod dohledem nedostižného chrámu svaté Sofie.
První setkání nebylo dvakrát příjemné. Měl za úkol zredigovat moji

knížku, na níž se komusi cosi nezdálo. Já věděl, že on ví a on věděl,
že já vím a že se nedá dělat nic jiného, než nechat padnou jedno dvě
slova pod stůl. Stejně jsem je z podlahy nakonec sebral.

Na oplátku mne pozval na víno a ukázal mi lísteček, který nabádal
milosrdného chodce, aby mu vložil do úst kostku cukru, kdyby ho
nalezl na chodníku. Víno je přítel básníků a cukrovka nepřítel, a my jsme onoho odpoledne nad nepřítelem
zvítězili o délku několika láhví.

Pak jsme Miroslava Floriana – to už byl Mirek – s manželkou navštívili u něj doma, však jsme to měli
jen přes ulici. Byl ve skvělé náladě a rozdávačný jako Mongol v jurtě – na co jsme ukázali, to nám hned
chtěl darovat. Poté, co jsme odmítli čínskou vázu, odnesl jsem si Mirkovu dýmku. Dlouho jsem ji měl na
očích, až ji divoký času vztek před nevěřícím kuřákem někam ukryl.

Po převratu se na básníka sesypali supi (buďte prokleti do morku svých dutých kostí!), co mu dřív žrali
z ruky.

Na jaře 1996 jsem Mirka doprová-
zel do nakladatelství E.T.C. Publishing
(budiž jeho jméno pochváleno!), které
se chystalo vydat jeho básně pod ná-
zvem Vypálilas mi znamení. Do Na-
demlejnské ulice v Hloubětíně jsme
vyjeli z Palmovky. V tramvaji se mi
velký český básník svěřil, že mají
doma hlad. Na konečné pětky nejen
viděl první obtahy svých veršů
a krásné ilustrace Vladimíra Ko-
márka, ale také podepsal smlouvu;
hubenou, ale přece jen smlouvu.
Knížka vyšla jako první svazek edice
Báseň pro tebe, což je Florianův verš.

A pak už jsme se viděli jen v jeho
soudný den, když se skácel na jeviště
Raisova sálu vinohradského Národ-
ního domu.

Byl šťastný básník, poezie se mu
bez přemlouvání oddávala. A umřel
jako strom v bouři, v okamžiku štěstí,
kdy se mraky na okamžik roztrhly
a věrní čtenáři mu bouřlivě tleskali.

A ten strom se stále listím odívá.
LUK 19/2016

Lipa_02_2016_LIPA  21.06.16  16:58  Stránka 69



BÁSNÍK REDAKTOREM; NOBLESNÍ OSOBNOST 
MILAN BLAHYNKA Idě Florianové

Je to pravda odvěká, že šaty dělaj člověka –
a básníka redaktor. Že kdo v hadrech (a bez dob-
rého redaktora) na štěstí čeká, ten se načeká. Petr
Bezruč měl štěstí (anebo dobrý nos?, věděl, komu
se svěřit!), že už první zásilku svých Slezských
písní poslal Janu Herbenovi, který v něm rozpoznal
mimořádně zralého už básníka, povzbuzoval ho
a dokonce ho dovedl ke knižní publikaci.

Básníka Floriana „neudělal“ samozřejmě žádný
redaktor, básníkem se narodil, jako se narodil Mo-
zart hudební skladatelem, ale měl štěstí podobně
jako Mozart, jehož otec byl sám skladatel a nad
synem bděl. Florianův tatínek nebyl básník, praco-
val na poště (jíž se svěřují zásilky veršů do redakcí
stejně jako milostné dopisy), a napsal-li Seifert
Poštovního holuba, Florian časem Tichou poštu.

Nepíšu ovšem pojednání o básnících a poštov-
nictví a nerozepíšu se ani o Florianově babičce ze
strany maminky, v mládí romanticky zamilované do
učitele píšícího básně, ve stáří s mimořádným po-
rozuměním pro básnícího vnuka. Toho potkalo
štěstí zosobněné v kutnohorském básníku
K. N. Novotném. To on navlékl na prst sedmnácti-
letého Snubní prsten.

Na záložce té prvotiny vyzvedl „teplý, nefalšo-
vaný hlas“, „svěží rytmus“, „pravdivost“…

Komu se to Florian roku 1948 zaslíbil? Komu ji-
nému než lásce a lyrické poezii. Ženy miloval a ob-
divoval, ale dlouho jim nedokázal být tak věrný jako
poezii. S rukopisem další sbírky se odvažuje nikoli
do fronty adeptů na vydání v tehdy všelijaké Mladé
frontě, ale hned do Československého spisovatele
a má zase štěstí. Rukopis si přečte Vilém Závada
a doporučí ho k vydání.

Ta sbírka se měla jmenovat Křížová cesta, což
byl v té době název neprůchodný, a tak vyšla pod
názvem Cestou k slunci. Na ni ji (stejně jako v zá-
pětí prvotinu Milana Kundery Člověk zahrada širá)
vypravil ve funkci odpovědného redaktora sám šéf-
redaktor nakladatelství Ladislav Fikar; oba debuty,
které se staly událostmi, vyšly v tehdy české nej-
významnější edici poezie České básně.

A štěstí Floriana neopouštělo ani při dalších
dvou sbírkách v Československém spisovateli, při
Blízkém hlase (1955) a Otevřeném domě (1957).
Jejich odpovědným redaktorem byl Jaroslav Janů,

neobyčejně vzdě-
laný a poezii od-
daný kritik. Zažil
jsem ho jako re-
daktora Nového ži-
vota a mohu snad
mít za to, že básní-
kovi byl tím, čím
i mně; redaktorem
přísným, přitom
vstřícným, empa-
tickým.

Roku 1958 Florian nastoupil do básnické re-
dakce Československého spisovatele a dostal tak
skvělou příležitost pokračovat ve stopách ideálních
osobností jako Závada, Fikar, Janů.

Nebudu zde opakovat, co se dobře ví a snad Flo-
rianovi ani dnes neupírá: myslím tím jeho veliký
podíl na zrodu, podobě a neuvěřitelném úspěchu
Klubu přítel poezie. Ale ví se, co znamenal pro „pě-
tatřicátníky“?

Budoucí devítka pětatřicátníků měla do jednoho
štěstí už na redaktory svých prvotin. Opět se jed-
nou potvrdilo, že štěstí náhody přeje připraveným.
Básník je připraven k debutu, když ví, kam nebo na
koho se obrátit, aby měl naději, že nebude odmr-
štěn. Pro snadný dohled na nakladatelství byla je-
jich síť zorganizována tak, že autoři měli začínat
v Mladé frontě nebo v krajích.

Jenže v poezii víc než jinde platí, že šedá je
všecka teorie a školka talentů se zazelená, ubi vult,
kde se jí zachce. A tak v Mladé frontě debutovali
jen čtyři z devíti: 1964 Peterka, 1969 Skarlant
a Sýs, 1979 Čejka. Tři vzal pod svá křídla hned Čes-
koslovenský spisovatel: 1969 Cincibucha, 1976 Ši-
mona, 1978 Pelce). Jediný (Černík) debutoval
mimo Prahu. Jedinému (Žáčkovi) vydalo prvotinu
Divoké víno.

Štěstí měli budoucí pětatřicátníci v tom, že si
našli vynikající vstřícné redaktory, nebo jim je při-
hrála velká kamarádka básníků náhoda. Na redak-
torovi i tehdy velice záleželo. Rozezná budoucí
osobnost? Jen pokud je sám osobností, a ne zá-
vistivý křivák. Peterkovi redigoval dvě první knížky
Ivan Diviš ještě nezatrpklý, Černíkovi okouzlenému
skácelovským Brnem vědoucí vidoucí básník Josef
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Suchý, Žáčkovi sám otec zakladatel Divokého vína
Ludvík Hess, Cincibuchovi básník Oldřich Vyhlídal,
Čejkovi hodný Jiří Binek, Skarlantovi a Sýsovi Zde-
něk Frýbort, neobyčejně rozhlédlý po světové po-
ezii; a Šimonovi a Pelcovi dostala prvotiny do
redakční péče už generační samoobsluha: stejně
tolerantní jako kritický a náročný Jiří Žáček.

Štěstí přející připraveným je neopustilo ani při
jejich druhých knihách. Peterkově dokonce už třetí,
Krušné (1970), a pak Místu o ohně (l973) byl re-
daktorem Miroslav Florian, který je pak jako odpo-
vědný redaktor podepsán 1972 na Sýsovu
Pootevřeném andělovi a na Skarlantově Hebké
kůži, 1973 na jeho poemě Paříž, Paříž a 1974 na
Černíkově Sklizni srdce.

Neptal jsem se nikoho z toho čtyřlístku na jejich
zkušenost s Florianem redaktorem, ale soudě
podle své zkušenosti (Floriana jsem
zblízka poznal, když jsem spisoval
úvodní esej do jeho výboru v zá-
kladní řadě Klubu přátel poezie),
básník ani jako redaktor nemohl být
jiný – a jistě se nesnažil přitesat ru-
kopisy, za jejichž vydání zodpovídal,
ani k obrazu svému, ani k tomu, co
se právě žádalo.

Za důležitější než to, že svěřené
autory patrně vůbec nemistroval,
mám až neuvěřitelný takt a nob-
lesu, která vyznačovala všecku jeho
práci a vyzařovala z jeho chování
a jednání. Stýkal jsem se s ním od
roku 1973 až do konce jeho života
a nikdy, ani když „sešla se stolní
společnost“ a vzala si ho na paškál,
neřekl o nikom nic zlého, nepomlouval; snažil se
pochopit i ty, kdo ho neměli v lásce.

Jsem si jist, že právě tím vlastně jako jediný
z někdejší ostře polemicky nabroušené generace
Května byl pětatřicátníkům blízký a podstatně při-
spěl k tomu, že jejich druhé, případně další knížky
nezaostaly za prvotinami. Nemusel jim nic radit,
jen básníky už valem vyzrávající utvrzoval v jejich
směřování k maximálně osobitému rozvinutí mno-
žiny jejich nejvlastnějších básnických možností.

Ocenili to? Byli mu za to vděční? Hlásili se
k němu?

Dedikacemi svých básní jen tu a tam. Dvě mu
připsal Žáček, první v Napjaté struně, další ve
sbírce Mezi řečí. Právě on mu péči odpovědného

redaktora oplatil, když roku 1974 zakotvil v téže
redakci, kde až do roku 1977 pracoval i Florian.
Žáček redigoval mj. Florianův Kardiogram (1978),
Horké prameny (1984) obě vydání Veršů do kapsy
(1984 a 1986). Na okraj Kardiogramu napsal:

„Bezprostřednost a samozřejmost, s níž básník
nachází inspiraci i v nejvšednějších věcech života,
pokora a laskavý humor dávají jeho veršům lidský
rozměr. Ty verše voní člověčinou.(…) Florianovy
zdánlivě lehce nahozené, ale ve skutečnosti ne-
smírně přesné metafory rázem odkrývají bohatý
myšlenkový svět, nečekané souvislosti, složitou
prostotu života.“

Řekněme (i když si to nemyslím), že tato slova
obdivu k Florianově poezii napsal Žáček do Nových
knih (1978/51) z prosté povinnosti odpovědného
redaktora doporučit čtenářům knihu právě vydá-

vanou; že je to vlastně jen běžný reklamní nakla-
datelský text a o osobním vztahu k někdejšímu
básníkovi pokolení Května a o pohledu na „poezii
všedního dne“ napovídá málo, snad nic.

K Miroslavu Florianovi a k básníkům Května se
pětatřicátníci příliš nehlásili dedikacemi (a nechci
spekulovat, proč tomu tak bylo). V Peterkově vy-
znání „miluji (…) všechny podoby světla“ nechybí
ve výčtu těch různých podob u Hanzlíka, Wolkera,
Černíka, Nezvala a Holana „Holubova ultrafialová
záření, mapující holé struktury“ (Sentence ve vý-
boru Bez definitivy). To je myslím dost ojedinělý
odkaz na světlo z pokolení Května.

Zato z obdivu k Florianovi se nečekaně vyznal
roku 1980 v Práci (6/9 1980) Josef Šimon:
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„V době, kdy bylo – pro někoho nutné a pro ně-
koho výhodné – negovat význam básníků, jako byl
Jiří Wolker a Vítězslav Nezval, v době, kdy bylo cel-
kem přirozené a dialektické, že se začínaly ‚nená-
vidět věci, mlčenliví soudruzi‘ jako výraz nového
hledání onoho pevného místa poezie, které by jí
umožnilo pohnout zeměkoulí v myslích součas-
níků, ale přitom to hledání bylo mnohde i módní
a vyspekulované, v této době vyrůstal zrovna tak
dialekticky opodstatněně spontánní básnický ta-
lent Miroslava Floriana, jehož poezie se vrývá do
paměti ostrými zářezy lidskou duší zmagnetizo-
vané předmětnosti obrazů.“

A dva roky na to napsal Jaroslav Čejka o Floria-
novi a o pokolení Května v rozsáhlé recenzi Floria-
novy sbírky Vidět Neapol (v Rudém právu 20/12
1982):

„Podstatnou část sbírky tvoří básně inspirované
drobnými každodennímu zážitky, které píše Miro-
slav Florian celý život a které nezapřou, že jejich
autor si nejen nikdy nedal vnutit svazující chápání
poezie všedního dne, ale naopak básnickým činem
dokazuje, že ‚pod povrchem nejobyčejnějších věcí
vrou poezie zřídla naftová…‘“

Není to nejpregnantnější shrnutí vztahu devítky
pětatřicátníků k pokolení Května? Výpověď, že
z celého toho pokolení byl Florian „pětatřicátní-
kům“ v osmdesátých letech nejbližší?

V očích restaurátorů kapitalismu se po listopadu
stal noblesní Miroslav Florian stejně zavržení
hodný a zavrhovaný jako většina básníků z „gene-
race pětatřicátníků“ a o něm i o nich někdejší jeho
a jejich obdivovatelé, oslavovatelé a dočasní přá-
telé mlčeli, pokud si tu a tam ještě nepřisadili.

Když starý poctivák Florian napsal báseň, ve
které si dovolil po svém způsobu skromně a jemně
připomenout, že se komunisté nemusí jen kát, pro-
tože by si zvlášť podivuhodní „demokraté“ jak ve
zprivatizovaných, tak ve „veřejnoprávních“ médi-
ích mohli a měli vzpomenout a přiznat, jak mnoho
čestných a obětavých komunistů padlo v boji proti
fašismu, kolik jich bylo zabito ještě i ve studené
válce, jak až na kariéristy, vetřelce do svých řad,
nezištně pracovali a zjednávali republice respekt
i ve světě, strhl se povyk stejně ubohý jako prudký,
ignorující velevýznamné Florianovo slovo „jen“.

Přehlédli je? Četli tak zbrkle a zaslepeně, že je
zkrátka neviděli?

Zlaté oči! Samozřejmě to slůvko uznávající vinu
těch komunistů, kteří se ideálům komunismu zpro-

nevěřili, slůvko oponující však zároveň obludné ge-
neralizaci nepochybně četli, ale číst nechtěli ani
nechtěli vidět, nehodilo se jim do krámu nebo spíše
na jejich střelnici, a počítali s tím, že jim davy, které
nečtou poezii a básníky beztak nemají v lásce,
uvěří a připojí se k honu na básníka.

Florian stejně jako většina pětatřicátníků se octla
na nepsaných, ale tím úslužněji a víc než zákon re-
spektovaných černých listinách intelektuálů, kteří
měli být zatlačeni do nepaměti, odstraněni z roz-
hlasu a televize, zahnáni do ghetta, pro něž se uží-
valo nevinně znějícího, ne až tak zlověstného
krycího názvu skanzen. Po víc než čtvrtstoleté
 ostrakizaci se přesvědčuji, že dílo „pětatřicátníků“,
vydávané v letech sedmdesátých a osmdesátých
v nákladech, o nichž se omagnéziovaným a cenami
poctívaným koryfejům dnešní spisby ani nesní,
opatruje se v soukromých knihovnách čtenářek
i čtenářů a stále se čte, a co víc, nejhouževnatější
osobnosti z nespravedlivě postiženého pokolení se
objevují se svými novými knihami i v knihkupec-
tvích, kde před dvaceti a deseti lety se ještě ošklí-
bali a štítivě říkali: „to“ nevedem.

Miroslav Florian se dnešní pomalu postupující
rehabilitace básnických a lidských hodnot žel ne-
dožil. Ale už v roce básníkova úmrtí vyšel poslední
výbor z Florianových veršů Vypálilas mi znamení
(E.T.C. Publishing Praha 1996, edice Báseň pro
tebe), ilustrovaný Vladimírem Komárkem, v redakci
a s doslovem Karla Sýse, jednoho z protagonistů
„generace pětatřicátníků“. A před deseti lety Sýs
a Daniel Strož, jeden z mála opravdových demo-
kratů, který otevřel svou exilovou edici Poezie
mimo domov básníkům zatracovaným po listopadu
1989, připomněli Miroslava Floriana mimořádným
edičním činem. S obětavě vydatnou pomocí bás-
níkovy ženy Idy uspořádali z veršů a kreseb v jeho
rukopisné pozůstalosti a v nakladatelství BMSS-
START vydali knihu jeho pozoruhodných básní, zá-
pisků a náčrtků Archandělský happening. 

Byla to velká splátka laskavosti, s jakou Miroslav
Florian bděl jako odpovědný redaktor nad knihami
básníků Sýsovy, Žáčkovy, Peterkovy generace
a s jakou sledoval i básníky, jejichž dílům nebyl už
redaktorem.

Kdy se konečně probudí a vzpamatují velká na-
kladatelství a některé z nich vydá Florianovu veš-
kerou poezii, jako se takové edice vydávají
i autorům významu – taktně řečeno – mnohem
skromnějšího? LUK
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Složení petičního výboru:             
za Unii českých spisovatelů: Mgr. Michal Černík, Nad Zátiším 26, 142 00 Praha 4, (zmocněnec)
za Výbor národní kultury: Jan Poláček, Nad Nádražím 474, 252 31 Všenory
za iniciativu Ne základnám: Eva Novotná, Tupolevova 479, 190 00 Praha 18 Letňany 
za Jazzovou sekci: Karel Srp, Valdštejnská 158/14, 118 00 Praha 011 

PETICE
na podporu návrhu k udělení státního vyznamenání za zásluhy v oblasti kultury             

českému levicovému básníkovi, spisovateli a novináři Karlu Sýsovi 

Vážený pane prezidente Miloši Zemane,
dovolujeme si obrátit se na Vás touto petiční listinou v záležitosti básníka Karla Sýse. Unie českých

spisovatelů vypracovala návrh na státní ocenění Karla Sýse Za zásluhy o stát v oblasti kultury, který v Po-
slanecké sněmovně PČR předložili poslanci KSČM. Návrh však PSP ČR zamítla a nedoporučila jej k po-
stoupení Vaší kanceláři. Vidíme to jako další, již čtvrt století pokračující perzekuci našeho
nejvýznačnějšího a nejosobitějšího básníka, který ve svých básních a esejích vyslovuje kritické pravdy
o dění v naší společnosti. Byli bychom rádi, kdybyste se Vy osobně a Vaši spolupracovníci mohl zabývat
návrhem, který přikládáme. Děkujeme za pochopení. 

S úctou níže podepsaní:

Jméno a příjmení Adresa bydliště Podpis

Petici dosud podepsali:
Eva Bartůňková, básnířka, publicistka, Ivana Blahutová, spisovatelka, básnířka, literární kritička, výtvarnice,

nakladatelka, Milan Blahynka, literární kritik a historik, Otakar Bureš, Michal Černík, básník, publicista, spi-
sovatel, autor knih pro děti, Jan Dawidko, spisovatel a básník, autor tvorby pro děti, Michael Doubek, spiso-
vatel, publicista, nakladatel, Milan Dubský, básník a publicista, Milan Dušek, spisovatel, Václav Dušek,
spisovatel, Jaroslava Dvořáková, literární historička, Anna Fenclová, Ivan Fencl, básník, Viera Glosíková, Rudolf
Hegenbart, publicista, Jaroslava Jánějová, básnířka a výtvarnice, Jaromír Jindra, spisovatel, Jana Kačabová,
galeristka, Milan Kohout, básník, spisovatel, performer, pedagog, PhDr. Vladimír Kolár, spisovatel, novinář, li-
terární kritik, Eliška Koppová, spisovatelka, básnířka, Břetislav Kotyza, básník, publicista, autor animovaných
filmů, Slavomír Kozák, důchodce, Táňa Králová, básnířka, Jan Kristek, spisovatel, publicista, Věra Kulišová,
básnířka, Zdeněk Mahler, spisovatel, scénárista, publicista, Lubomír Man, spisovatel, publicista a překladatel,
PhDr. Věra Martínková, nakladatelka, spisovatelka, autorka učebnic českého jazyka a literatury pro ZŠ, SŠ,
VŠ a knížek pro děti i dospělé a publicistka, Prof. PhDr. Milan Matouš, DrSc., Petr Musílek, básník, publicista,
Eva Novotná, mluvčí iniciativy Ne základnám, Václav Novotný, aktivista iniciativy Ne základnám, Jaromír Pelc,
básník, Jiří Piskáček, tajemník Unie českých spisovatelů, Jan Poláček, spisovatel, publicista, šéfredaktor
čtvrtletníku Lípa, Věra Poláčková, Helena Pospíšilová, Bohumír Pospíšil, básník, Josef Prskavec, básník,
 Jaroslava Richterová, politická aktivistka, Eva Rybníkářová, Karel Srp, publicista, zakladatel Jazzové sekce
a Rádia Hortus, Daniel Strož, básník a publicista, exilový vydavatel a poslanec EP v letech 2004 až 2009,
František Uher, básník, spisovatel, literární kritik, MUDr. Radim Uzel, CSc., gynekolog, spisovatel, místopřed-
seda Obce spisovatelů, Jaroslav Váňa, spisovatel, Bořivoj Vepřek, Marek Řezanka, básník, publicista, Leo
Vaniš, Jan Zháněl, Jan Zeman, ekonom, ekolog, básník, Jiří Žáček, básník, spisovatel, publicista, dramatik,
Dagmar Žaludová, asistentka, Petr Žantovský, básník, publicista, spisovatel a pedagog.
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Miroslav Florian dvacet let po smrti
DANIEL STROŽ

Snad jenom v LUKu si připomněli letošní dvacáté
výročí úmrtí Miroslava Floriana, jednoho z nejvý-
značnějších a čtenáři poezie skutečně milovaných
českých básníků druhé poloviny minulého století.
Narodil se 10. května 1931 a zemřel roku 1996,
v den svých pětašedesátých narozenin. Zradilo ho
nemocné srdce na podiu v Národním domě na Vi-
nohradech, během oslavy a prezentace jeho bás-
nické sbírky Vroubky. 

Mrzí mne, že dnes už se nikde neobjeví odkaz na
četná básníkova uznání, která si za svůj osobitý
i obdivuhodný přínos české literatuře právem za-
sloužil. V roce 1973 se stal nositelem státní ceny
Klementa Gottwalda, 1975 obdržel titul zasloužilý
umělec, 1985 národní umělec, a to vyjmenovávám
jen ta nejhlavnější. O Florianově nezanedbatelné
práci editorské a překladatelské se pak nelze dočíst
v dnešních poměrech nic. Odvál to už všechno čas?

V LUKu je zmiňována Florianova sbírka Archan-
dělský happening, kterou jsem ještě coby europo-
slanec inicioval, a s editorským přispěním Karla
Sýse i řady finančních podporovatelů (jsou v knize
jmenovitě uvedeni) roku 1996 ve své režii vydal.
Při výběru básní z pozůstalosti sehrála podstatnou
roli básníkova vdova Ida Florianová. Kniha tehdy
vyšla u příležitosti Florianových nedožitých pěta-
sedmdesátin a zároveň k desátému výročí jeho
úmrtí.

Jak už jsem svrchu uvedl, poslední knížkou vy-
danou za básníkova života, byly Vroubky. Musím tu
ale uvést i tu jeho předposlední, kterou vyvrcholilo
naše, bohužel krátké, popřevratové přátelství. Její
titul je Sonetarium aneb Večer v králíkárně, a vydal
jsem ji ještě ve svém nakladatelství Obrys/Kontur-
PmD v Mnichově, ve spolupráci s Naší pravdou
v Ostravě, v roce 1995. Toto sešitové vydání bylo
součástí tzv. černé řady poezie, anebo také „ne-
spoutané poezie“, vycházející na podporu českých
básníků, kteří měli po převratu z naší literatury vy-
mizet.

Co živ budu, nezapomenu na radost, jakou ten-
krát už režimem několik let bojkotovaný autor
právě z téhle knížky měl. Vybírám z ní dva sonety,
o kterých se domnívám, že o tehdejších osobních
pocitech a postojích Miroslava Floriana mnohé na-
poví!

DEN SVATÉHO
VALENTÝNA
Už nehlásí se ke
mně staří známí,
prořídlá tlupa
polobohémů.
Na naše sytě brčálové flámy
musím vždy vzpomenut si v Ikemu.

O radu mě už nežádají dámy
dychtící zdolat hradby Dobříše;
i anonym, jenž léta nadává mi,
zřídka teď brnkne nebo napíše.

Pukají smíchem lepší pražské čtvrti,
když věčně zapšklá říčka Rokytka
se přede mnou dnes rozplývá a vrtí.

Pozor, ať netrefí tě omítka,
světče, co žehnáš harmonickým párům! …
A osobně tu řeku pozvi na rum.

SOUMRAK
Zdvihl jsem prapor, který ležel v blátě.
A za posměchu metařů i elity
nesl jsem těžký, hanbou pokrytý
prapor… To bylo krátce po převratě.

Já zavařil si vskutku vrchovatě.
Přejděme mlčením ty speciality
kuchyně zdejší: řezy s pomfrity…
A s oblohou… Stop! Teď žhne rudozlatě

obloha nad městem, roztřepený pruh nebe,
jež možná věští déšť. Znovu mě zdviháš, tího
prastaré zástavy a srpku dorůstajícího;

znovu mě zdviháš ze dna úpalu, co zebe!
Dík něžným infarktům se motám při zemi…
V hrudi však kladivo, kladivo bije mi.
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Člověk pořád něco chce, a přitom zapomíná, že
něco opravdu musí. Říká se tomu povinnost. Při-
bývá však docela dost těch, co si myslí, že nemusí
vůbec nic. Jenže mezi chtěním a povinností se
uvelebil celý náš život. I já jsem toužil, a vždy si
přál poznávat zemi svého zrodu a necítil jsem, že
musím, ale já po tom přímo toužil! Poznávání
dosud nezmizelých, byť i nepatrných míst v rodné
zemi dokáže člověka omotat pěkně silnou pavuči-
nou.

Samozřejmě, že poznávání je vždy spojena rov-
něž s lidskými bytostmi. Jednu z nich, co zemřela
již 2. března 1281, jsem neměl ještě možnost po-
zdravit a poděkovat jí. Jmenovala se Anežka Česká
a dokázala pomoci lidem postiženým na zdraví.
Stejně však byla donucena odejít z Prahy a říká se,
že odešla do kláštera v Panenském Týnci. Něco na
tom asi bude, protože také archeologové se chtějí
porozhlédnout po jejím hrobě ve zdejším a v nikdy
nedostavěném klášteře. Ten se navíc dostal do hle-
dáčku lidí toužících zde do svého těla získat více
životní energie.

Nedaleko odtud leží poklidná vesnička Donín, ro-
diště našeho válečného letce Františka Fajtla
(1912 – 2006). Na rodném domku se po mnoha le-
tech objevila pamětní deska. V čase 2. světové
války byl jmenován velitelem jedné perutě v Anglii
a později také 1. Čs. stíhacího pluku v Sovětském
svazu. Na počátku 70. let to byl válečný fotograf
Ladislav Sitenský (1919 – 2009), který bydlel ne-
daleko sídla Fotoklubu na Královských Vinohra-

dech a přiváděl k nám na besedy F. Fajtla. Škoda,
že v roce 1948 byla zničena fotografická kniha
včetně negativů, což vedlo k dlouhému odmlčení L.
Sitenského.

Tak jsem se i dozvěděl, že František Fajtl byl ze
Sovětského svazu v čase Slovenského národního
povstání vyslán na letiště Tri duby, a později se mu
po bojích podařilo v husté podzimní mlze přelét-
nout frontu zpět do Sovětského svazu. Před odle-
tem z letiště měl v nedalekém lese zakopat nějaký
písemný materiál a po válce toto místo nebylo na-
lezeno. Pravdou je rovněž skutečnost, že si v čase
procesů odseděl „jen“ 17 měsíců. V čase oslav vý-
ročí povstání přiletěl do naší země i Nikita Serge-
jevič Chruščov, a moc se divil, proč F. Fajtl nebyl
mezi nastoupenými důstojníky. Ten byl narychlo na
Slovensko dopraven a mezi ostatními vojáky v uni-
formách stál jako jediný v civilu. Nebyl tehdy ještě
jmenován generálem…

Vesnička Donín je poklidným místem, kde se mi-
lovník toulek a historie rodné země rád pozdrží.
Vždyť nad vesničkou se nachází větrný zděný mlýn,
patřící vůbec k největším u nás. Ani nevadí, že
mlýn v roce 1894 a 1898 vyhořel. Vím, je to jen ta-
ková malá zpráva o místech, kde kráčely dějiny a ty
se mají znát, aby člověk možná někdy příště po-
dobně nechyboval. Fotografie Františka Fajtla
vznikla ale až v 90. letech pod sochou sv. Václava.
Ne, nikdy není pozdě na to, aby člověk v sobě ob-
jevil touhu poznávat zatím ne ještě tolik poničenou
rodnou zem. LUK 20. 1. 2016

Nepatrná zpráva o kousku rodné země 
FRANTIŠEK DOSTÁL
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Svět plný grotesek nebo i šašků?
FRANTIŠEK DOSTÁL

Běh žití lze snad nejlépe vysledovat v absurditě
světové sešlosti. Před mnoha lety vznikly první ob-
razy vytvořené lidskou rukou na stěně v jeskyni Al-
tamira. Uběhly další statisíce let a vznikaly obrazy
malované zcela jinými barvami. Nějak se ale v toku
času nelíbily všem, a tak se zrodily všelijaké -ismy.
Každá doba vyznává něco jiného a ve všem se nej-
lépe vyznají nikdy nechybující kritici.

V 19. století se dokonce zrodil fotografický
obraz, a ještě o něco později také obraz pohyblivý,
i když zatím film zůstal ještě němým. Vznikla tak
groteska, která dokáže realitu skvěle proměnit
v zrcadlo nastavené lidskému počínání.

Mockrát jsem pohlížel v kině za padesát haléřů
na němou grotesku, ve které exceloval Charlie
Chaplin, když na běžícím pásu ve fabrice utahoval
šrouby, a s navyklým pohybem paží pokračoval
i poté, co už práci skončil. Později přišla groteska
Diktátor, u níž se ale už každý nesmál.

Pravda převeliká, groteska totiž vůbec nepotře-
buje žádné šaškovské převleky a zmalované papí-
rové masky zakrývající případně přemýšlející
hlavičky. Svět okolo nás nabízí dostatečně výmlu-
vnou groteskní až absurdní skutečnost. Stačí po-

hled na naše poslance přistupující k řečnickému
pultíku.

Dokonce i uprostřed slunečného dne černouš-
kové v červeném ustrojení postávající na Václav-
ském náměstí nabízejí mladým hochům ze
zahraničí vilné pohledy na skotačící dívčiny v ulici
Ve smečkách. Svatý Václav, sedící na bronzovém
koni, to má ale pod kontrolou. Spatřená groteska
reality je naprosto dostatečným dokumentem,
který nic nepředstírá, nešidí a vlastně ani neklame.
Působí však zoufale trapně. Ne, tuzemská a ryze
česká groteska nevyžaduje žádné převleky a na-
sazené masky. Svíjejícím se a kroutícím ženštinám
postačí ústroj naopak průhlednější.

Vlastní směšnost při pozorování grotesky bývá
přehlížena, ale bývá určitě patrna na jiných lidech
okolo stojících. Francouzský spisovatel Antoine de
Saint-Exupéry se k vidění světa vyjádřil víc jak
jasně: „Správně vidíme jen srdcem.“Kdo tohle ve
splašené době ještě dokáže, kašle na všechny
šašky a baví se groteskou, která srdeční krajinu
zahřeje.

Nepřibývá lidí, u kterých tento pocit absentuje?
www.obrys-kmen.cz/index.php/rocnik-2016
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Bohumír Kolář, iniciátor a spiritus rector Literár-
ního klubu Olomouc, který rozvíjel po řadu let bo-
hatou kulturní činnost včetně ediční a ukončil svou
existenci, až už jeho zakladatel ze zdravotních dů-
vodů nemohl v jeho vedení pokračovat a nenašel
podobně zapáleného a obětavého následovníka,
ani nyní ještě nesložil ruce v klín a žije soustavným
ironickým až sarkastickým glosováním událostí
a situace v městě, kraji, státě, světě, a tyto své ko-
mentáře veršem zpřístupňuje týden co týden díky
Internetu. Nyní žeň jediného roku, svých pět set (!),
totiž D NETUCTOVÝCH MYŠLENEK Z ROKU MMXIV
(výtvarný doprovod Vladimír Halla, 156 s.) vydal ná-
kladem vlastním jako knihu čtvercového formátu
s nápaditou grafickou úpravou Ivany Perůtkové.

Hned v první glose tne Kolář do
živého – neustálého vybírání
peněz tu na charitu, tu na operaci
gorilího samečka Míťu: „Peníze se
točí a nikdo neví jak, / někdo do-
stane a o druhého se pokouší
šlak. / Kdo má publicitu, o toho se
osud poměrně dobře postará, /
kdo ji nemá, bývá odvezen na má-
rách.“ A po tomto komentáři k ce-
loročnímu evergreenu poznámka
ke dni: „Už pár dní se jenom sle-
duje, / jak pevně se koalice spo-
juje… / Jsou jisté pochyby, zda se
slevní státní správa…“

Kolář ironizuje média přímo po-
sedlá pomlouváním, všeobecnou
korupci a zlodějny kryté imunitou,
truchlivý osud dotací, prapodivnou justici a neu-
stálé rozvírání propasti mezi bohatými a chudými.
Pro akvizitéry nabízející údajně levnější energii má
Kolář pojmenování „apoštolové lepších zítřků“
a věren trpkému poznání z jiného dne, že „máš-li
obstát, nesmíš věřit ničemu! / Na každém kroku
můžeš potkat ničemu“, zavírá před nimi dveře, což
je „jediná svoboda, / jež“ mu „zbyla v této nejsvo-
bodnější éře.“ V některých „netuctových myšlen-
kách“ (vyvíjejí se v žánr nazvatelný třeba
„netuctáty“), je všecko už na začátku („Jak blá-
hové bylo věřit, / že chudoba cti netratí…/ Kolik už
jejích nositelů skončilo na trati?“), jindy je epigra-

matický koncentrát v pointě: „Proti únavě máme
drogy, ne však léčiva.“

Kolářova veršovaná publicistika disponuje umě-
ním rýmu („vědí své“ : „své IQ“; „z takové bryndy“
: „se všemi Indy“), nemusela by je však opakovat
(„možné“ : „rožne“) a nejlepší bývá tam, kde je
málomluvná: „Po volbách / zjistíš, že tě zvolený už
dávno splách.“ D(=500) Kolářových netuctátů
představuje vlastně důkladnou kroniku pocitů, po-
střehů, povzdechnutí a soudů o (ne)kvalitě života
u nás v politicky zvlášť vyhroceném minulém roce.

Ve stejném, jen nepatrně menším čtvercovém
formátu vydal Bohumír Kolář letos i tříarchový sešit
OHLÉDNUTÍ PŘED CÍLOVOU PÁSKOU „z bezděčné
tvorby“ své a svého přítele básníka a lingvisty

Zdeňka Šišky (s ilustracemi Hany Hýžové a Kamily
Hýžové); vzájemně dedikované verše uvádí Kolá-
řova stať o dlouho utajeném Šiškovi básníkovi
a uzavírá je Šiška odstavci o autorovi dříve vyda-
ných souborů netuctových myšlenek; Koláře prá-
vem nazývá laskavým ironikem, který „se staví na
stranu slabých a obelhávaných“.

Je smutné, že D netuctových myšlenek a Ohléd-
nutí před cílovou páskou jsem nezahlédl ani v olo-
mouckých knihkupectvích, natož za hradbami
města, až na malé zbytky sice fyzicky zaniklými,
ale dnešními poměry na knižním trhu nově zdvíha-
nými. LUK 6. 4. 2016

Volební rok 2014 ve veršovaných glosách
MILAN BLAHYNKA
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To jsou básně jedna báseň
VÁCLAV PELCMAN

Jsou básníci různí, jako vůbec všechno. Myslím,
že lze poměrně snadno poznat básníka par excel-
lence. Mám na mysli zejména básníka, jehož rodný
či vyjadřovací, jazyk je totožný s mateřštinou čte-
náře.

Mám před sebou útlou knížečku českých básní,
jejíž autor Karel Sýs ji nazval Tři vzkazy spáčům
(Periskop, Příbram, 2015). Aniž bych chtěl na ně-
koho z našich dobrých básníků zapomenout,
a máme jich dost, chtěl bych vyzdvihnout fakt, že
v současné době tento autor jednoznačně vyčnívá
nad angažovanou básnickou tvorbu současnosti.
Kvalita jeho tvorby, podle mne, roste i s jeho
věkem. Zejména básně z jeho předchozí sbírky
Apokalypsa podle Joba (2013) vypadají, jako že
plynou samy od sebe. Také tato jeho další knížka,
jež je jakýmsi pokračováním předchozí sbírky, uka-
zuje na nevysychající potenci jeho tvorby kritických
veršů. 

Nic na tom nemění fakt, že na podobné básnění
je podnětů víc, než je zdrávo. Žel, většina čtenářů
se zmůže jen na nějaká oprávněná prohlášení či
konstatování, jako například: Stojí to za hovno, ale
básník o tom dokáže napsat stovky veršů. A ne ně-
jakých jakýchkoliv, ale přesvědčivých, promyšle-
ných a úderných. A jsou to verše psané ne pro
pochlebování, ale spíš kárající a proto vyvolávající
u pravičáků zlost a nenávist k autorovi, který se
nějak nechce nechat přesvědčit o kladech sou-
časné doby. Máme sice proklamovanou svobodu
slova, ale kdo z literátů (novinářů, spisovatelů, bás-
níků i jiných kulturních tvůrců) dokáže ukázat, že
král má oslí uši? Proto je objektivní čtenář rád,
když se najde někdo, kdo dokáže uměleckou for-
mou nastavit zrcadlo falešnosti doby. 

Z obsahu vzkazů lze jen obtížně něco vypích-
nout. Stačí uvést jejich názvy: „A bude hůř!“, „Bla-
hobyt v křivém přenosu“ a „Pouště hojnosti - oázy
nouze“. Něco vytrhávat z plynulosti toku veršů jed-
notlivých vzkazů je ochuzením požitku z veršů čte-
ných vcelku, bez přerušení. Je to třeba číst
a k textům se vracet, a tak nacházet stále něco
utajeného, objevovat a obdivovat.

Problémem tohoto básníka a jeho básnických
sbírek vůbec, především vůči potenciálním čtená-
řům, je fakt, že k plnému porozumění všem jemným

náznakům, jinotajům a vůbec textům básní je po-
třeba značného přehledu o politice, kultuře, filosofii,
ale i znalostí z praktického života. Druhým úskalím
je skutečnost, že oficiální státní instituce rádoby de-
mokratického státu nevytváří takovou atmosféru
v ediční politice, aby tato poezie mohla proniknout
k širšímu okruhu čtenářů, protože je jen velmi málo
institucí, které jsou ochotny poskytnout této tvorbě
prostor. Asi by bylo taktické, kdyby autor alespoň
nějakou část společnosti nechal bez povšimnutí pá-
chat to, co páchají, ale to on ne! Takže lze jen těžko
najít někoho, kdo se, alespoň v něčem, nemůže cítit
potrefenou husou! Není to však nějaká česká spe-
cialita. Henry Jaeger ve svém románě Klub (1969)
mimo jiné konstatuje: „Básníci budou vymýceni.
Zvítězí termiti.“ Ale problém je to starší, vždyť
i český básník - bouřlivák Josef Svatopluk Machar
již na počátku 20. století napsal:

Hnusna mi ta poesie, / hnusna mi ta sladká
voda, / jež se nyní hojně lije/ ze všech koutů po
vlastech. // Mám rád verše volné, smělé, / které
třeba drsně zvučí, / odvahu však mají v čele / a ve
štítu pravdy znak! // Mají tóny nehledané, / nevy-
lhané, procítěné, / ať v nich bleskem vášeň plane,
/ nebo klidná idyla! 

Myslím, že ani někteří kolegové básníci nejsou
příliš rádi, když se jim ukazuje, jak je dnes také
třeba psát!!! Je politováníhodné, že většina lidí si
neuvědomuje, že jen kritika posunuje věci k lep-
šímu. Pokud je něco v obsahu básnických sbírek
nesprávné, mělo by se to podrobit kritice, a ne
dělat slepého brouka. Ale protože jí toho nelze pří-
liš vytknout, tak se mlčí, což se jednoznačně pro-
jevuje jako nedostatek schopnosti k pochopení
společenské závažnosti a potřeby takového bás-
nění pro ozdravění společenského života. 

Takže se bude muset čekat, až celková situace
ve společnosti bude neudržitelná a pak teprve
snad budou třísky lítat. Život na Zemi je ohrožován
právě takzvanou pštrosí politikou, čili co tě nepálí,
nehas. Po bitvě pak bude každý generálem, ale je
třeba, jako to dělá básník Sýs, tlouci na poplach.
Tlouci tak silně, až se probudí i ti nejzabedněnější
spáči! Někteří se třeba probudí, až je bude denně
volat vyzvánění do kostela, nebo ještě spíš pětkrát
denně volání muezzina z mešity za oknem.
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Kdysi jsme všichni smekali před Mozartovým
koncertem A dur a G dur pro housle, všem nám
v hlavách zněl zadumaný Sibelius, všechny nás
pronásledoval dravý Chačaturjanův houslový kon-
cert – jako by nás zašlapával do země, ale jen tak,
abychom pomocí not na chviličku vzlétli, a my se
stávali skromnými a ještě skromnějšími, a my cvi-
čili víc a víc, abychom zjistili, že za dva měsíce při-
jíždí koncertovat do Prahy David Oistrach…
Nejtalentovanější sbírali ceny ze soutěží –
skromně a s bledými tvářemi si pro ně přicházeli
na pódia.

Ti méně talentovaní k nim se zdravou závistí
a toužebným přáním vzhlíželi. Jako já k plakátku
na nástěnce konzervatoře. Psalo se na něm o ús-
pěchu mladičkého Panochova kvarteta v zahra-
ničí, úspěchu, který obletěl celou školu.
Panochovci bylo pokorní a skromní, ale uměli se
ukázat. A básník? Nejskromnější současný bás-
ník, bohužel skromný tak, že svoji sbírku ani ne-
chce vydat v nakladatelství, vlastníma rukama ji
šatí, obouvá a nakonec sešívá, až vznikne seši-
tek, je pro mne Josef Prskavec. Při vyhlášení
jedné soutěže přišel na pódium v docela obyčej-

ném pleteném
svetru, šel, jako by
se chtěl každým
krokem vpřed
spíše vrátit mezi
posluchače v sále,
šel, jako by právě
za sebou neza-
mknul, ale jen dů-
věřivě přivřel dveře chalupy a letmo v těch
dveřích pohladil kocoura, šel – v jedné ruce ob-
rovskou prázdnou pruhovanou nákupní tašku.
Ceny do ní padaly jak vypečené rohlíky! Hlediště
se smálo. Skromný básník se všelijak točil
a kroutil na pódiu, jenom jím vyvýšen nad ostatní,
skromný básník nebyl ve své kůži. Někdo zavolal:
„Básníku, trochu kuráže!“ Jenže Josef Prskavec
má podobnou krevní skupinu s Vilémem Závadou.
Jako on chodí mezi lidmi, jako on mezi nimi „na
svých bedrech tíhu světa nese a žije skryt tak
jako pták mezi ptáky v lese“.

Kdo chce, uvidí. Kdo chce, uslyší. Jenom ty
stromy mu nekácejte.

LUK 17. 2. 2016

SKROMNOST
EVA FRANTINOVÁ
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Rudolf Hegenbart
Dík
23. 4. 2016, 11:59:37
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Vážený pane Poláčku!
Děkuji za letošní první vydání Lípy. Začal jsem

číst a při tom si vzpomněl na ty, kteří nechtějí tento
tak vynikající časopis vydávat. Jejich postoj ne-
chápu. Lípa pravidelně zveřejňuje řadu aktuálních
statí, vynikajících básní. Kde, v dnešní době, se
můžeme setkávat s básníky a s jejich krásnými
verši? Lípa je významným prostředníkem mezi au-
tory statí i básní, glos a námi, čtenáři. Přeji jí jen
a jen úspěchy, stejně jako Vám, pane Poláčku, re-
dakci, autorům. Škoda, že není tolik finančních
prostředků, aby mohla Lípa vycházet i 1 x mě-
síčně...

Zdraví a příjemné dny přeje   
Rudolf Hegenbart

Pane Poláčku,
nejprve tisíceré díky za nádherné LÍPY, které mi

posíláte.
Na rok 2016 jsem zaplatila 21. 3. 2016, posílám

ofocený ústřižek. Měli byste ale zdražit. Je to
vážně skvost a lidé si rádi připlatí (i když na tom
nejsme zrovna nejlépe), protože ta knížečka bur-
cuje a táhne lidi nahoru. Všichni jsme dostali pár
podpásovek. A nějak se nedaří vzpamatovat. Samé
lži a hnus, co vytváří všichni ti „praví“ a „jediní“
a „nejlepší“, to není lehké strávit. Noviny, kromě
HALÓ – nečtu vůbec, zprávy v ČT nemůžu sledovat,
udělá se mi z nich vždy špatně. A tak jste jako to
sluníčko, když se po zimě ukáže na obloze. Díky
Vám za to, a ať Vám tu nádhernou LÍPU v Čechách
čte celý národ.

Děkuji mnohokrát.
S úctou Jana Prachárová
V Praze 21. 4. 2016
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AMORE MIO? TI AMO? AMORETKY?
ALEXEJ MIKULÁŠEK

Pavel J. Hejátko (nar. 1975 v Rakovníku, absol-
vent afrikanistiky na FF MU) patří k výrazným
osobnostem současné české poezie. Básník, pís-
ničkář, performer, propagátor body-artu, levicový
aktivista, v současné době bez „trvalého“ zaměst-
nání, to nepředstavuje dobrou výbavu do civilního
života v našem kapitalistickém ráji – ráji pro ně-
koho. Lze jen živořit, ale poezie – stejně jako život
sám – je mrška, někdy ze semínka vniknuvšího do
spáry mezi betonem a asfaltovou vozovkou vyroste
třeba divizna nebo rudý máček nebývalé výšky,
barvy i sytosti květenství. Není problém rostlinky
napadrť rozdrtit nebo otrávit, ale ony vám vyrostou
znovu, třeba jinde, možná za několik týdnů, možná
zase na stejném místě. Hejátkovy verše jsou toho
důkazem, vždyť jejich existence (i jejich půvab)
jsou dokladem tohoto přírodního zákona, tedy jen
zdánlivě absurdního jevu, stejně jako existence
jeho potetované tváře, která z něj činí příslušníka
subkultury (aniž by její hodnoty ve skutečnosti sdí-
lel; to patří k undergroundové gestaci?).

O většině Hejátkových sbírek jsme už v Obrysu-
Kmenu i LUKu psali, proto obraťme pozornost na
tu nejnovější, která nese název A MORY (Brno: De-
nudato, 2015, ISBN 978-80-905964-1-2). Sbírka
vychází jakoby v bibliofilním (nečíslovaném) nebo
samizdatovém nákladu (v tiráži neuvedeném,
údajně jde o 50 výtisků), v dárkové knižní úpravě
a s barevnými ilustracemi Ladislava M. Wagnera.
Je „hodna pozornosti“ z několika důvodů:

První je čistě povrchní. Běžného čtenáře možná
překvapí, že i přes „sošnou“ úpravu, dárkovou
formu a např. i vysoce symbolistní ilustrace je
kniha nestránkována, básně zůstávají bez názvu,
dokonce hranice básní jako by se stíraly, rozmlžo-
valy, zvláště když nová báseň začíná malým pís-
menem, apod. Jisté vodítko nabízí jen grafická
značka na konci básně. Po prvním zběžném proli-
stování knihy máme už z ilustrací dojem, že neko-
nečný zástup žen opouští město tvořené věžemi
a mešitami, zatímco na citrusovníku zrají místo cit-
rónů, pomerančů nebo grapefruitů ženská ňadra.
Je třeba se do knihy začíst, aby byl autorův (i ilus-
trátorův) záměr jasnější: nejedná se o jednu roz-
sáhlou prokomponovanou skladbu, která se
rozpadá do mnoha a mnoha dílčích částí a kom-

pozic, jakkoli by
tomu rozvolňování
hranic mezi bás-
němi (dokonce
i mezi verši, ne-
hledě na větnou
stavbu, tedy osa-
mostatňování vět-
ných členů) mohlo
napovídat.

Druhý důvod už
se týká čehosi pod-
statnějšího, a to její tvárné, formální stránky. Autor
v ní využil různé básnické figury, zvukové, akus-
tické, svědčící o tom, že Hejátko je i písničkář, tex-
tař a hudebník. Verš je, jak by možná napsal
F. Halas, klopýtavý, plný tematických disonancí (ne-
jednou znějí „strhané struny lyr“, zde v narážce na
K. H. Máchu nebo O. Březinu) osamostatněných
větných členů a zámlk, ale jinak melodický. K tomu
přispívají paronomázické hry a jejich ozvuky,
vnitřní nebo náslovné rýmy, aliterace či jemné aso-
nance; jsou četné, byť nevtíravé a ostentativně ne-
ukazující na sebe sama (ani „neozvláštňující“ již
jednou faktem zveršování „ozvláštněné“). Srov.
verš „své větve vět jsme ohnuli / až popraskaly“;
první tři slova mají zřetelnou akustickou intenci
a celý první verš evokuje dojem napětí, pocit sváru
a jakéhosi „ohýbání“ až na krajní mez, zatímco
druhý přináší další nepříjemný zvuk, resp. slovesný
význam – znamení zlomu, zmaru, nicoty. A básník
v tomto duchu dále pokračuje, neboť „lampu za-
střel smrtihlav / tak brzy shořel úsměv celý // vše
uvnitř rozmetáno / z plánů popředloňských v ruce
skalp“. Tento životní pocit je leitmotivem sbírky, ale
rozhodně není výlučným. Všemi lyrickými pocity
prostupuje vědomí paradoxnosti a absurdity roz-
kližovaného milostného citu, všudypřítomná ironie
a ambivalence. Srov. jen namátkou vybrané verše:
„Jazyk obroušený. Faustem prodaný i vykoupený.
/ Přístav nikde, Přístav neznámý. / Andělé pod ka-
meny. / Pouze vidění neviděním potlačuje klamná
zdání!“ Časté jsou motivy sugerující dojem odci-
zení, vzdálenosti, obezdívání se, útěku (i od sebe
sama). Navíc: „Hebkost má kurděje a víra spí / na
slamníku.“
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Třetí důvod je dán vnitřním vývojem autorových
přesvědčení a hodnotových preferencí. Většina
z nás se podobá pytli plnému nejrůznějších před-
sudků, podle nichž hodnotíme sebe i jiné. Ty se stá-
vají kompasem, jenž „nás“ kamsi – podle zlého
pole s podlostí sobě vlastní – vedou.

Proti prázdným nádobám naplňovaným pak pre-
fabrikovanou směsí (historicky proměnlivou, ale
vždy zápašnou) stála i Hejátkova kritická publicis-
tika, pracující s nadsázkou a performančními pro-
vokacemi (dnes patří k nejlepším performance
Milana Kohouta, jemuž je ovšem spíláno podstatně
vulgárnějšími výrazy než kdysi Hejátkovi).

Básníkova tvorba z dob Hlenobytí a Tance kost-
livců byla angažovaná v nejlepším smyslu slova,
stejně jako bylo angažované úsilí upozornit na ge-
nocidia páchaná „svobodným světem“ a ukázat
těm, kteří nejsou jen „pytli předsudků“, proč a jak
sebou nenechat manipulovat. Tento aspekt v He-
játkově poezii v posledních letech slábne, jakkoli
zcela nemizí, o čemž svědčily už Rzi plání urouha-
ných (2013), resp. o rok dříve vydaný Věchýtek Ka-
sandřin, obě „předsudečnou literární kritikou“ zle
ztrhané jako dříve ty ekrazitové obrazy sociálně
kritické. Jedním z důvodů autorova odstupu vůči
„poezii kladiva“, za niž mj. získal i Cenu Unie čes-
kých spisovatelů (v roce 2010, šlo o Pomníky z as-
faltu), se snad jeví poznání, prožívané osobně

a bolestně, že jsou „chudí kteří pohrdají / chudými,
/ jejich výhružnost bez výhrady / zastává se bez-
práví“, jako by platila sentence Gabriela Lauba (a
nejen jeho) o otrocích, kteří nechtějí svobodu (tedy
pro všechny), nýbrž sní o tom stát se otrokáři a ma-
nifestovat tuto nově nabytou svobodu jako své ne-
zadatelné, protože „čestně“ vybojované právo. Ale
byl to právě básnický „extremismus“, krutá otev-
řenost a hyperboličnost, která uchvacovala jeho
čtenáře i posluchače. Milostná lyrika, i jako dezi-
luzivní konfese, už tak hlasitě nehřmí a nemá chuť
„zakázaného ovoce z teroristovy dílny“: jde o ustá-
lená témata, v minulosti snad milionkráte vario-
vaná, ale stejně poeticky naléhavá (kdo má uši
k slyšení…).

Nevím, jak se bude Hejátkova tvorba po erotické
milostné notě i po milostné deziluzi dále vyvíjet,
v nabízející se dialektickou syntézu Vřavy světa
a Vřavy srdce ani v novou podobu „iritování“ res-
tauračních „elit“ zatím příliš nevěřím… Pravděpo-
dobně se však můžeme těšit na další texty, možná
výrazněji přesahující hranici ke čtení určených
„krátkých řádků“ a směřující ke světu třeba dra-
matickému, ale i hudebnímu, k recitálu, jenž byl
autorovi vždy blízký. Vždyť „krylovské písně“ a je-
jich kytarové interpretace to dávají dobře tušit,
neboť se více než dobře snášejí s oběma polohami
Hejátkovy poetiky.
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Kalousek Dalajláma
Konečně jsou v roli, která jim padne, která je jim vlastní a ve

které se cítí, jako doma. Totiž v roli chuligánů, výtržníků a proti-
státních živlů. Karlu von Schwarzenbegovi jakoby se na hlavě
znovu zvedlo číro z bohatýrských dob šarvátek s vídeňskými po-
licisty, a Miroslav Kalousek jakoby znovu fackoval mladíka, který
ho na Malé Straně u PS PČR oslovil a kritizoval. Scéna je tedy au-
tentická, a odpovídá i její obsazení.

Teprve teď jsou takoví, jací skutečně jsou, a jak je sám Bůh
stvořil, masky počestných politiků se válejí na malostranské
dlažbě, a národ je konečně vidí nahé a takové, jaké je měl vidět
vždycky. Jako dareby a uličníky, kterým je osud a postavení ná-
roda lhostejný, kteří vidí jen sebe a zase jen sebe, a kromě toho
už jen svou kazimírskou roli, která se až dosud tak dobře vyvíjela
– a teď (propánakrále, co se to stalo?) - stojí spolu se sobě rov-
ným povstalcem Bursíkem a s jeho bandou, ježící se protičín-
skými standartami, na trase mezi Malostranským náměstím
a náměstím Hradčanským – a nemůžou jít dál, protože cestu jim
přehradil kordon policistů.

Co si to dovolujete, řvou poslanci Kalousek a Karl do tváří policistů, a před oči jim strkají své po-
slanecké průkazy, ale ti odmítají pustit na tyto dva dokumenty na Hrad celou protičínskou Bursíkovu
bandu. Strkanice, hádky, ale policie zůstává neoblomná, protože dobře ví, co má tahle chuligánská
výprava v úmyslu. Narušit
a případně i rozbít všechno,
co se právě teď na Hradě
sjednává, obchodní proto-
koly v hodnotě stovek mili-
ard, stovky objednávek pro
české podniky a tím pra-
covní příležitosti pro stati-
síce našich lidí.

Ale co je nám po tom, víří
to v Bursíkově zadržené
bandě, ale postupně ten
pohyb slábne a ustává, a se
standartami sklopenými
a schlíplými se protestní
shromáždění i se svým slav-
ným poslaneckým jádrem
rozchází. 

Ale měli by jít dál, už by se
neměli zastavovat, měli by
překročit i naši státní hranici
a mašírovat pořád pryč, co
nejdál od nás...

30. 3. 2016 13:16
Lubomír Man
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Slovník cizích slov uvádí ke
slovu cenzura především
tento význam: „Úřední zkou-
mání obsahu všeho, co je ur-
čeno k zveřejnění (především
tiskem), a to se zřetelem na
zájmy státní, politické a mrav-
nostní“ (1). Pro naše účely vy-
nechejme cenzuru zřetele
mravnostního. Ne snad, že by
byla nezajímavá a bylo by jí
v dějinách málo, avšak poně-
kud by nás odváděla od pod-
staty této úvahy. Setrváme
tedy výlučně u cenzury roz-
manitých obsahů, kulturních
či mediálních, s cílem re-
strikce nežádoucích projevů
politického charakteru. 

To je konec konců už od
časů barokního rozvoje této
disciplíny v lůně římskokato-
lické církve převážný smysl
a důvod existence cenzury. Už
v roce 1559 vydala církev prů-
lomový Index librorum prohibi-
torum („Seznam zakázaných
knih“), který oficiálně platil až
do roku 1966. Šlo o seznam
publikací, které katolická cír-
kev věřícím zakazovala číst.
Jednalo se o spisy, které
údajně mohly poškodit víru
nebo mravy věřících, tedy
o publikace amorální a o knihy
odporující katolické věrouce
a mravouce. Zde se sice ještě
operuje slovem morálka, ale toto slovo mělo pro
katolickou vrchnost význam především politický:
vládla totiž pomocí morálních imperativů. Ovládala
mysl a duši věřícího skrze sugerování představy
ďábla jako ztělesnění amorálnosti. Nešlo tedy pri-
márně o mravnost jako takovou, nýbrž jako o ná-
hradní beranidlo k dosažení poslušnosti
jednotlivce. V tom smyslu to tedy byl prostředek
ryze politický. Jak jinak by se v tomto soupisu děl

odporujících předepsané představě mravnosti ocitli
Galileo, Koperník, Kepler, tedy vědci, Montaigne,
Descartes, Hume, Spinoza, tedy filosofové minu-
losti, jakož – například v osobě Sartra - i jejich mo-
derní pokračovatelé. Pozornosti svatých otců neušli
ani spisovatelé – Balzac, Zola, Gide, Maeterlinck či
Anatole France. Bizarní je, že ti všichni se v Indexu
sešli například s dílem Alfreda Rosenberga, smutně
proslulého filosofa nacismu.(2)

Cenzura v období rozpadu hodnot
Petr Žantovský
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Z uvedeného výčtu je zřejmé, že tímto průlo-
movým a historicky nejdéle funkčním cenzur-
ním předpisem se bránil jeho vydavatel, tedy
katolická církev, před myšlenkami, které pova-
žoval za ohrožující svou mocenskou hegemonii.
A v tom je podstata cenzury za všech dob a ve
všech společenských či ekonomických systé-
mech. A za všech časů je pro cenzuru typické
i to, že je náhradou za diskusi, polemiku, argu-
mentaci. K cenzuře jako k formě vrchnosten-
ského násilí se uchyluje mocenská elita, která
nedokáže přesvědčit o svých idejích, o svých
politických praktikách a o své perspektivnosti
a užitečnosti pro většinu obyvatel, a proto se
přestává zdržovat dokazováním svých kvalit
a nahrazuje je prostým diktaturním systémem
návodů, příkazů a zákazů, z nichž cenzura je
tím, který se uplatňuje právě ve světě idejí ja-
kožto předpokoji politické a vůbec společenské
praxe

Cenzuru, jak známo, dělíme na předběžnou, ná-
slednou a autocenzuru, která je plodem té ná-
sledné. Předběžná cenzura kvetla v našich zemích
nejviditelněji za Rakouska - Uherska či za 1. re-
publiky, od časů Havlíčkových po časy Haškovy
můžeme dohledat množství začerněných či vybě-
lených novinových stránek, z nichž cenzura od-
stranila nevítané obsahy. Byla v tom ale jaksi
poctivější, protože konala transparentně. Méně
poctivá je cenzura následná, tedy sankcionování
autorů a vydavatelů po vydání nežádoucích textů.
Tuto formu u nás známe dobře z období po zrušení
Hlavní správy tiskového dohledu (fungovala v le-
tech 1953-1966), a poté Ústřední publikační
správy (1966-1968). To byly ještě orgány cenzury
předběžné. Byly však vystřídány Úřadem pro tisk
a informace (1968-1989), který vykonával funkci
cenzury následné. Sankce, které čekaly na pů-
vodce zveřejnění obsahů, jež nebyly v souladu
s dobovým ideologickým kánonem, velmi rychle
vybudovaly u autorů, redaktorů a vůbec lidí pro-
dukujících slova určená k publikaci, autocenzuru,
která byla namnoze i přísnější, než případná cen-
zura skutečná. (3) Pokud bychom ale na fenomén
cenzury aplikovali opětovně adjektivum „poctivý“
či „transparentní“, pak do této kategorie by
vlastně spadala i cenzura následná ve všech
svých podobách, včetně autocenzury. Šlo o cen-
zuru, o níž se vědělo a která sama sebe nikterak
neskrývala.

Mnohem odpudivější, protože skrývané a zapí-
rané, formy cenzury odstartovalo období po roce
1989. Pro toto období bych cenzurní praxi rozdělil
zhruba do těchto kategorií:

a) nepsaný zákaz,
b) cenzura ostrakizací,
c) cenzura mlčením a ignorancí.
Všechny tři formy se obvykle uplatňují vůči oso-

bám nežádoucím pro vládnoucí elity této epochy,
a to bez ohledu na to, zda to je, či není v souladu
s veřejným míněním. V tom smyslu jsou tyto „de-
mokratické“ cenzurní praktiky stejně odsouzení-
hodné a totalitarizující, jako předchozí formy
cenzury v minulosti. Naprosté nerespektování ve-
řejného mínění a naopak indoktrinace veřejnosti
vnucenými tezemi, umělými ikonami a pomyslnými
„hodnotami“ je typickým průvodním rysem sku-
tečnosti, že vládnoucí elity ztratily svou věrohod-
nost, přestaly se opírat o názor většiny a stávají se
autokratickými, tedy de facto (i když zatím nikoli
de iure) diktaturami.

Nepsaný zákaz stihl po listopadu 1989 víceméně
každého, kdo nebyl zakázán před tímto datem.
Nová elita se tvářila, jako by nic ve společenské
praxi, tedy včetně literatury i médií, nenavazovalo
kontinuitu s předchozím obdobím. Výjimkou byli
pouze tzv. autoři „pražského jara“, tedy skupina
těch komunistických novinářů a literátů, kteří se
v kolizním období mocenského boje o dominanci
nad komunistickou stranou a společností postavili
na tu stranu, která tento boj prohrála. Zvítězila jiná
skupina komunistů, a ta pak určovala nové pořádky
pro následující dvě desetiletí, a to opět pro celou
společnost, tedy i kulturu a média. Logicky ti ko-
munisté, kteří prohráli, byli upozaděni a většina
z nich v těch dvou dekádách do roku 1989 nemo-
hla nebo nechtěla oficiálně publikovat. Začal tehdy
stav dvou resp. tří literatur, oficiální, domácí ine-
ditní a emigrantské. Listopad 1989 sliboval být
možností tyto hranice zbořit a nastolit přirozený
stav jediné literatury či kultury. Tak to ostatně bylo
připravováno již dříve, zhruba v tom období, kdy
Jaroslav Čejka usedl na místo tajemníka přes kul-
turu v komunistickém ústředí a jiní spisovatelé,
např. Petr Prouza a Alex Koenigsmark, začali na-
vazovat víceméně oficiální vztahy s literáty v emi-
graci, např. Jiřím Grušou.

Tato šance, kterou by bylo možno nazvat poda-
nou rukou či tlustou čarou za stíny minulosti, byla
promarněna, a to výlučně vinou nových elit. Ty opět
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– zpravidla věrny svým dávným stalinistickým ná-
vykům z 50. let – nepřipustily dialog a hodlaly
ustanovit de facto silově a mocensky svůj mono-
polní vliv na společenské dění, opět včetně litera-
tury a z velké části také médií. Tento trend vlastně
trvá dodnes, ba zdá se, že v jistém smyslu se ještě
zhoršuje. Kdybych to měl nazvat komunistickou
terminologií, pak se zdá, že v české společnosti
dochází k zostřování třídního boje. To se projevuje
hledáním, nacházením, stigmatizací a ostrakizací
„vnitřních nepřátel“. Vnitřním ne-
přítelem zde je ten, kdo nesdílí
přesvědčení staronových neosta-
linských elit o jejich výlučnosti
a monopolním právu na všechny
typy svobod, zejména pak svo-
bodu slova. (4)

Tento vnitřní nepřítel už se ale
nevyznačuje, jako v Marxových
a Leninových představách, jed-
noznačným ideologickým stano-
viskem a vztahem k třídním
antagonismům. Pro neostalinisty
„pravdoláskového“ typu je nepří-
telem stejně tak ortodoxní levi-
čák jako přesvědčený pravičák,
komunista i konzervativec. Toto
nové dělení světa na černobílé
póly „pravdy a lásky“ na jedné
straně a „lži a nenávisti“ na
druhé straně dělí jedince podle
jiného klíče, a tím je ochota poslušně sloužit právě
oné neostalinské elitě, která obsadila rozhodující
pozice v kulturních a mediálních složkách společ-
nosti. Tato elita pak sestavuje seznamy „vnitřních
nepřátel“, osob nepohodlných a nežádoucích, je-
jich díla a obecně jakékoli veřejné projevy dává do
klatby, znemožňuje jejich šíření, a i když nevydává
žádný nový psaný Index librorum prohibitorum, exi-
stuje takový seznam v nepsané podobě. Ti, kdo
rozhodují o kultuře a mediálních obsazích, jej re-
spektují a bojí se jej porušit, protože by se na něm
obratem ocitli sami. (5)

To je první fáze. Následuje druhá, úzce souvise-
jící fáze masové ostrakizace až démonizace nepo-
hodlných osob a děl, jež má za cíl vysvětlit
veřejnosti škodlivost těchto osob a děl pro společ-
nou budoucnost ve světě „pravdy a lásky“. A když
podobné difamační kampaně nezaberou, protože
společnost je chytřejší než ti nejzdatnější propa-

gandisté, následuje fáze třetí, a to je fáze mlčení
a ignorance. Neostalinské elity se tváří, jako by „ti
zlí“ vlastně neexistovali. Nepřipustí jejich vstup do
veřejného života, ignoruje jejich názory, zamlčuje,
že vedle aktivit „těch dobrých“ zde bují velice
pestré intelektuální a názorové aktivity, které zda-
leka nemusí být homogenní, pokrývají názorové
pole zleva do prava, ale spojuje je jedno: neakcep-
tují vyvolenost oněch samozvaných elit. To je stav,
v němž se právě nacházíme.

Neostalinské „kulturní“ elity obsadily de facto
veškerý veřejný prostor ve sféře tzv. mainstreamu,
jejich vliv, byť často jen neformální, sahá do všech
sfér kulturního života – do divadel, nakladatelství,
různých lobbistických struktur kolem ministerstev,
magistrátů atd., zkrátka všude tam, kde se rozho-
duje o penězích směřujících do kultury. A zde rea-
lizují čtvrtou, dosud nejmenovanou formu
současné cenzury, totiž cenzuru ekonomickou.
Jestliže odříznou od veškerých veřejných zdrojů ty
autory, kteří neprošli jejich kádrováckou sítí, a na-
opak zajišťují pohodlné finanční zázemí autorům
loajálním, bez ohledu na jejich skutečné kvality,
pak deformují obraz dobové kultury. 

V médiích to tak snadno nejde. Jmenované elity
sice drží v rukou do značné míry většinu tradičních
médií, zejména ta veřejnoprávní, ale jako protiváha
vůči nim vzniká spontánně digitální informační
prostor, internetové zpravodajské servery a zdroje,
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kam je možné jít pro alternativní informace a myš-
lenky. Občan tedy není závislý na zcenzurovaných
informacích od oněch neformálních elit, naopak,
může jim svým nezájmem dosti komplikovat život.
Statistiky ukazují, že například prodej denního
tisku, s výjimkou bulváru a sportu, meziročně klesá
v průměru o 10%, zatímco čtenost nejúspěšnějších
zpravodajských portálů meziročně stoupá – až
o stovky %. (6) To je pro tradiční média, šířící jed-
nostrannou propagandu neostalinských „kultur-
ních“ elit velmi špatná zpráva. Dokážou zatím,
s pomocí ekonomické cenzury, znemožnit mnoha
kulturním tvůrcům oslovit široké publikum, ale ne-
dokážou už zamezit šíření svobodných a pluralit-
ních informací.

Období od 60. let minulého století do desátých
let století našeho se vyznačovalo v euroatlantic-
kém kulturním diskursu dominancí tzv. postmo-
derny, která likviduje všechny tradiční hodnotové
systémy a nahrazuje je umělou rovností všeho
a všech. Tato epocha bývá spojována s termínem
neomarxismus nebo častěji kulturní marxismus.
(7). Jedním z jeho plodů je politická korektnost, na-
hrazující skutečnost sémantickou falší, a z ní pak
proudí živné podloží pro multikulturalismus, jehož
hořké plody konzumujeme dnes v podobě migrač-
ního kataklyzmatu. Troufám si tvrdit, že mnohem
víc než s Marxem má tento neomarxismus společ-
ného se Stalinem. Protože mocenská elita, která
potřebuje ke svému prosazení násilné potlačení
svobody slova a názoru, už není vystavěna na filo-
sofii, ať už jakékoli, nýbrž pouze na pragmatické
politické praxi. Pokus těchto elit o cenzurní re-
strikci společenského a kulturního života je zalo-
žen na přesvědčení, že se podařilo docílit – právě
v duchu postmoderny – naprostého rozvratu hod-
not. Znejistění většiny, která se pak tonoucí v tomto
neukotveném stavu chytí toho stébla, které jim
mocenská elita dovolí či přikáže.

Jenže nepočítá s jednoduchým fyzikálním záko-
nem akce a reakce. Jestliže vychýlíte kyvadlo spo-
lečenské dynamiky do nepřirozeného stavu, vyvolá
to dříve či později adekvátní odezvu. Tou je v našem
případě spontánní návrat drtivé většiny občanů
k tradičním hodnotám, mimo jiné právě i pod do-
jmem ohrožení těchto hodnot jinokulturními aspekty
migrace. A důsledkem návratu k hodnotám, či přes-
něji nového a jasnějšího uvědomění si těchto hodnot
a jejich významu pro život člověka v lidské společ-
nosti, je i lidská potřeba svobody. Tento spontánní

a masový únik před zotročením ducha i těla právě
probíhá, a to navzdory veškeré cenzuře, ba možná
tím silněji, čím usilovněji se tomu cenzura snaží brá-
nit. Jsem přesvědčen, že toto závěrečné konstato-
vání je důvodem k optimismu.

Poznámky:
1) zdroj: SCS.ABZ.cz, Dostupné na: http://slov-

nik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/cenzura-
censura

2) Index librorum prohibitorum / Leonis XIII
Summi Pontificis auctoritate recognitus SSmi. D.
N. Pii pp. XI iussu editus. Romae : Typis polyglottis
Vaticanis, 1924. 292 s.

3) Podrobně se sporem literárních autorů a zá-
stupců státní moci zaobíral například Dušan Ham-
šik ve své knize Spisovatelé a moc, Praha:
Československý spisovatel 1969, 191 s.

4) Pojmem „neostalinismus“ zde neoznačuji,
jako někteří historikové, konkrétní dějinné období
(zpravidla se tento pojem užívá v souvislosti
s érou L. I. Brežněva v SSSR). Užívám pojem „ne-
ostalinismus“ jako vyjádření podstaty, která není
závislá na dějinné etapě nebo konkrétní osobnosti,
nýbrž znamená přesvědčení neostalinských mo-
cenských elit o jejich výlučném právu na držbu
moci ve společnosti a názorovou diktaturu v kul-
turním a mediálním diskursu. Neostalinista užívá
jako svou hlavní metodu třídní boj, nálepkuje ne-
přátele a snaží se je odstranit z veřejného života,
nebo přinejmenším zbavit práva na svobodné ší-
ření jejich názorů. V českém kontextu jde zejména
o neblahé dědictví myšlenky elitokracie symboli-
zované Václavem Havlem.

5) Určité typy seznamů ale už písemnou formu
mají. Například seznamy domnělých spojenců
Kremlu v propagandistické válce západních moc-
ností proti Rusku – jeden takový seznam provozuje
novinářka S. Slonková na svém serveru
Neovlivní.cz v rubrice Ruská stopa – viz http://ne-
ovlivni.cz/category/ruska-stopa/rusko-databaze-
a-z/

6) Objektivní ověřování nákladů tisku zajišťuje
a zveřejňuje společnost ABC ČR – viz
http://www.abccr.cz/, sledovanost internetových
médií měří a publikuje společnost NetMonitor -
http://www.netmonitor.cz/

7) O neomarxismu podrobněji viz Branislav Mi-
chalka – Neomarxismus v teorii a praxi. In: Te
Deum č.3/2010, ev.č. MKČR E16569
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Hipísáci v šedesátých letech nazývali zbohatlíky
kapitalistickými prasaty. Pokroková mládež celého
Západu měla tenkrát většinou levicové názory
a chtěla se zbavit parazitů, sajících krev na těle spo-
lečnosti, a razila heslo, že bohatství je krádež. Později
se ale kapitalistickým prasatům podařilo celé hnutí
zpacifikovat a pozvolna vyhladit. 

Pak nastoupily armády pravicových friedmanov-
ských školitelů nových mozků a sobecký neolibera-
lismus zvítězil nad obyčejným lidským rozumem,
postaveným na solidaritě, dělení se a lásce.

Pádem východních socialistických systémů se pro
kapitalistická prasata otevřela již naprosto neome-
zená možnost k hromadění majetku vytvářeného spo-
lečnostmi osvobozenými vzletnými idejemi „svobody
a demokracie“.

Právě provalený skandál Panama Papers odhaluje
kradení peněz (údaje z posledních 40 let) ze státních
produktů tím, že kapitalistická prasata
(ale i politická prasata, jako je kupříkladu
rodina anglického ministerského před-
sedy Davida Camerona) neplatí žádné
daně v místě svého „podnikání“ a peníze
si ulévají do daňových rájů. 

Panama Papers jsou jen další vlaštov-
kou odhalenou díky řadě čestných a hr-
dinných lidí, jako byli Julian Assange, Ed
Snowden a další, kteří se už nemohli dál
dívat na to, jak nás kapitalistická prasata
okrádají a ovládají a zároveň nám neustále cpou do
hlav, že se musíme uskrovnit, protože sociální pro-
gramy, jako je kupříkladu důchod, jsou prostě pro
společnost neúnosné. Ostatně ty samé nesmysly žva-
nil zde v Česku i jeden z těchto cynických troubů ve
funkci ministra financí, že? Takovéto lži samozřejmě
ještě nahrávají do rukou rodícím se fašistickým hnu-
tím, která pak argumentují, že máme horko těžko pro
své lidi a ještě máme živit nějaké uprchlíky.

FACT Coalition (Financial Accountability & Corpo-
rate Transparency Coalition), skupina zabývající se
kontrolou světových financí, oznámila, že okolo 21 bi-
lionů (10 na dvanáctou) dolarů bohatství vytvořeného
lidmi na celém světě se schovává na nezdaněných
účtech a cennostech nedohledatelných firem v daňo-
vých rájích, jako je právě odhalený na Panamě (NBC
News, 6. dubna 2016.) 

To je částka větší než celá současná ekonomika
Spojených států. Kdyby se tato částka zdanila, tak by
to stačilo na většinu sociálních výdajů většiny západ-
ních států. 

Studie provedená již před čtyřmi lety pro Tax Jus-
tice Network Jamesem S. Henrym z TUFTS University
v Bostonu, kde jsem učíval, dokonce uvádí, že sou-
kromý finanční obnos uložený na offshore účtech ka-
pitalistických prasat se pohybuje mezi 21 až 32
biliony dolarů. Z toho je drženo asi 10 bilionů jen 92
tisíci lidmi, což je 0,001 procento světové populace.

Nejsou tato čísla již jasným signálem k revoltě proti
krutému neoliberálnímu kapitalismu svírajícímu naše
krky až téměř k nedýchatelnosti? Neoliberalismu,
který neustále vytváří další války, zatímco by byl bez
něj možný mírový svět s dostatkem zdrojů pro de-
centní život každého jedince na zeměkouli, život,
který by byl ekologicky únosný i pro životní prostředí

na zeměkouli a nedrancoval by bezohledně její
zdroje? Což se děje z velké části jen k obohacení ka-
pitalistických prasat. 

Čím více bude kapitalismus ničit prostředí na ze-
měkouli a čím více bude společnost polarizována ros-
toucím bohatstvím v rukách pár lidí na zemi, tím více
je lidové povstání nevyhnutelné. 

Před 225 lety se za francouzské revoluce lidé na
svá kapitalistická prasata, která je tenkrát okrádala,
nasrali a téměř 16 tisíc aristokratů, klerikálů a feudálů
veřejně popravili.

Doufám, že se naše – až do teď v mainstreamových
médiích obdivovaná – kapitalistická prasata sama
v nevyhnutelném a brzkém povstání vzdají svého na-
kradeného bohatství a nedojde k usekávání hlav. 

To by se hodilo spíše na klasické české prasečí za-
bijačky. 12. 4. 2016

PANAMA PAPAPERS ETC
MILAN KOHOUT
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Ahoj Honzíčku,
nechceš tento text, co jsem napsal? Jinak Lípa ještě nedorazila, ale těším se na ní. Měj se krásně

a drž se. Milan
*********************************************************

Všední odpoledne aneb déjà vu
MILAN KOHOUT

Vyrazil jsem se svojí milovanou dceruškou na
Malou Stranu, abych jí ukázal, kde jsem kdysi, za
dob disentu a androše, bydlíval. 

Byl to malý byteček “desáté” kategorie U Lužic-
kého semináře 18. Záchod na chodbě a jen malé
umyvadýlko se studenou vodou v rohu místnosti.
Ale staleté stěny ke mně každou noc promlouvaly
a vyprávěly mně stále opakující se příběhy věčné
lidské blbosti, jíž byly svědky. A nad mým stropem
se procházela vdova po největším českém básní-
kovi Vladimíru Holanovi a vzpomínala, jak byl život
jejího muže báječný, protože byl všední. 

Jak už je to dávno a z krásné a mystické všed-
nosti staré Prahy se od té doby stala extáze ne-
všedního idiotského kapitalismu vyřvávající
z každého zákoutí a každého průchodu svoji nena-
žranost a chamtivost po prachách. Kýč ohavné ná-
plně dnešního života se valí ulicemi a všední lidé
byli odsud již vypráskáni kapitalistickými prasaty,
nemajícími s všedností pražádné slitování. 

Valící se davy zbytečných turistů sytí prázdnotu
bytí až k puknutí a hnus a výbuchy tržního pozlátka
zabíjí duch Malé Strany. 

A jen vychcaní sobci stále blahořečí vítězství
cinkajících klíčů, protože na ně vtipně prodávají na
půjčky s obrovskými úroky pestrobarevné klíčenky
či sedí v “profesionálních” politických pozicích.

A jak tak provázím Malou Stranou svoji trhem
nedotčenou dcerušku, zahlédnu na chodníku před
Mosteckou věží senátora Lumíra Aschenbrennera.
V ruce drahý mobil a cosi na něm mastí. 

Přistoupíme k němu a já pravím své dcerušce:
“Hle to je starý kámoš z androše, zvaný Lem, dnes
velký aparátčík.” 

“Zdar”, povídá Lem, když mě zahlédne.
“Leme, když už sedíš na prdeli v tom senátu”,

odpovídám, “bojuj trochu za přijímání uprchlíků
a taky proti odpornému kapitalismu, který se nám
sem nastěhoval.”

“Mně se kapitalismus líbí”, odpovídá Lem.

“To ti věřím, když
sedíš ve funkcích
placených ze soci-
alistických daní.
Leme doprdele, dyť
vo kapitalismu víš
úplný hovno
a pořád ho propa-
guješ. Teď máš do-
konce dva joby na
plné úvazky, sená-
torování a starosto-
vání v Plzni. To chápu, že je to pohodička.”

“Kapitalismus je zatím to nejlepší, co známe,”
nasraně odpovídá Lem, “ty znáš něco lepšího?” 

Teď zase nasírá Lem mě, neboť nesnáším obha-
jobu hnusu jen proto, že je zdánlivě nevyhnutelný,
historicky poslední a na “věky věkův přírodou
daný”.

“No, já si myslím, že i ten bývalý socialismus byl
v principu lepší než současný sebezáhubný kapi-
talismus,” odpovídám a moje dceruška se očividně
nudí a naše diskuze jí připadá určitě zbytečná, pro-
tože má ještě rozum, o který ale již brzo, díky naší
sobeckými západními hodnotami nadiktované kul-
tuře, přijde. 

Lem zakloní vztekle hlavu zabalenou do “un-
dergroundového”, rebelskými lebkami posetého
stylového šátku a vyhrkne: “Tak to se nemáme
o čem dál bavit.”

A otočí se a rázně vyrazí směrem k Mostecké
věži, jejíž tlama brzo pohltí jeho i jím před sebou
tlačený obrovský blahodárný pupek.

“Leme, ty jsi ale nafoukanec k posrání,” řvu ještě
za ním. A najednou mně do mozku vplouvá “déjà
vu” a vzpomínám si, jak jsem kdysi, když jsem byl
jako chartista součástí českého disentu a druhé
androšské kultury, potkal úplně na stejném místě
jistého Frantu Malinu, také kamaráda, který dělal
establišáka zase v té minulé “komunistické” vládní
mašinérii plné podobných parazitů. 
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Měl jsem zrovna sledovačku a celé odpoledne za
mnou chodili různí pánové v šedých kabátech a sna-
žili se zjistit, komu předávám materiály, které jsem
tenkrát dostával od sekretáře amerického velvysla-
nectví v Praze Roberta Normana, pro kterého jsem
dělal takového malého špicla. Dnes se za to hluboce
stydím a nikdy bych se znovu nesnížil ke spolupráci
s jakýmkoliv impériem, kterému jde, jako vždy, jen
o prachy a kapitalistické vykořisťování druhých. 

Poté, co jsem byl státní bezpečností vyhoštěn
z Československa, Norman byl komunistickou vlá-
dou rovněž vyhoštěn. A právem, neb byl opravdu
cizí špeh.

Zastavil jsem se tenkrát u Franty a napadl mě
kousavý kanadský vtípek. 

“Ahoj Franto, jak se vede? Prosím tě, nemůžeš
mně podržet tadyty papíry, zatímco si zavážu
botu?” a podal jsem mu z kapsy vyjmuté jakési do-
kumenty,“ jo a vidíš tamhletoho chlapíka, co kouří
přes ulici? Ten mě už celý den sleduje.” A místo za-
vazování boty jsem rychle od Franty odcházel. 

Chvíli za mnou hleděl, než mu to došlo.
“Ty vole blbej, tady máš ty papíry zpátky,” a ro-

zeběhl se za mnou, “já jim, ty čůráku, řeknu, že jsi

mě chtěl jen podvést,” a cpal mně zpátky štos pa-
pírů a jedním okem pozoroval estébáka, jestli si
toho všiml a vše slyšel. 

Hned poté se Franta rozeběhl směrem k tlamě
Mostecké věže a ta ho také, jak Lema, navždy po-
hltila v časových smyčkách, které se neustále opa-
kují až do úplného ochabnutí zdravého rozumu.
Rozumu, který hned mocní zavřou do svých skle-
pení a s chechtotem si hladí svá vypasená břicha.

Už se stmívalo, když jsem se vracel se svoji dce-
ruškou z všedního výletu do historie a míjeli jsme
jakéhosi bezdomovce na smíchovském autobuso-
vém nádraží, který na mě vyhrkl: “Ty jsi žid, že jo?” 

Nereagoval jsem a za mými zády se ozval křik:
“Ty zasranej, smradlavej žide!”

Je divná doba plná podivuhodných nevšedních
reakcí na kapitalismus, námi dobrovolně přijatý,
pomyslel jsem si a nějaký nový Hitler se asi zasmál
za záclonou svého okna přes ulici.

Moje dceruška mně za chvíli v autobuse usnula
v náručí. 

Asi se ji zdálo o nějaké lepší všední společnosti.
20. 4. 2016

Milí přátelé,
dnes jsem s Nočními vlky

uctil na Olšanských hřbitovech
památku padlých rudoarmějců,
kteří jediní zdolali hydru evrop-
ského fašizmu a nacizmu. 

Je samozřejmě úsměvné,
když se na Noční vlky lepí něk-
teří místní fašouni a náckové,
kteří si pletou boj s fašismem
a nacismem s jeho oprašová-
ním a podporou. 

Na druhé straně se zase ši-
kovaly na Vaclaváku davy za-
stydlých antikomunistů, aby
vyřvávaly svoji nenávist proti
dnešnímu Rusku. 

Inu, vše je dnes naprosto
komplexně zmatené.

7. května 2016
MILAN KOHOUT
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Magorova labutí píseň
JAN POLÁČEK

„….nechci referendum, neboť tenhle národ je
z osmdesáti pěti procent blbej jak hovno,“ prohla-
šuje Magor stojící na poněkud vratkých nohách.
Z reproduktorů od autobusu iniciativy Ne základnám
se náměstím ozývá klidný, sympatický hlas: „Přijďte
podepsat petici o vypsání celostátního referenda
o umístění vojenské základny USA na našem
území….“ Do toho začne řvát Magor, který drží
v ruce lahev alkoholu, až mu hlas selhává: „Já bych
ho zabil toho zmrda, co si to dovoluje, takovej smr-
káč.“ Má na mysli Honzu, (tehdejšího) mluvčího ob-
čanské iniciativy Ne základnám. Dostaví se tedy
promptně k petičnímu stolku Ne základnám, aby si
to s nima na místě vyřídil. Hloučku aktivistů kolem
stolku říká, ale hlavně Honzovi: „Já nechci zkoumat
váš původ, to dělali komunisti, ale pravděpodobně
pro mě jste syn nebo vnuk těch komunistických
zrůd, které naší vlast 40 let ovládaly a nechápu,“ to
už skoro jen sípe, „proč, když tady byly eses rakety
Sovětského svazu v bunkrech, proč vaši rodiče – vy
jste byl mlád“ (dotkne se rukou stále klidného
Honzy) „nebo jste ještě nebyl na světě, proč nepro-
testovali proti tomu. Dneska, když jak říkáte, že je
demokracie a že smíte mluvit proti všemu, že jste
tak nestoudní, že si troufáte protestovat proti ame-
rickému radaru…“ „Tomu se říká demokracie, pane,
víte…?“, nestačí ani doříct mluvčí NeZa a rozzuřený
Magor se k němu vrhá a zařve jak na lesy: „Drž
hubu! Já sem eště nedomluvil.“ Lidé kolem se ne-
souhlasně ozývají. Magor hodí zpátečku. „Neskáče
se do řeči, já sem nedokončil řeč!“ „Tak pokračujte,“
klidně mu na to říká Honza a poodejde s lehkým
úsměvem stranou. „Vy jste určitě protestoval proti
ruskejm raketám tady, viďte,“ říká v té chvíli Mago-
rovi udělanější muž středních let a roluje velké pla-
káty Ne základnám. „Já sem byl v tý době
v kriminále ty kundo, takže votamtaď“ (“Fůj!“, křičí
nějaká žena, a „Slušně, slušně, slušně!“) „a z Mírova
ani z Valdic se protestovat nedalo.“ Muž ho už za-
číná mít plné zuby a dorolovává plakáty tak, že je
vidět, jak to v něm hraje. Tiše říká „Pane, slušně…
“ Magor: „Promiň čůráku, že sem ti řek� kundo.“ Pro
Magora je to tím odbytá záležitost, protivníka udolal
argumentama a tak si vyhlíží v hloučku aktivistů
další oběť. „Mimochodem, tobě,“ chytá za rameno
dalšího Honzu z Ne základen, ten se otáčí, je vidět,

že to nečekal. „Par-
don, já sem Martin
Jirous“, a Magor
mu podává ruku, on
ho ale jen s nehnu-
tou tváří pozoruje
a ruku mu nepodá,
což Magora urazí
a hned zase nastar-
tuje. „Tobě říkám ty
brejloune, já nesná-
ším brejlouny. Jsou
zákeřný.“ Kolem se rozhlehne smích aktivistů a lidí,
podepisujících petici NeZa, Magor má totiž na nose
brýle a asi i díky opičce na to úplně zapomněl. Jeho
přítelkyně z androše Dáša Vokatámu říká, že mají
někde jakési vystoupení. „Já vím,“ odbyde jí netr-
pělivě. „Tady ty chcípáci komunistický protestujou
proti radaru,“ křičí a pak chytá svou vlasatou přítel-
kyni za hlavu a teatrálně jí líbá. „Pane,“ přijde
k němu opět ten udělaný muž z NeZa, „já vám něco
řeknu, já sem volil Zelený, takže komunisty ne….,“
a to už ho decentně odtlačuje brýlatý Honza dál od
Magora, jistota je jistota, už to mezi nima začalo ji-
skřit. Magor říká, že prý taky volil Zelený, (asi kvůli
kámošovi Schwarzenbergovi), a pak řve jak na lesy.
„Třikrát nás americká armáda osvobodila, v první
světové válce, v druhý a Reagan, kterej přezbrojil
Sovětský svaz a vy chcípáci“, v té chvíli ztrácí hlas
a kleká si teatrálně na jedno koleno, „místo
abyste.…“ vstává a zase se vyhrůžně rozebíhá na
jednoho nahlas nesouhlasícího důchodce, se kterým
si polohlasně vyměňuje názory... a ten mu pak na-
hlas říká „Vopatrně, mám tady svědky,“ Magor si to
rozmyslí, takže důchodce mlátit nezačne, a znova si
kleká na jedno koleno, „Místo abyste takhle klečeli
před Amerikou a vzývali jí….“ Ztrácí dech, myš-
lenku, moč zatím ještě ne.… „Co ste dělali, když So-
větský svaz tady rozmístil rakety eses? Hovno!“
A Ivan Martin Jirous nejistým krokem odkráčí kamsi
se přebalit, doprovázen svou undergroundovou pří-
telkyní. 

Tahle scéna je autentická a je k mání na YouTube
coby úryvek z dokumentárního filmu Český mír,
který je ostatně celý velice zajímavým dokumentem
své doby. Podobné scény jsme ovšem zažívali u pe-
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tičních stolků iniciativy Ne základnám často, hlavně
pak v druhé polovině více než tříletého boje proti
US radaru, kdy atmosféra ve společnosti začala
kvůli americké vojenské základně neskutečně
houstnout. Vyřvávané sprostoty a urážky a občas
i vyhrůžky násilím byly hlavní argumenty většiny
příznivců US radarové základny u nás, doprovázené
bohapustou demagogií či plácáním úplných ne-
smyslů. 

Americký radar PRO pak zemřel. Stejně jako ná-
sledující US protiraketové centrum. Nejvíc to opla-
kávali pozůstalí jako Havel, Vondra, Schwarzenberg
a další členové pravdoláskovýho bratrstva. Ti dva
posledně jmenovaní se pak také dostavili na pohřeb
svého kamaráda, antikomunisty a signatáře Charty
77, undergroundového básníka Ivana Martina Ji-
rouse, řečeného Magora, který zemřel 10. listopadu
2011 ve věku 67 let. Magor se zvi-
ditelnil především coby manažer
undergroundové rockové skupiny
Plastic People of the Universe
a také svým opileckým výtržnic-
tvím a různými protistátními akti-
vitami. Za normalizace byl za to
opakovaně zatýkán a vězněn.
Třeba při pitce se svými kamarády
z mokré čtvrti v jedné hospodě
v roce 1973 Jirous řádil jako tajfun
a zpíval „Zahnat Rusy – vrahy do
pekel, kam patří!“ Po následné
hádce s jiným návštěvníkem piv-
nice spořádal opilý střed výtisku
Rudého práva, a když jím prostrčil
hlavu, zařval: „Dnes jsem sežral Rudé právo, takhle
jednou sežereme bolševiky!“ Dnešní oficiální verze
je, že byl vězněn za své politické názory, nikoliv i za
to, jak se choval – tedy za výtržnictví. Jirous byl při-
tom těžký alkoholik a choval se často zcela bez zá-
bran, včetně pověstného obnažování svých
genitálií. Knížepán v kostelíku Panny Marie Karmel-
ské na jeho pohřbu dokonce za něho odhuhňal
modlitbu respektive přímluvu, byli velcí kamarádi.
Rakouský kníže mu z vděčnosti za jeho celoživotní
antikomunistickou činnost také pronajímal byt
v Praze na Smíchově, v Nádražní ulici číslo popisné
28, za symbolický peníz. Spojoval je i neúnavný boj
za prosazení americké vojenské základny v Če-
chách. Nad rakví pohovořil i básník Jiří Kuběna.

Bývalí disidenti a androšáci a sympatizanti či
prostě jen zvědavci – a těch byla většina, co se ne-

vešli do kostelíka v Kostelním Vydří na Jindřicho-
hradecku, zatím venku přešlapovali. Někteří poku-
řovali marihuanu a posilňovali se alkoholem – bylo
sychravo. Rakev s Magorem, vynášenou po mši ven
z kostela už notně prošedivělými máničkami ze sta-
rých undergroundových Plastiků, uvítal dav radost-
ným jásotem. Alexandr Vondra se hluboce zamyslel:
„Američani mají 11. září, my 10. listopad. Náš svět
se smrtí Martina změnil.“ Náš (tehdejší) pan ministr
obrany České republiky už také v duchu bojoval
svůj další boj za zákaz KSČM, i když jak samotné
Ministerstvo vnitra ČR, tak BIS mu ve svých inter-
ních zprávách sdělili, že nemá šanci na úspěch.
Protože vlastně nesplnili jeho zadání, Vondra byl
a stále je na vnitro i na BISku naštvaný. Dobře ví, že
je potřeba nějak odvést pozornost od těžkých prů-
serů na ministerstvu obrany a jinde v establish-

mentu, a taková (silně mainstreamem
medializovaná) snaha o zákaz komunistické strany
je pro podobné účely osvědčený evergreen. V ru-
kách pak třímal žlutou vlajku monarchistické
strany, kterou mu přistrčil zde rovněž přítomný Petr
Placák, autor petice S komunisty se nemluví.
Vondra pak prohlásí, že za jeho fotku s monarchis-
tickým praporem v rukách mu v Haló novinách
dobře zaplatí. (Ha, ha, ha). Jaká škoda, že na pohřeb
svého kamaráda nemohl dorazit ještě i exprezident
Václav Havel, prý chudák churaví. Na Hrádečku
o něho nonstop pečují dvě jeptišky, které mu tam
přivezli z Prahy v luxusní limuzíně. Magora jen
právě přátelství s Havlem zachránilo po převratu
často před vězením. Naše paní Spravedlnost nejen
že je od převratu často slepá, ale ještě by potřebo-
vala zkalibrovat i ty zfixlovaný váhy. 
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Ivan Martin Jirous po státním převratu v 89. roce
prohlásil, že …dneska válka skončila a my jsme ví-
tězové. Já, Vašek Havel, Jirka Dienstbier, Valtr Ko-
márek, Petr Miller – my jsme vítězové. Musíme se
chovat podle toho. Jako na dobytém území. Jirous
také vyjádřil svou Vizi (nikoliv 2000) budoucího sou-
žití v popřevratovém Československu, že …jediná
možnost je národní usmíření, to znamená nemstít
se nikomu, nikoho nevěšet, nikoho netejrat, jenom
se tihle lidé nebudou podílet na řízení našich věcí.

Vnitřně rozervaný bouřlivák Jirous se za minu-
lého režimu dle svých slov nemohl chovat svo-
bodně, přinášelo to s sebou riziko represí. Za
dnešního režimu je prý
aspoň nezavírají do
lochu. Věčně sťatej jak
zákon káže a agresivní,
rád močil na chodníku či
na ulici mezi lidmi.
Močil, kdy chtěl a jak
chtěl i do kašen. Také
veřejně a sprostě urážel
lidi, porval se s každým,
kdo si troufnul mít jiný
názor než on a a opono-
val mu. Se zlou se v tom
případě potázali i jeho
vlastní kamarádi. Obnažoval se a ukájel na veřej-
nosti – v hospodách, na různých setkáních či kon-
certech, což bylo jeho velice oblíbené a časté
číslo, ze kterého ani jeho poslední přítelkyně, pís-
ničkářka Dáša Vokatá nebyla vůbec nadšená,
zvláště když si k tomu někdy bral na pomoc již
použité kalhotky přítomných dam. Vzorem v psaní
mu byl v začátcích mimo jiné další undergroun-
dový básník Egon Bondy, leč na rozdíl od krajně
levicového Bondyho s jeho kritikou režimu, se
Magor vyznačoval vůči tehdejšímu socialistic-
kému zřízení spíše nenávistí, ač tvrdil, že jen jako
underground nechtějí mít se státem nic společ-
ného. Ale také řekl, že establishment dobře ví, jak
mu oni škodí. „Cílem undergroundu u nás je vy-
tvoření druhé kultury. Kultury, která bude nezá-
vislá na oficiálních komunikačních kanálech
a společenském ocenění a hierarchii hodnot, jak
jimi vládne establishment.“ (Martin Jirous, Zpráva
o třetím českém hudebním obrození, 1975). Což
jsou teze, zajímavé i v době současné. Také je zde
řečeno, že podstatou uměleckého konání je vytvá-
ření neklidu. Vše co podnikali, mělo tedy ohrožující

význam pro tehdejší establishment, který je na
oplátku proto chtěl zákazy a zatýkáním umlčet.
V březnu 1976 tehdejší normalizační režim udělá
zátah na underground, zavřou asi 20 lidí ze skupin
PPU a DG 307 a jejich okolí, 7 jich nakonec od-
soudí do vězení. Na jejich obranu se staví Václav
Havel s disidenty a zrodí se hnutí na jejich pod-
poru. I díky tomuto impulsu pak vzniká Charta 77.

„Já se nepovažuju za básníka, já spíš vím, že mi-
luju poezii.“ Básnická tvorba byla jakýmsi Magoro-
vým odrazem – podivnou, těžce stravitelnou směsí
vulgarismů či oplzlostí, cynismu, dekadence a ka-
tolicismu, hledání sebe sama a Boha, ale dokázal
napsat i normální knihu básniček pro děti, kterou
věnoval své dceři. Ani na Západě toho knižně Jirou-
sovi mnoho nevyšlo, vlastně jen Magorovy labutí
písně v roce 1986 (PmD, Mnichov) a druhé vydání
téže sbírky v roce 1989 (vydalo nakladatelství Roz-
mluvy v Londýně, jaksi bez vědomí Daniela Strože).
Po bývalém socialistickém Československu se jeho
texty šířily v opisech, v samizdatech. Své sehrálo
jistě i to, že zakázané ovoce nejvíc chutná. Kdeže
ale ty včerejší sněhy jsou. Navíc undergroundoví
básníci vždy oslovovali, a i v dnešní době oslovují,
jen velice úzkou, omezenou skupinu lidí, spíš jed-
notlivců. O to větší se pak kolem toho rozpoutá me-
diální humbuk.

Několik měsíců před svou smrtí Jirous ve veřej-
noprávní televizi řekl, že nesoudí lidi podle toho,
v jaké politické straně jsou a jakého jsou smýšlení.
A že má sám údajně také několik přátel, kteří jsou
dodnes (řadoví) komunisté. Lidi prý soudí podle je-
jich skutků. Celkově je ta (dnešní) doba dle něho
ale mnohem horší, než byla tehdy za starého re-
žimu. Zdá se tak, jakoby ze střetu s dnešní kapita-
listicko-vykořisťovatelskou realitou částečně
vystřízlivěl. Svůj kladný postoj k instalaci US radaru
v Čechách a k USA či k NATO by prý ale ani dnes
neměnil. 

Jeho básnické dílo v současnosti uznávají údajně
především odborníci. Nevím. V roce 1985 se stal dr-
žitelem Ceny Toma Stopparda (založené Nadací
Charty 77 ve Stockholmu) za sbírku Magorovy la-
butí písně a v roce 2006 literární Ceny Jaroslava
Seiferta (zřízené rovněž Nadací Charty 77) za celo-
životní básnické dílo. Co by na to ovšem řekl básník
Seifert, se můžeme jen dohadovat. Dostal se i do
učebnic. Jako vzor pro děti a mládež na školách je
Ivan Martin Jirous zcela jistě nedostižný. 
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Spojené státy a Severoatlantický
pakt ve čtvrtek v Rumunsku zprovoz-
nili základnu se systémem PRO Aegis
s antiraketami Raytheon RIM-161
Standard Missile 3 (zkráceně SM-3).

„Spojené státy a Rumunsko dnes
tvoří dějiny,“ prohlásil velitel americ-
kých námořních sil v Evropě a Africe
admirál Mark Ferguson. Generální ta-
jemník NATO Jens Stolteberg k tomu
uvedl: „Tento den je pro NATO a trans-
atlantickou bezpečnost milníkem. Pro-
tiraketová obrana je pro naši
společnou obranu nezbytná.“ Systém
má podle něj ryze obrannou funkci.
Umístěn je na jihu Rumunska na le-
tecké základně Devesel.

Podle dřívějších US plánů se měl nacházet na
území Polska a České republiky, prezident Barack
Obama ale rozhodnutí svého předchůdce George
W. Bushe pozměnil. Také pro nesouhlasné stano-
visko většiny občanů ČR k vybudování US základny
PRO v Brdech. Náhradou se stal právě dobudovaný
systém v Rumunsku. Je součástí širšího strategic-
kého štítu PRO, který tvoří mimo jiné i prvky proti-
vzdušné (tedy i protiraketové) obrany na
amerických lodích a plavidlech NATO či radar s an-
tiraketami v sunnitském Turecku. Systém PRO
Aegis s antiraketami SM-3 plánuje útočný pakt
NATO na čele s USA umístit také v Polsku, kde již
Spojené státy rozmístnily své baterie antiraket Pat-

riot. Základna pro antirakety SM-3 u města Redzi-
kowo se již začala stavět, její zprovoznění se oče-
kává v roce 2018. Útočný pakt NATO navenek
pokrytecky deklaruje, že systém není namířen proti
Rusku, ale v prvé řadě proti Íránu a Severní Koreji.
Rusové však dobře vědí, že je nasměrován ve sku-
tečnosti proti nim.

Mluvčí prezidenta Vladimira Putina Valerij Pjakin
prohlásil, že US systém PRO v Rumunsku je pro
Rusko a jeho bezpečnost opravdovou hrozbou.
Podle šéfa branného výboru ruské sněmovny Vla-
dimira Komojedova jde paktu NATO ve skutečnosti
o snížení ruské schopnosti jaderného odstrašování.
A zároveň také znemožnit Rusku odpovědět na
první jaderný úder Spojených států odvetným úde-
rem, pokud by se k jeho provedení americký
 establishment rozhodl. Kreml vzápětí v reakci na
zprovoznění US základny v Rumunsku ohlásil, že
provede nezbytná obranná protiopatření. Současný
ruský premiér Dmitrij Medvěděv již před lety kon-
statoval, že by Rusko v reakci na realizované roz-
místění prvků PRO poblíž svých hranic mohlo
umístit do Kaliningradské oblasti moderní taktické
raketové systémy Iskander-M. Je skutečností, že
třeba i s prodlouženým doletem, s konvenčními,
a v případě potřeby i jadernými hlavicemi.

16. 5. 2016 Jan POLÁČEK

USA zprovoznily v Rumunsku další segment
svého globálního protiraketového štítu
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Světová válka začala. Prolomte ticho
JOHN PILGER

Filmoval jsem na Marshallových ostrovech, které
leží severně od Austrálie, uprostřed Tichého oceánu.
Kdykoliv říkám lidem, kde jsem byl, ptají se: „Kde to
je?“ Když nabídnu vodítko odkazem na Bikiny, říkají:
„Tím myslíte ty plavky?“ Jen pár lidí, zdá se, ví, že
plavky bikiny byly pojmenovány na oslavu jaderných
výbuchů, které zničily ostrov Bikiny. Na Marshallo-
vých ostrovech bylo Spojenými státy v letech 1948
až 1958 odpáleno šedesát šest jaderných náloží.

Atol Bikiny je dnes tichý, změněný a kontamino-
vaný. Palmy rostou v podivných mřížkovitých for-
macích. Nic se nehýbe. Nejsou tam žádní ptáci.
Náhrobky na starém hřbitově svítí radiací. U mých
bot naměřil Geigerův počítač hodnoty nebezpečné.

Když jsem stál na pláži, sledoval jsem smarag-
dově zelený Pacifik propadající se do obrovské
černé díry. Byl to kráter zanechaný vodíkovou bom-
bou, kterou nazvali Castle Bravo. Výbuch otrávil lidi
a jejich prostředí stovky mil daleko, možná navždy.

Na své zpáteční cestě jsem se zastavil na letišti
v Honolulu a povšiml si tam amerického časopisu
s názvem Women’s Health (Ženské zdraví). Na
obálce byla smějící se žena v bikinách a titulek: „I
Vy můžete mít tělo do bikin“. O několik dní dříve,
na Marshallových ostrovech, jsem dělal rozhovor
se ženou, která měla zcela jiné bikinové tělo; každý
tam trpěl rakovinou štítné žlázy a dalšími život
ohrožujícími typy rakovin.

Na rozdíl od smějící se ženy v časopisu byly
všechny tamní ženy ožebračené: jsou to oběti a po-
kusní králíci hrabivé velmoci, která je dnes nebez-
pečnější, než kdy jindy.

Sděluji tuto zkušenost jako varování a abych
přerušil odvádění pozornosti, které pohltilo tolik
z nás. Zakladatel moderní propagandy, Edward
Bernays, popsal tento fenomén jako vědomou a in-
teligentní manipulaci se zvyky a názory demokra-
tických společností. Nazval to neviditelná vláda.

Kolik lidí si je vědomo, že začala světová válka?
V současnosti je to propagandistická válka, se lhaním
a odváděním pozornosti, ale to se může okamžitě
změnit prvním chybným rozkazem, první raketou.

V roce 2009 prezident Barack Hussein Obama stál
před zbožně hledícím davem v centru Prahy, v srdci
Evropy. Slíbil, že zbaví svět jaderných zbraní. Lidé
jásali a někteří plakali. Z médií hlavního proudu se

linuly tuny otřepa-
ných frází. Obama
následně dostal No-
belovu cenu za mír.

To vše byl pod-
vod. Lhal.

Obamova vláda
vyrobila další ja-
derné zbraně, další
jaderné hlavice,
další systémy do-
pravy jaderných
zbraní na cíl, postavila další jaderné továrny. Výdaje
na jaderné hlavice samotné vzrostly za Obamy
více, než za jakéhokoliv jiného amerického prezi-
denta. Náklady za třicet let činí více než 1 bilion
dolarů.

Je plánována mini jaderná bomba. Je známa již
jako B61 Model 12. Nic podobného nikdy neexisto-
valo. Generál James Cartwright, bývalý zástupce
náčelníka generálního štábu, řekl: „Zmenšování
činí použití této jaderné zbraně myslitelnějším.“

V posledních osmnácti měsících dochází na zá-
padních hranicích Ruska k největšímu navyšování
počtu vojenských sil po druhé světové válce – kdy
to vedou Spojené státy. Od doby, kdy Adolf Hitler
napadl Sovětský svaz, nepředstavovaly žádné cizí
jednotky tak zřejmou hrozbu pro Rusko.

Ukrajina – kdysi součást Sovětského svazu – se
stala zábavním parkem CIA. Po zorganizování puče
v Kyjevě Washington účinně ovládá režim, který je
hned za ruskými dveřmi a je vůči Rusku nepřátel-
ský. Režim prolezlý nacisty, a to doslova. Přední po-
stavy parlamentu na Ukrajině jsou politickými
potomky nechvalně známých fašistů z OUN a UPA.
Otevřeně oslavují Hitlera a volají po pronásledování
a vyhnání rusky mluvící menšiny.

To se do zpráv na Západě dostane zřídka, nebo
je to překrouceno, aby se potlačila pravda.

V Lotyšsku, Litvě a Estonsku – na prahu Ruska
– americká armáda rozmísťuje bojové jednotky,
tanky a těžké zbraně. Tato extrémní provokace RF,
druhé největší světové jaderné velmoci, je na Zá-
padě přecházena tichem.

To, co činí vyhlídky na jadernou válku ještě vět-
šími, je souběžná kampaň probíhající vůčii Číně.
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Sotva projde den, aby nebyla Čína líčena jako
hrozba. Podle admirála Harryho Harrise, americ-
kého velitele v Tichomoří, Čína buduje v Jihočín-
ském moři velký písečný val.

Naráží na to, že Čína buduje runwaye na Sprat-
leyho ostrovech, které jsou předmětem sporu s Fi-
lipínami – sporu, který neměl prioritu, dokud
Washington patřičně nezatlačil a nepodplatil vládu
v Manile, a dokud Pentagon nezahájil propagandi-
stickou kampaň s názvem Svoboda plavby.

Co to znamená skutečně? Znamená to svobodu
pro americké válečné lodě, hlídkující a ovládající
pobřežní vody Číny. Zkuste si představit americkou
reakci, kdyby čínské válečné lodě dělaly totéž
u pobřeží Kalifornie.

Natočil jsem film s názvem Válka, kterou nevidíte
(The War You Don’t See), ve kterém jsou rozhovory
s významnými americkými a britskými novinářia re-
portéry jako jsou Dan Rather ze CBS, Rageh Omar
z BBC, David Rose z Observeru. 

(Viz: John Pilger, Válka, kterou nevidíte, na
Vimeo).

Všichni řekli, že kdyby novináři
a hlasatelé udělali svoji práci a zpo-
chybnili západní propagandu, že
Saddám Hussejn vlastní zbraně
hromadného ničení; pokud by lži
George W. Bushe a Tony Blaira ne-
byly novináři rozšířeny a uveřejněny,
invaze do Iráku v roce 2003 by se
nejspíš ani nekonala, a stovky tisíc
mužů, žen a dětí by dnes žily.

Propaganda pokládající základy
pro válku s Ruskem nebo Čínou se
v principu od toho nijak neliší. Dle mých znalostí
žádný novinář v západních oficiálních médiích –
ekvivalent Dana Rathera, řekněme – se neptá, proč
Čína buduje runwaye v Jihočínském moři.

Odpověď by měla být zářně jasná. Spojené státy
obkličují Čínu sítí základen, balistickými raketami,
bojovými uskupeními a jadernými bombardéry.

Tento smrtící oblouk sahá od Austrálie po ost-
rovy v Pacifiku, Mariany a Marshallovy ostrovy
a Guam, po Filipíny, Thajsko, Okinawu, Koreu a přes
Eurasii do Afghánistánu a Indie. Amerika pověsila
Číně na krk oprátku. To ve zprávách není. Tedy na-
stalo mlčení médií, respektive válka vedená médii
hlavního proudu.

V roce 2015, za velkého utajování, USA a Austrá-
lie uspořádaly největší námořní a letecké cvičení

v moderní historii, známé jako Talismanová šavle.
Jeho cílem bylo odzkoušet bitvu na moři a ve vzdu-
chu, blokování námořních tras, jako Malacké úžiny
a úžiny Lombok, čímž by byla Čína odstřižena od
přístupu k ropě, plynu a dalším pro ni životně důle-
žitým surovinám ze Středního východu a Afriky.

V cirkusu známém jako americká prezidentská
kampaň je Donald Trump líčen jako šílenec, fašista.
Je zcela jistě slonem v porcelánu, ale je také ma-
smédii nenáviděnou postavou. To samo o sobě by
mělo vzbudit naši skepsi a pozornost.

Trumpovy názory na přistěhovalectví jsou možná
groteskní, ale nejsou o nic grotesknější, než názory
Davida Camerona. Není to Trump, kdo je Velkým
deportovačem ze Spojených států, ale je jím nositel
Nobelovy ceny za mír Barack Hussein Obama.

Podle jednoho podivuhodného liberálního ko-
mentátora Trump vypouští temné síly násilí ve Spo-
jených státech. Vypouští je?

To je země, kde rozjívení haranti střílí své matky,
a policie vede vražednou válku proti černým Ameri-

čanům. Je to země, která napadla a snažila se svrh-
nout více než 50 vlád, ač mnohé z nich byly
demokraciemi, a bombardovala státy od Asie po
Střední východ, způsobila smrt a vyhnání milionů lidí.

Žádná země se této historii systematického ná-
silí nemůže rovnat. Většina válek USA (téměř
všechny proti prakticky bezbranným zemím) byla
zahájena nikoliv republikánskými prezidenty, ale
liberálními demokraty: Trumanem, Kennedym,
Johnsonem, Carterem, Clintonem a Obamou.

V roce 1947 řada směrnic Rady národní bezpeč-
nosti popsala hlavní cíl americké zahraniční politiky
jako „podstatné předělání světa k obrazu Ameriky“.
Ideologií byl mesiášský amerikanismus. Všichni jsme
byli Američané. Jinak… Kacíři byli konvertováni,
podrobeni, uplaceni, pomluveni nebo rozdrceni.

Po
ku

sn
ý 

vý
bu

ch
 n

a 
at

ol
u 

Bi
ki

ni

Lipa_02_2016_LIPA  21.06.16  16:59  Stránka 95



Donald Trump je toho symptomem, ale je to také
nekonformista. Říká, že invaze do Iráku byla zločin;
rovněž nechce jít do války s Ruskem a Čínou. Ne-
bezpečím pro nás není Trump, ale Hillary Clinto-
nová. Ta není nekonformní. Ztělesňuje nezlomnost
a násilnost systému, jehož chvástání se vyjímeč-
ností je totalitou s příležitostně liberální tváří.

Jak se blíží den prezidentských voleb, bude Clin-
tonová oslavována jako první prezidentka, bez ohledu
na její zločiny a lži – stejně jako byl veleben Barack
Obama jako první černošský prezident a liberálové
sežrali jeho nesmysl o naději. A žvásty pokračují.

Popsán sloupkařem deníku Guardian Owenem Jo-
nesem jako zábavný, okouzlující, jednající s klidem,
který chybí prakticky všem ostatním politikům, poslal
Obama například bezpilotní letouny na zmasakrování
150 lidí v Somálsku. Zabíjí lidi obvykle o útercích, podle
novin New York Times, kdy dostává seznam kandidátů
odsouzených k smrti, kdy exekuci vzápětí provedou
bezpilotní letouny. Vše s klidem. V prezidentské kam-
pani v roce 2008 Hillary Clintonová vyhrožovala, že
zcela vymaže Írán za světa jadernými zbraněmi.
Jako ministryně zahraničí USA za Obamy se účast-
nila svržení demokratické vlády Hondurasu. Její sta-
novisko ke zničení Libye v roce 2011 bylo téměř
radostné. Když byl libyjský vůdce Muammar Kaddáfí
veřejně vykuchán – což byla vražda umožněná ame-
rickou logistikou – Clintonová měla z jeho smrti ško-
dolibou radost: „Přišli jsme, viděli jsme, zemřel.“

Jedním z nejbližších spojenců Clintonové je Ma-
deleine Albrightová, bývalá ministryně zahraničí,
která napadla mladou ženu za to, že nepodporuje
Hillary. Je to tatáž Madeleine Albrightová, která ne-
chvalně proslula tím, že oslavovala v televizi smrt
půl milionu iráckých dětí (v důsledku embarga)
jako „…něco, co za to stálo“.

K největším podporovatelům Clintonové patří iz-
raelská lobby a zbrojařské firmy, které rozdmýchávají
násilí na Středním východě. Ona a její muž dostali od
Wall Streetu majlant. A má se stát kandidátkou, aby
vyhodila ze sedla zlého Trumpa, oficiálně líčeného
masmédii jako démona. K jejím stoupencům patří
i přední feministky jako Gloria Steinmanová v USA
a Anner Summersová v Austrálii.

O generaci dříve kult, známý jako politika identity,
zabránil mnoha inteligentním liberálně smýšlejícím
lidem zkoumat příčiny a jedince, které podporovali
– jako falešníky Obamu a Clintonovou; jako pod-
vodné pokrokové hnutí Syriza v Řecku, které pod-
vedlo lidi této země a spojilo se s jejich nepřáteli.

Sebestřednost se stala novým duchem doby
v privilegovaných západních společnostech, přivo-
dila postupný zánik velkých kolektivních protivá-
lečných hnutí, hnutí proti sociální nespravedlnosti,
nerovnosti, rasismu a sexismu.

Dnes možná velký spánek skončil. Mladí jsou
opět neklidní. Postupně jich bude přibývat. Tisíce
mladých v Británii, kteří podporovali Jeremy Cor-
byna coby labouristického vůdce, jsou součástí to-
hoto probuzení – stejně jako ti, kteří se shromáždili
na podporu senátora Bernie Sanderse.

V Británii minulý týden nejbližší spojenec Je-
remy Corbyna, jeho stínový ministr financí John
McDonnell, zavázal labouristickou vládu vyplatit
dluhy pirátských bank, prakticky pokračovat v tak
zvaných úsporných opatřeních.

V USA Bernie Sanders slíbil podpořit Clintonovou,
bude-li nominována. I on hlasoval pro používání násilí
ze strany USA vůči zemím, když si myslí, že je to
správné. Říká, že Barack Obama odvedl skvělou práci.

V Austrálii existuje jakási umrlčí politika, ve které
se v médiích hrají nudné parlamentní hrátky, za-
tímco uprchlíci a domorodci jsou pronásledováni
a nerovnost roste, spolu s nebezpečím války. Vláda
Malcolma Turnbulla právě oznámila tak zvaný
obranný rozpočet ve výši 195 miliard dolarů, který
tlačí k válce. Nebyla žádná debata. Ticho po pěšině.

Co se stalo s velkou tradicí přímé lidové akce, ne-
beroucí ohledy na strany? Kde jsou odvaha, před-
stavivost a oddanost nutné k započetí dlouhé cesty
k lepšímu, spravedlivějšímu a mírovému světu? Kde
jsou disidenti v umění, na divadle, v literatuře?

Kde jsou ti, kteří prolomí ticho? Nebo se čeká,
až bude odpálena první jaderná raketa?

A World War Has Begun. Break the Silence vyšel
17. 3. 2016 na ICH. 

20. 4. 2016 Překlad Zvědavec.
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Před čtvrt stoletím jsme měli krásný společný
sen. Zdálo se nám, že země, ve které žijeme, byla
propuštěna z karantény. A my jsme snili o tom, že
obnova suverenity naší republiky proběhne rychle
a snadno, že stačí roztrhat staré vázací smlouvy,
přešít ústavu na lidský rozměr, odstranit cenzuru
a ploty na hranicích a samozřejmě přepsat učeb-
nice dějepisu pod novým hodnotícím úhlem. Rado-
vali jsme se z toho, že po dlouhé době přestáváme
být jen čárkami ve statistice, že každý z nás má
rovná občanská práva a těšili jsme se, že v promě-
něných poměrech vychováme
z našich dětí přemýšlivé a svo-
bodné bytosti. Zdálo se nám, že
okolní tzv. vyspělejší svět vítá
naše odhodlání s úctou a že
nám bude dobrým rádcem.
Před čtvrt stoletím jsme ale ne-
tušili, jak drahé to poradenství
bude a kam nás zavede. Teď už
to víme. 

Dnes je 28. září, státní svá-
tek nazvaný Den české státnosti. Máme však
důvod k oslavám? Cítíme hrdost nad tím, kam naše
republika došla za těch uplynulých šestadvacet
let? Radujeme se z její rovnoprávné pozice v rodině
evropského společenství? A můžeme být pyšní na
naši účast v takzvaně obranném paktu NATO?
Vzpomínáte si ještě na nadšení paní Albrightové,
když nám gratulovala k přijetí do Severoatlantické
aliance? Tvářila se jako štědrá tetička, která přináší
vzácný dar. Mluvila o veliké poctě, které se nám
dostalo a my jsme se těšili, až si ten dárek, skrý-
vající se pod hezkým obalem, rozbalíme. Ale dřív,
než jsme to stihli udělat, rozbalili to naši dárci
sami, když využili naše nebe k přeletům svých
bombardérů mířících na Bělehrad. 

Překotně rychlé přijetí ČR do Aliance, bez národ-
ního referenda, lze tedy přirovnat k porodu císař-
ským řezem při použití celkové narkózy. Z hlediska
chirurgů z NATO se operace zdařila, ale pro nás,
coby nový přírůstek do rodiny, to byla šokující zku-
šenost. Dodnes jsme to porodní trauma nepřeko-
nali. Ani po šestnácti letech života mezi válečníky
jsme se nenaučili vnímat svět jejich kořistnickýma

očima. Militantní výchova v nás nezničila lidství
a zdravý rozum. Naší porodní bábě Albrightové se
zkrátka nepovedlo zavázat si nás doživotním vdě-
kem. Brzy jsme poznali, že tahle kmotřička je ve
skutečnosti andělíčkářka, která má na rukou krev
statisíců dětí, ale i nevinných dospělých civilistů.
Jména dalších masových vrahů, tedy pardon, roz-
sévačů míru a obránců lidských práv, bych tady
četla hodně dlouho. Na seznamu bohužel jsou
i jména českých politiků. Někteří z nich jsou přímo
spolupachatelé, jiní si lepí na tvář masku zneuži-

tých idiotů. Ale takovou vý-
mluvu v budoucnu neuzná
žádný mezinárodní tribunál
jako polehčující okolnost. Za
zločiny proti míru budou sou-
zeni i mediální bubeníci, kteří
nám vtloukají do hlav nenávist
k předem určeným viníkům
a národům. 

Je ale předčasné mluvit
dnes o nějakém budoucím

soudu nad viníky a představovat si, jak už sedí
v base, když dosud všichni sedí na Olympu. Cesta
k jejich obžalobě, usvědčení a potrestání bude pře-
těžká a velmi dlouhá. To nás ale nesmí odradit od
vykročení po té cestě. První samostatný krok ČR
by měl směřovat k jejímu odchodu z Aliance. Naši
politici takový krok ale neplánují, jsou ve svém
myšlení ustrnulí a nedokážou si představit ani pro-
jednávání tak zásadní změny. Domnívají se, že bez
ochranné péče Aliance zahyneme. Ale například
státy jako Rakousko, Švýcarsko, Švédsko, Finsko
nebo Irsko v Alianci nejsou a dosud jsme si ne-
všimli, že by to jejich existenci ohrozilo. Spíš nao-
pak. Naše vláda je ale zatím k argumentům
nahluchlá a výzvy svých občanů vnímá jen jako
bzučení otravného hmyzu. Teprve veliké demon-
strace s jednotnými požadavky a případně i pod-
půrné stávky mohou naši hluchou politickou „elitu“
přimět k pozornosti a přinutit ji, aby bránila národní
zájmy a obnovila naši ztracenou čest. Pokud naše
úsilí bude soustavné, koordinované a dost hlasité,
vzbudí odezvu u občanů dalších členských zemí
Aliance, a potom může nastat dominový efekt. 

Měli jsme kdysi sen
Lenka PROCHÁZKOVÁ
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Projev při pietním shromáždění 2. května 2016
před budovou ambasády Ukrajiny

LENKA PROCHÁZKOVÁ

Ulice, ve které jsme se sešli, patří ke krajině mého dětství. A dětství,
jak známo, utváří náhled člověka na svět. Výchova v dětství zcela nepo-
chybně formuje základní žebříček hodnot. Nedaleko odtud je budova zá-
kladní školy, kam jsem před mnoha lety chodila. Nalézá se na Náměstí
Interbrigády. V hodinách dějepisu jsem se tehdy, společně se svými spo-
lužáky, dovídala, kdo to byli interbrigadisté, kteří přijížděli do Španělska
z celé Evropy a dokonce i z USA, aby bojovali proti viru fašismu. Do krajiny
mého dětství patří i ulice Jugoslávských partyzánů. Ty názvy ještě zůstaly.
Ale svět a náhled na něj se změnil a dnešní děti už téměř nechápou, co ta
pojmenování mají připomínat. Že jsou to mementa.

My starší zase nechápeme, jak je možné, že se virus fašismu vrátil. A že znovu zabíjí. Dokonce bezt-
restně. Nechápeme, jak je možné, že Evropa přestala být imunní vůči tomuto viru. Pobuřuje nás, že ev-
ropští politici a politici USA legitimizovali fašistický puč v Kyjevě a uzavřeli s juntou dohodu
o beztrestnosti.

O EU se říká, že je to elitní klub. Elitní? Vhodnější by bylo pojmenování Klub zbabělců. Naštěstí Evrop-
skou unii netvoří jen ti, kteří ji navenek reprezentují. Loutky, které denně vidíme na obrazovce, jsou za-
měnitelné. A vyměnitelné. My, takzvaný lid, ale vyměnitelní nejsme. Takže záleží na nás, na té půl miliardě
nevyměnitelných lidí, kdy se společně rozhodneme říct těm vyměnitelným, kteří znovu vlečou svět náš
vezdejší do jejich války – DOST! Jděte už k čertu! My chceme pro naše děti a vnuky bezpečnou krajinu
dětství. Krajinu, ve které nebudou na našem Náměstí Míru vlát vaše vlajky NATO. Krajinu, po jejíchž sil-
nicích nebudou projíždět vaše vojenské kolony.

Ani většina obyvatel Ukrajiny nechce válku.
Ti, kteří byli před dvěma lety v Oděse zaživa upáleni pro svůj názor odsuzující fašismus v jejich zemi,

přece nezemřeli zbytečně! Nestačí je každý rok oplakávat. Pouhým truchlením se ještě nikdy spravedl-
nosti nedosáhlo. Pravda na nás nesestoupí jako dar udělený shůry. Pravdu si musíme vymáhat. Je to
nepohodlné, dokonce i nebezpečné. Ano, pravda je dnes znovu nebezpečná. Žijme tedy nebezpečně, aby
naše děti a vnuci mohli žít v bezpečí. A vychovávejme je tak, aby i oni pochopili, že fenomén Nesmrtelného
pluku není jen vzpomínkou na někdejší statečné, ale že je dědičným závazkem k obraně lidství.

Na počátku jsem mluvila o snu, který jsme kdysi
měli a který se nesplnil. Byl snad tehdy příliš velký
a troufalý? Z dnešního hlediska mi připadá, že byl
naopak moc krotký a při zemi, ten český sen, který
jsme tehdy měli. Není však účelné a ani spravedlivé
posuzovat prošlé sny prizmatem nové doby. Za čtvrt
století, od chvíle, kdy jsme se z jedné karantény pře-
sunuli do druhé, si ani okolní svět nepolepšil. Nedo-
spěl k rozkvětu a dokonce už ani není bezpečným
místem pro život lidí. Temná doba, ve které žijeme,
vyvolává spíš noční můry než sny. Naučit se znovu
snít o lepším světě, vyžaduje odvahu ale i rozumnou
úvahu, protože dnešní svět náš vezdejší potřebuje
zcela jiné sny, než byly ty, ze kterých jsme se už pro-
budili. Potřebuje sny neomezené právem veta,

smlouvami a hranicemi států, ale určené ke společ-
nému sdílení. Nikoliv už sny kupčíků, obchodníků
s lidskými osudy a nelidskou válečnou technikou, ale
sny odpovědné a pokorné, sny, které vnímají lidský
život nejen jako vegetování, ale v jeho přesahu
a v návaznosti, tak jako příčky na nekonečném žeb-
říku, který může dosáhnout až ke hvězdám. Takové
sny už tu přece kdysi byly. Jsou uchovávány nejen
v antikvárních knihách, ale i v hlubinách našich
mozků, nebo chcete-li, duší. Oživme je, restartujme
ty staré odkazy a poskládejme z nich nový společný
sen o smyslu života lidí na této planetě." 

(Projev přednesla autorka na Václavském ná-
městí na demonstraci proti setrvání České repub-
liky v NATO dne 28. 9. 2015
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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Praha 9. 5. 2016

Drazí přátelé,
velice nás trápí, že se naše rodná země dostala

na první místo v šíření protiruské propagandy.
Věřte však, že vnímání Ruska českými lidmi je
úplně jiné. Nositelem protiruské ideologické války
nejsou občané, ale hrstka zkorumpovaných politic-
kých a mediálních vlastizrádců a pár jedinců z ne-
ziskovek. Avšak jejich devastační strategie jim
v České republice zdaleka nevychází. Pravda je, že
nadnárodní predátoři rozkradli, co se dalo. To vše
s pomocí místních kolaborantů. Podařilo se jim
zdevastovat školství, zmocnit se médií a touží zcela
přepsat historii. Jenomže nezávislé myšlení ob-
čanů, historická zkušenost národa a vědomí vyspě-
lých duší se koupit nedá.

Ujišťujeme vás, že považujeme ruský národ -
stejně jako ostatní slovanské, ale i další mírumi-
lovné národy světa - za svoje bratry. S velikým
znepokojením sledujeme, jak se nejmocnější ban-
kéři a korporace světa snaží za každou cenu vy-
volat vojenský konflikt EU s Ruskem. Věřte, drazí
přátelé, že nikdy dobrovolně nepůjdeme do jaké-
hokoliv konfliktu, namířeného proti našim bra-
trům. Zneuctili bychom tak společné kořeny,
sahající až do dávné Tartárie a ještě mnohem
a mnohem dál.

Lidé naší země, ale i okolních států vnímají, že
mocní tohoto světa rozpoutali největší bitvu o vě-
domí člověka v historii. Jenomže podcenili menta-
litu Slovanů, kteří mají v genech zakódovánu úctu
k pravdě, k vyšším zákonům Života a ke svým ko-
řenům.

V tomto kontextu také vnímáme islámskou in-
vazi do Evropy. Víme, že není náhodná, že ji – stejně
jako většinu válečných konfliktů a převratů - rozd-
mýchávají USA. Vnímáme, že eurozrádci prodali
světovládě osud Evropy a naši vlastizrádci prodá-
vají osud náš. Ale čím víc nás rozdělují, tím víc se
začínáme spojovat. Lidé už pochopili, že chceme-
li zachránit Evropu, musíme nejprve vystoupit z EU,
chceme-li zachránit mír, musíme opustit pakt
NATO!

V této době zrychlujícího se času bylo vypuštěno
snad všechno zlo světa k poslední bitvě s dobrem.
Velikou nadějí pro každého se dnes stává Rusko

s výjimečným poli-
tickým a ekono-
mickým stratégem
prezidentem Vladi-
mírem Putinem.
Bohudíky za Vás
a Vaši nádhernou
zemi!

Nevěřte, drazí
přátelé, ani jedinému slovu z těch, která k vám
z našich médií doputují. To není náš hlas, ale hlas
těch, kteří nás chtějí zničit.

Zůstáváme vašimi přáteli, ať se stane cokoliv.
Rok 1968, jak víme, nebyl projektem našich ná-
rodů, ale světovládců, kteří chtěli (po kolikáté už)
rozbít partnerství Slovanů, a zasít do našich srdcí
nenávist.

S přáním společného dobra všem, kteří dobru
otevírají svá srdce a dobro přejí jiným, a s pozdra-
vem „Ať žije a bdí Ruský Medvěd!“

Váš bratr - Český Lev
Vystavil Václav Dvořák v 10:43:00

Nová republika

Dopis českého lva ruskému medvědovi
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Předseda vlády
pan Bohuslav Sobotka,
Úřad vlády ČR
nábřeží Eduarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Věc: Stížnost na jednání Vlády ČR

Vážený pane premiére,
vláda přijala usnesení č. 1046 (tisk 695) na schůzi Vlády České republiky dne 14. 12. 2015.
O svém rozhodnutí usnesením č. 1046 Vláda ČR informovala PSP ČR dne 14. 1. 2016.
Tisk 695 byl k projednání zařazen na 44. schůzi Poslanecké sněmovny P ČR dne 12. 4. 2016.
Tisk 695 je projednání zařazen na 47. schůzi Poslanecké sněmovny P ČR dne 24. 5. 2016.
Jestliže v jiných případech vláda požaduje projednání, uzákonění svých požadavků, návrhů na záko-

nodárném sboru, proč takto nejedná a nepožaduje souhlasné stanovisko s přelety a průjezdy ozbrojených
sil jiných států přes území naší republiky.

Jedná vláda v logice Ústavy ČR, když se na poslancích nedomáhá souhlasu s předloženým usnesením?
Plní vláda slib, který složila do rukou prezidenta republiky a svým podpisem jej stvrdila?

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život.
Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení."

Nezneužila vláda svého postavení a bezdůvodně o svém usnesení v rozporu s Ústavou České republiky
čl. 43 odst. 6 informovala Parlament České republiky až po měsíci.

Nebo má jiný výklad ustanovení čl. 43 odst. 6 „O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda
neprodleně obě komory Parlamentu ČR“. Nezpochybňuje Vláda České republiky Ústavu ČR, parlamentní
systém a zastupitelskou demokracii, když v tomto případě je u ní neprodleně 30 dní?

Pane premiére,
kdo podle Vás má právo a i možnost kontrolovat Vládu ČR, kromě Parlamentu České republiky, který

zcela evidentně v případě suverenity našeho státu, pohybu cizích vojsk po našem území na uloženou
kontrolní, činnost legitimnosti jednání vlády rezignoval. Očekáváte od občanů, že budou také mlčet, re-
zignovat na svá práva a odevzdaně sledovat, jak je rozhodováno o jejich osudu? O nás, bez nás.
To od nás pane premiére neočekávejte.

S pozdravem
za Iniciativu Ne základnám ČR, z. s.
Eva Novotná, mluvčí
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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády České republiky
V Praze 31. května 2016
Čj. 9774/2016-OPP

Vážená paní Novotná,
v odpovědi na Vaši stížnost na jednání vlády ve věci souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil

jiných států přes území České republiky Vám sděluji, že v tomto případě vláda nemusí požadovat sou-
hlasné stanovisko zákonodárného sboru, jak předjímáte ve Vaší stížnosti. Na Váš přímý dotaz tedy od-
povídám, že vláda jedná v logice Ústavy ČR, když se na poslancích nedomáhá souhlasu s předloženým
usnesením.

Pro vysvětlení uvádím, že podle článku 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. (dále jen „Ústava“), rozhoduje o průjezdu
ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad územím České republiky
vláda, která je podle článku 43 odst. 6 Ústavy povinna o takových rozhodnutích neprodleně informovat
obě komory Parlamentu České republiky. 

Pojem „neprodleně“, který v obecném jazyce znamená „bez zbytečného prodlévání“, patří v právním
systému k tzv. neurčitým právním pojmům a není podrobněji specifikován. Z platné judikatury našich
soudů lze odvodit, že za přiměřenou lze v závislosti na povaze věci považovat lhůtu v rozmezí od několika
hodin až po několik týdnů. V tomto konkrétním případě připravil ministr obrany bezprostředně po jednání
vlády, které proběhlo dne 14. 12. 2015, písemný materiál pro obě komory Parlamentu České republiky
a zaslal jej na úřad vlády dne 23. 12. 2015. Úřad vlády ČR připravil můj dopis předsedům Poslanecké
sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, který byl spolu s vlastním materiálem doručen do Parlamentu ČR
a rozeslán všem poslancům a senátorům dne 14. 1. 2016. Jsem přesvědčen, že v tomto případě, a to
s ohledem na administrativní náročnost a na vánoční svátky, vláda nezpochybnila Ústavu jiným výkladem
pojmu „neprodleně“, jak uvádíte ve své stížnosti. Další proces projednávání v Parlamentu ČR je již mimo
působnost vlády.

Závěrem dovolte, abych Vás ujistil o tom, že naše vláda plní nejen svůj slib, který složila do rukou
prezidenta republiky, ale také svůj volební program a jedná při respektování práv menšiny, v zájmu většiny
obyvatel tohoto státu, tj. České republiky, kteří si přejí žít v bezpečné, demokratické a svobodné zemi.
K tomu je mimo jiné nezbytné dodržovat naše spojenecké závazky, jež jsou zárukou naší bezpečnosti
a suverenity. 

S pozdravem
(podpis)

Vážená paní
Eva Novotná
mluvčí
Iniciativa Ne základnám ČR, z. s.
nezakladnam.ct@gmail.com

Digitálně podepsal: BC. Helena Esterlová
Datum: 2016.05.31 17:40:36

Lipa_02_2016_LIPA  21.06.16  16:59  Stránka 101



Restituční evergreen 
– apel na lidskou závist a zlobu
DOMINIK DUKA

Když byl po více než dvaceti letech realizován
zákon daný ještě federálním parlamentem a byl
přijat zákon o částečném napravení křivd způso-
bených komunistickým režimem církvím, říkal
jsem si, že už mne toto téma nebude budit ze
spaní. Těch názorů, bojů a protichůdných infor-
mací bylo opravdu mnoho. Člověk je nakonec rád,
když se konečně nějaká kapitola v životě uzavře,
i když to není tak docela podle představ ani jedné
strany, protože vždy jde o dohodu, o kompromis.

Kompromis vedoucí nakonec k finančnímu
osamostatnění církve od státu se mi zdál docela
dobrý. Nechtěli a nedostali jsme – ani nemohli
dostat – vše, co bylo zcizeno. Dostali jsme část
v podobě navrácených lesů, polí, některých budov
a za ostatní bylo domluveno odškodnění, které se
má vyplácet po 30 let. S tím, že se roční položka
bude navyšovat podle eventuální inflace, která je
v těchto letech mizivá. Jako protiúčet bylo dohod-
nuto, že už po 17 letech, tedy v roce 2030, kdy se
rok co rok bude platit ze strany státu každoročně
o 5% méně na provoz církví, přestane stát církve
platit docela, tj. v roce 2030. Pak už poběží jen
platby za odškodnění do roku 2043 a církve se
zkrátka budou muset starat samy o sebe.

Platby běží podle přijatého zákona, církve uklá-
dají peníze a investují je do oprav historických
budov, do stavby sociálních zařízení, údržby škol
a mezd zaměstnanců jako každý jiný podnik
v této zemi. Zadluženost v devastaci budov a ce-
lého majetku podle výpočtů pana exministra Jan-
dáka činí 50 miliard. Pochopitelně že se církve
snaží na řadě témat se státem kooperovat, model
spolupráce se vždycky vyplatil a vyplatí oběma
stranám.

Blíží se však volby a znovu byl tak zdvižen pra-
por boje o hlasy voličů. Co na tom, že i politici
dobře vědí, že jde jen o kouřovou clonu, o práv-
nicky neproveditelné věci. Zasedání vlády dne 11.
4. 2016 přineslo dobrou zprávu pro tuto zemi: do-
datečné zdanění náhrad možné fakticky není. Je
to podobné, jako by člověku někdo ukradl drahé

hodinky, policie by zloděje zatkla, hodinky zaba-
vila a vrátila majiteli s tím, že z nich musí zaplatit
znovu daň. Dodatečné zdanění není možné ani
kvůli ostatním restituentům, protože by vznikla
nerovnost ve vydávání a náhradách majetku.

Co je špatným signálem celé záležitosti? Ape-
luje se na lidskou závist a zlobu. Ve skutečnosti
nejde o majetek, ty miliony daní za třicet let jsou
z hlediska rozpočtu zanedbatelné. Vždyť samotné
necelé dvě roční miliardy náhrad jsou také jen
dvěma tisícinami našeho státního rozpočtu. Jsou
to dva kilometry dálnice, abych to přiblížil. Ve sku-
tečnosti se evidentně někteří lidé nemohou smířit
se svobodou církví.

Je zajímavé, jak se měnily postoje některých
stran, které donedávna hlásaly záměr znovu otev-
řít restituční témata. Dnes už většina politiků po-
chopila, že to není karta, se kterou se v ohrožené
Evropě má hrát. Pro zajímavost jsem si našel dva
dokumenty – jeden je z dílny ČSSD ze 7. 3. 2008.
Ve stanovisku k církevním restitucím tato strana
chce křivdy zmínit při nepřekročení hranice 25.
2. 1948, chce odluku platů duchovních od státu,
zrušení blokačních paragrafů. Je uvedena řada
důvodů, proč tato strana s restitucemi souhlasí,
mimo jiné i to, že kdyby se dle zákona dále finan-
covaly církve a náboženské společnosti, začalo
by jich přibývat a stát by vynakládal víc peněz na
jejich financování, než vynaloží na restituce. Také
nebylo výslovně zpochybněno vlastnictví církve
v restituovaném majetku. ČSSD analyzuje dvě
možnosti: jít cestou jen naturální restituce, nebo
cestou jen finanční náhrady všeho. Podíváme-li
se do návrhu, nominální hodnota restitucí by byla
daleko vyšší, než byla stanovena v dnešním zá-
koně. ČSSD například odmítala šedesátiletý splát-
kový režim, a chtěla do 5 let zaplatit církvím 83
miliard. Šlo o řadu dalších technických návrhů,
ale zrodil se kompromis.

V tomto návrhu chybělo vyrovnání se řeholními
řády a kongregacemi. Předpokládalo se naturální
vyrovnání. Poslanecká komise, v níž byli zástupci
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ČSSD i KSČM se 7. 11. 2008 dohodla, že od roku
1948 do roku 1989 stát na církve vynaložil přes
60 miliard korun, ve stejném období z církevního
majetku získal po zdanění 141 miliard. Zajímavé
také je, že komise přijala všemi hlasy při absenci
jednoho (ČSSD) výpočet Fakulty národního hos-
podářství, v němž se konstatuje, že v roce 2017
by stát musel vydávat v případě stávajícího mo-
delu plateb 2 miliardy 200 milionů ročně na chod
církví, v roce 2022 už 11 miliard ročně. Členové
ČSSD podpořili návrh zadat výpočty nezávislé
agentuře Ernst and Young. Z uvedeného jasně
plyne, že pro stát bylo výhodnější domluvit splá-
cení restitucí, než financovat i nadále církve.

Nebudu podrobně vypisovat další peripetie,
včetně výpočtu vzorců, kterými se došlo k oce-
nění majetku. To je věc odborníků, církve do toho
nezasahovaly. Vláda Petra Nečase
zvolila celoplošné řešení otázky
s kombinací naturální a finanční
restituce.

Snad jen informaci, že celkově
byl původní církevní majetek oce-
něn na 134 miliard. Z toho 75 mi-
liard mohlo být vydáno naturálně,
finanční náhrada představovala 59
miliard. Tato částka se někomu
může zdát vysoká, ale obsahuje
závazek upuštění od přímého fi-
nancování platů duchovních a dal-
ších nákladů církví
a náboženských společností a na-
stoluje nové majetkové vztahy
mezi státem a církvemi.

Důležité je uvědomit si, že k hovoru o restitu-
cích, mylných výpočtech, nadhodnocení apod. by
bylo spíše třeba nastudovat historii, odborné po-
sudky, rozhodnutí parlamentní komise a její do-
poručení. Střílení čísel od boku bez znalosti věci
je zbytečné a zavádějící.

Vyčítá-li se dnes zvláště katolické církvi, že se
soudí o některé polnosti a podobně, rád bych po-
dotkl, že těchto podání je jen několik set, ve srov-
nání s 30 000 položkami, které byly požadovány.
Navíc by ta podání neexistovala, kdyby nedošlo
k opožďování vydávání dle zákona, a někde i k ob-
strukcím. Žaloby na určení majitele pak musely
být vlastně podány, aby kvůli konci kalendářního
roku nedošlo k situaci, kdy celý proces končí
a majetek propadá, jako by o něj nikdo nežádal.

Soudní cesta ve většině případů přišla v úvahu
tam, kde by bylo jedné či druhé straně vyčteno, že
se nechovala s péčí dobrého hospodáře. Minimum
žalob jsou ty, které evidentně jsou zaujaté
a mohou být v některých případech i z církevní
strany nemravné. Nejsem diktátor, mohu jen – a to
jsme učinili v České biskupské konferenci několi-
krát – apelovat na právnické osoby, aby od poše-
tilých žalob ustoupily. Žel, jsou tu často i právníci,
kteří je povzbuzují k soudu, protože pro každého
právníka je to příležitost k účtování značných ob-
nosů za své rady. Trochu mi to v některých přípa-
dech připomíná Galuškovo „Slovácko sa súdí“. Ale
mohu to také brát jen jako urputný folklor, který
za nějaký čas už nebude nikomu nic říkat.

Znovu a znovu vyjadřujeme vůli k partnerství
se státem a jeho institucemi, k partnerství s celou

společností, jíž jsme součástí, s posláním jí slou-
žit, přinášející mnoho dobrého v sociální péči,
školství, zdravotnictví, armádě, vězeňství a dal-
ších oblastech. Restituce jsou minulostí, podobně
jako vypořádání společné péče o svatovítskou ka-
tedrálu či vyřešení majetkoprávního stavu objektů
na Pražském hradě. Zkusme se raději věnovat po-
třebným, pomáhat nemohoucím a postiženým,
sociálně slabým, prohlubovat péči o kulturní pa-
mátky a jejich návštěvnost. Přinášejí do rozpočtu
celkově asi 15 miliard. Je to lepší, než vést znovu
a znovu zbytečné boje živící jen politický zisk za
cenu rozhádání a znechucení společnosti.

20. 5. 2016 11:26
http:/ /b log.aktualne.cz/blogy/dominik-

duka.php?itemid=27421
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Evangelium podle Mistra Jeronýma
LENKA PROCHÁZKOVÁ

Drahý Mistře Jeronýme,
dnes je to šest set let ode dne, co jste statečnou

smrtí opustil svět náš vezdejší.
Chtěl jste obhájit učení Mistra Jana a veřejnými

listy jste žádal kardinály, aby vás vyslechli. Místo
toho vás dali zajmout a násilně jako hrdelního zlo-
čince přivléct do kostnické cely. Ze svobodného
obhájce poznané pravdy jste se tak stal dalším ob-
žalovaným z kacířství. Ani jiskrný dar slova a Vaše
neobyčejně rozsáhlé vědomosti a pronikavé myš-
lení nemohly zdolat nízkost těch, kteří místo ar-
gumenty přesvědčovali své kritiky právem
útrpným.

Rozsudek Vám byl zřejmý už během dlouhého
surového věznění. Podmínky, za kterých jste mohl
přežít, jste také znal. Proč jste je nepřijal? Proč
jste se rozhodl následovat svého přítele a spolu-
pracovníka i ve smrti a stát se druhým nevinně
upáleným pro tutéž věc?

Odpověď je prostá: Ta věc. Ta věc, která svým
významem přesáhla horizont lidského života.

Pokáním byste tu svatou věc zpochybnil. A tak
jste přijal úkol stát se pečetí Husova novátorského
odkazu, ke kterému jste mohutně přispěl svými
poznatky. Stát se pečetí, vydat se ohni na stejném
místě jako před rokem on, si žádalo velikou po-
koru a velikou oddanost poznané pravdě. Ale také
hlubokou důvěru v ty další, co zůstávají na živu.
Jasnozřivou důvěru v to, že i oni přijmou s pokorou
svůj úkol a stanou se strážci té pečeti.

Spíše intuicí než rozumem jsem se pokoušela
vnořit se do Vašich myšlenek, které Vám v oné po-
slední noci ve vězeňské kobce odpíraly spánek.
Vytušila jsem Váš pocit nesmírné osamělosti.
Kroky strážných za dveřmi jí dodávaly na intenzitě.
Snad do Vaší cely doléhaly i zvuky kostelních
zvonů, které mechanicky ukrajovaly čas zbývající
do rozbřesku. Zalidnil jste svou osamělost vzpo-
mínkami? Nebo jste je, když k Vám přilétaly nevo-
lané, vypětím vůle zaháněl jako pokušitele
poslední?

Držel jste lano svého rozhodnutí modlitbami?
Přenesly Vás temnou nocí a napříč časem do Get-
semanské zahrady, abyste poslední hodiny prožil
po boku Ježíše? Jeho osamělost, úzkostná osa-
mělost bdícího uprostřed spáčů v evangeliích do-

jímá lidskou hloubkou
příběhu. A Vy jste,
Mistře Jeronýme,
evangelia znal nazpa-
měť. I Jeruzalém jste
znal. Dvakrát jste jej
navštívil při cestách
za poznáním. Ocitl
jste se tam potřetí
v té dlouhé osamělé
noci? Překročil jste
spící učedníky a usedl
po boku Mistra z Nazareta? Pokud ano, už jste ne-
byli osamělí. Ani Vy a ani on. Sdílená pravda má
přece mnohem větší energii než sdílená úzkost.
Protože pravda hledí do budoucna s odvahou.
I o tom se mluví v evangeliích, tedy dobrých zvěs-
tech. Vy, přemýšlivý Mistře Jeronýme, jste jejich
smysl pro opravdovější život lidí pochopil navzdory
církevním úpravám a vynechaným částem.

Nebyl jste kněz, takže Vás nenávistní členové
koncilu nemohli ponížit jako Mistra Jana odsvě-
cením. Kacířskou papírovou čepici jste si hrdě na-
sadil sám. Tím svodným gestem jste vyjádřil
kolemstojícím loutkám v drahých hábitech své
hluboké pohrdání jejich hrou. A pak jste té šmíře
v rolích soudců předvedl, jak umírá muž, když
v souladu se svědomím završuje svůj životní úkol
a stává se pečetí.

Drahý Mistře Jeronýme, teď následuje dobrá
zvěst pro Vás. Vaše naděje a jasné zření věcí bu-
doucích, se brzy naplnily. Husovo učení, na kterém
jste se podílel a které jste zpečetil svou smrtí
v plamenech, uchvátilo smýšlení Čechů a sjedno-
tilo je jako Boží bojovníky pod praporec s kali-
chem. Svou víru a právo na ni ubránili proti pěti
křížovým výpravám.

Ta slavná epocha českého národa dodávala se-
bevědomí a inspiraci i generacím dalším. Také ci-
zozemští učenci a hledači pravdy čerpali sílu
z myšlenek české reformace. Ovšem ti, na které
jste v Kostnici opovržlivě křikl: „Jste jenom lidé
a ne bohové!“ se nepoučili a nepolepšili. Jejich
nadutost, hamižnost a touha po moci kráčela dě-
jinami Evropy jak vlastním záhumenkem. Kosila
vzpurné hlavy, rodiny a celé rody hubila plevelem
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vzájemné nenávisti, i národy hnala proti sobě. Těm
nejodolnějším vůči lži a nejvěrnějším poznané
pravdě, ke kterým patřil především národ náš, vy-
pálila církev znovu cejch kacířů a trestala je
ohněm i mečem.

Nechci Vás ale držet v úzkosti, Mistře Jero-
nýme! Vězte, že Češi i to plošné násilí přestáli se
ctí. Nezavrhli svědomí ani své předky, zůstali
strážci pečeti. Nevyměnili rodný jazyk, který Vám
byl tak drahý pro svou líbeznost a skrytý význam
slov, za cizí mluvu. V době národního obrození se
české země znovu staly dějištěm zázraku. Ten zá-
zrak však opět způsobili lidé, lid obecný, v jehož
charakter jste pevně věřil a také vzdělanci, které
jste navždy povolal pro službu pravdě a vlasti.
Právě v epoše českého národního obrození se
znovu vzkřísilo i vědomí slovanské vzájemnosti.
Stará utkvělá myšlenka, která už Vás povzbuzo-
vala k hledání a nacházení společných kódů
a principů, se znovu vynořila. Drahý Mistře Jero-
nýme, vzpomínáte, jak jste dny a noci trávil v sedle
nebo v rychlých povozech při cestách do Polska,
Litvy či na Rus, abyste poznal pravoslaví? Dodnes
se vedou učené debaty o tom, zda jste jeho vě-
rouku, která Vám připadala mnohem bližší evan-
geliím než římské katolictví, přijal za svou, nebo
zda pro Vás byla jen další inspirací k reformám.
Ani dnešní seminář na tuto otázku nenajde prav-
divou odpověď. Neboť do tajných věcí mezi Bohem
a jeho člověkem ostatní nedokážou nahlížet.

Drahý Mistře Jeronýme, mluvila jsem o národ-
ním obrození, které zpevnilo páteř Čechů přede-
vším odkazy na národní historii a na její
souvztažnost k budoucnosti. V té době se nejen
Vaše a Husovy spisy, ale i díla dalších géniů refor-
mace, například J. A. Komenského, znovu stala ak-
tuálními. Jejich nadčasovost spočívala a stále
spočívá v ideji, že aby si lidé byli rovni a dokázali
ve svornosti nastolit ono království Boží na zemi,
musí mít zaručené právo na hledačství a vzdělá-
vání, neboť svobodný rozlet lidského ducha smí
omezovat pouze lidské svědomí, nikoliv vnější zá-
kazy. Epochou národního obrození byste byl na-
dšen, Mistře Jeronýme! A kdyby fungovala
reinkarnace, jsem si jista, že Vaše převtělení by
mělo jméno Karel Havlíček Borovský.

Pro český národ a jeho osud je příznačné, že
v každé těžké době, kdy odhodlanost lidí skomírá,
a mnozí kvůli snadnějšímu živobytí národní zájmy
zrazují, se ti silnější a předvídavější opřou o odkaz

mrtvých předků jako o pevnou zeď a potom silou
poznané a sdílené pravdy pozvedají malověrné
a shromažďují nerozhleděné k úkolu, který je pro
českou zemi dědičný. Takovým mužem byl i první
československý prezident, zakladatel suverénního
státu, profesor Tomáš. Dlouho před tím, než repub-
lika vznikla, už pro ni vychovával lidi v budoucí ob-
čany, v demokraty, v humanisty a vlastence. Na
prezidentskou standartu dal Husovo heslo: Pravda
vítězí! Vypadalo to tenkrát, že dějinná kružnice je
konečně zdárně uzavřena a že nás čeká jen práce
uvnitř kruhu, především usilovná práce sociální
a osvětově kulturní.

Musím Vás ale znovu zarmoutit, Mistře Jero-
nýme, neboť ta pravda nezvítězila nadlouho. Už za
dvacet let nás Jidášové zradili a prodali naši de-
mokratickou republiku jako odpustek pro cizí hl-
tavost. Ale Vám, drahý Mistře Jeronýme, nemusím
říkat, že pravda ze světa nezmizí, pokud nezmizeli
lidé, kteří hledají cestu k ní. V každé době, ale pře-
devším v časech zlých, se tito poutníci spříznění
volbou vydávají po stopách pravdy. Je to neko-
nečná pouť, ale jediná důstojná lidské bytosti.
Právě proto je její pěšinka tak úzká, křivolaká
a mnohdy mizející v mlze. Zatímco lež mašíruje po
rovině a ještě si k tomu bubnuje. A nazývá se prav-
dou. Zatím se ale nikdy nestalo, že by lež, udržo-
vaná násilím, dokázala pozvednout lidskou mysl,
a pokud ano, tak jedině k odporu. To se prokázalo
i v době války, která tehdy zachvátila téměř celý
svět. Odpor proti ní se nakonec sjednotil, ale stálo
to desítky miliónů životů.

Mnozí z těch, kteří světovou válku přežili, však
ztratili víru v Boha. Jiní se domnívali, že v souboji
s peklem zemřel. Vnímám Vaše rozhořčení, Mistře
a chci je rozptýlit. Protože ani nevíra mnohých
v existenci Boha, nezničila jejich víru v Člověka.
Ani odvěkou touhu hledat přesah lidského života
válka nezabila. Jsem si jistá, že Vaší zvídavosti
bude imponovat zpráva, že lidé při hledání pravdy
získali hybné schopnosti andělů, když vymysleli
a vyrobili stroje létající až k Měsíci. Teď ale odezí-
rám Vaši otázku, zda tento pokrok lidského bádání
a umu sjednotil všechny muže v bratry a ženy spo-
jil sesterstvím. Moje odpověď, Mistře, je dvoustup-
ňová.

Nejprve Vás potěším dobrou zprávou, že právě
Vaši milovaní Češi se v té době opětně inspirovali
starou ideou o svobodě názorů. Karlova univerzita,
na níž jste působil a vychovával učedníky, se tak
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znovu stala centrem filozofických disputací, na
které přijížděli hosté z celé Evropy. Nadšení stu-
denti se postarali o šíření poznatků přímo v ulicích
Prahy. Podobně jako kdysi nezbední bakaláři, pro
které jste byl vzorem vtipu a odvahy, i tito jejich
následníci pořádali průvody masek, zpívali pos-
měšné písničky a žádná kritika stávajících po-
řádků jim nebyla cizí. Brzy je podpořili i umělci
i další veřejně činné osobnosti a v krátké době i lid
obecný. A pak jsme znovu v Čechách prožívali zá-
zrak sebe vzkříšení národa. Zasáhl i mysl konšelů.
Někteří odstoupili, jiní ná-
rodní zájmy podpořili a začali
pro ně pracovat. Dodnes
vzpomínáme na tu euforic-
kou dobu, kdy jsme se znovu
stali středobodem světa.

Ta špatná zpráva ale je, že
to nevyšlo. Prý to byla ne-
vhodná rebelie. V Čechách je
to z hlediska okolního světa
pokaždé nevhodná rebelie.
A přitom nám jde stále o to
samé, i když pojmy se obmě-
ňují. Snad, kdyby nás bylo víc?
Nebo kdyby naše země byla
ostrov? Ale z ostrova bychom
nemohli Evropu inspirovat.
Říká se, že jsme jejím srdcem.
Taková obrovská odpovědnost
a tak nepatrné možnosti chrá-
nit krevní oběh Evropy před zkornatěním.

Odpusťte, Mistře, zapomněla jsem, s kým mlu-
vím. A navíc při jaké příležitosti.

Šest set let střídavě zapomínáme a zase se roz-
pomínáme na tu osudovou odpovědnost. Je to jak
podzemní řeka, nevidíme ji, ale víme, že tu je. Cí-
tíme pod nohama rytmus jejího proudění, který je
v souzvuku s rytmem skrytým v hlubinách naší
paměti. Někteří tomu taktoměru chtějí uniknout

a utíkají k jiným řekám, aby se vyvázali. Ale Země
je kulatá. Takže nakonec...

Proč se smějete, Mistře? Opravdu je to koule,
čestné slovo! Dokonce i církev už to uznala! Pár
lidí sice nejdřív upálila, ale pak pochopila svoji
omezenost a svoje tehdejší meze. Ale teď jí znovu
narostl hřebínek, zvlášť hodnostářům, co úřadují
u nás v Čechách. Představte si, Mistře Jeronýme,
že si nedávno katolická vrchnost vyhandlovala do
vlastnictví statky, o které přišla dějinným vývojem.
A tak má z čeho podplácet konšely.

Toho království božího na
zemi, jehož mravní principy
jste hájil i před koncilem,
jsme tedy pořád nedosáhli.
Nerovnost lidí trvá, chudoba
se šíří světem jako mor a ne-
zodpovědnost mocných
vzbuzuje úzkost. Hegemo-
nem se stává lež a pravda už
znovu stojí na hranici jako
kacíř. Varovné hlasy těch,
kteří si uchovali svědomí
a zdravý rozum, se zatím ne-
spojují v chór a slábnou ve
svém osamění. Tentokrát má
lež dlouhé nohy a umí kráčet
i pozpátku. Snaží se přepsat
historii, dávnou i nedávnou.
I u nás v Čechách už se lež
nakročuje, aby nám rozbořila

tu zeď, o kterou se po dlouhé generace opíráme
a z které čerpáme sebevědomí a odvahu.

Šest set let po Vaší hrdinské smrti, Mistře Je-
ronýme, stojíme, my Češi, které jste ustanovil za
strážce pečeti, zase před úkolem. Je tak veliký, až
z toho mrazí. V duchu však slyším Vaši užaslou
otázku: „A vy jste čekali, mí drazí, že váš poslední
úkol bude malý?!“

1. 6. 2016 

Jaroslav.Tichak@seznam.cz
Dopis pro šéfredaktora
31. 3. 2016, 19:42:05
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Vážený pane šéfredaktore, hezké velikonoční svátky!
Jsem velice rád, že Vám mohu znovu poděkovat za Lípu č. 4/2015. Celé číslo jsem jako vždy pečlivě

přečetl. Myslím si, že je to zatím to nejlepší, co jste v Lípě redigoval. Už dnes se těším na Lípu č. 1/2016.
Se srdečným pozdravem Jaroslav Tichák
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Praha 13. 6. 2016
Přikládáme projev mluvčí Iniciativy Ne základnám

Věry Novotné:
Vážení přátelé,
v krátkém vystoupení vystihnout šílenost dnešní

doby je skoro nemožné, přesto se o to pokusím. V čem
je dnešní doba šílená? 

V mezinárodním pohledu by měla platit určitá pra-
vidla. Tragikomické je, že je možné udržet platnost pra-
videl například ve fotbale, hokeji, ale mezinárodní
smlouvy jsou porušovány bez jakéhokoliv postihu.
A buďme konkrétní a ocitujme britský deník The
 Guardian.

„Zdá se, že Organizace spojených národů se chová
jako klub bohatých a mocných, kteří ukazují prstem
na rebelské skupiny a obskurní vojenské skupiny, ale
přitom kryjí přestupky, které páchají jeho členské státy.
Výsledek - zbraně za miliardy pro vrahy 510 dětí.“ 

Jsou lidé vůbec ještě schopni vnímat tu hrůzu…
510 mrtvých dětí. 

Koho z dnes bere za srdce skutečnost, že na zá-
kladě neexistujících zbraní hromadného ničení byl
přepaden suverénní stát, zabito a povražděno na mi-
lión Iráčanů. Česká televize místo slov zabitých, po-
vražděných, používá výraz – zahynulých. I na to si lidé
zvykli, rezignovali na soucit, na lidské hodnoty. V tom
je ta šílenost dnešní doby. 

Mrtví, miliony mrtvých nepřivádí lidi k zoufalství, ne-
pláčou, nevolají po spravedlnosti. Zabíjení, vraždy, ná-
silí, vyhrožování, zastrašování se stalo normou,
samozřejmostí. 

Jsme systematicky obludnou mediokracií připra-
vováni - a co víc, jsme již připraveni - na další větší vá-
lečný konflikt v Evropě.

Je třeba si uvědomit, že za každým válečným utr-
pením, za zabíjením a vraždami stojí člověk, politik,
velitel ozbrojené složky. Stojí za to připomenout sta-
tečnost a odvahu Marka Obrtela, který vrátil vojenská
vyznamenání a občanům České republiky a panu
Stropnickému (a zcela vědomě vynechávám označení
ministr obrany) sdělil, že NATO je zločinecká organi-
zace. 

Iniciativa Ne základnám na dnešním mírovém set-
kání nebude posuzovat kroky jednotlivých států, vý-
roky jejich hlav, popřípadě jejich geopolitické,
strategické vlivové a mocenské cíle. 

Někdo by to mohl doplnit slovy, ani nemůžeme s od-
voláním na některý článek OSN nebo Rady bezpeč-

nosti Organizace spojených národů, či malost, co do
velikosti, nebo ještě horší, bezvýznamnost našeho
státu. To je základní omyl. Možnosti, které máme
k ovlivnění průběhu dalších let, jsou až neskutečné.
V čem? 

Žádnému politikovi, zákonodárci, premiérovi a mi-
nistrovi vlády, náčelníkovi Generálního štábu MO
České republiky nedali naši občané mandát, aby nás
zatahovali do eskalace napětí, hrozby silou, spolupráci
na válečných konfliktech, uplatňování mocenské po-
litiky Spojených států amerických nebo jiných států. 

25 let se systémově rozmisťují americké základny,
často vydávané za základny NATO, ve státech souse-
dících s hranicí Ruské federace. Z původních 16 členů
NATO a jejich vojenských základen v roce 1982 vzniklo
po roce 1999 12 nových včetně ČR. Vojenské letiště
Pardubice je záložním vojenským letištěm struktury
NATO. Zdůvodnění rozšiřování NATO hraničí s idiocií,
neboť zní Proti agresivní politice Ruské federace.
Zbrojní analytik Martin Koller upozornil, že konvenční
síly aliance 4x převyšují vojenské síly Ruské federace.

Kdo koho tedy ohrožuje? 
Co bychom mohli, spíš měli ovlivnit: 
1. Požadovat, aby vrcholní představitelé České re-

publiky, prezident, premiér, ministr zahraničních věcí,
ministr obrany odmítli cíle Evropského velení ozbro-
jených sil USA v Evropě a jeho tvrzení, že „Rusko pro-
vokuje naše spojence a partnery v různých regionech,
je to globální problém, který vyžaduje globální reakci".

A aby odmítli posilovaní strategických zájmů USA
v Evropě. 

1. Nepodpořit záměr vybudování dvou nových regi-
onálních velitelství na Slovensku a v Maďarsku. 

2. Legitimnost těchto požadavků podpořit hlasová-
ním v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a to na
mimořádné schůzi svolané na 30. 6. 2016

3. Záhájit mírovou cestu okamžitým zmražením
zbrojních výdajů

4. Zahájení rozhovorů mezi státy Evropy: Belgie,
Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,
Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska,
Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozem-
ska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruské
federace, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného krá-
lovství, Španělska a Švédska k vytvoření společné
bezpečnostní struktury Evropy. 

5. Zákonodárce podporující eskalaci násilí, nenávist
a nesmyslná nedoložená tvrzení - NEVOLIT !!

Z tiskové zprávy Iniciativy Ne základnám
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Vážené soudružky a soudruzi,
dovolte mi, abych zde pozdravil váš sjezd za Unii

českých spisovatelů jako její místopředseda. Po-
zvání na sjezd KSČM nás potěšilo, stalo se tak po-
prvé od vzniku naší organizace roku 1999.
V současné době má Unie českých spisovatelů na
220 členů a sdružuje spisovatele, básníky, literární
teoretiky, autory literatury faktu a tvůrčí intelektu-
ály s levicovými názory. Chtěl bych zde omluvit ne-
účast předsedy naší organizace Karla Sýse, právě
dnes se totiž koná kongres UČS o svobodě slova
a cenzuře u nás. 

Za členy Unie českých spisovatelů chci poděko-
vat vedení KSČM za to, že už dvacet let v Haló no-
vinách vychází samostatná příloha věnovaná
literatuře, umění a kultuře, která se dříve jmenovala
Obrys-Kmen, a posléze byla přejmenována na LUK
– Literatura-Umění-Kultura. Pro levicově oriento-
vané spisovatele a intelektuály je to jediná plat-
forma, kde se mohou prezentovat, v soukromých
i ve veřejnoprávních médiích jsou už čtvrt století
bojkotováni. 

Od roku 1990 u nás vládne dogma, že se kultura
musí v tržních vztazích sama prosadit. Žádná vláda
dosud nevytyčila koncepci, která by se mohla na-
zývat kulturní politikou. Vítězné tažení komerce
a bulvarizace napříč celou kulturou likviduje pře-
devším krásnou českou literaturu. Tento stav
umocňují i ideologické předpojatosti k levicově ori-
entovaným spisovatelům, kteří i ve veřejnoprávních
médiích, u nakladatelů a na knižním trhu mají mi-
nimální šanci uplatnění. KSČM před lety položila
základy k vlastní kulturní politice právě vydáváním
literární přílohy v Haló novinách, podporou činnosti
Unie českých spisovatelů, podporou činnosti Vý-
boru národní kultury a vydávání kulturního čtvrt-
letníku Lípa. 

Zmínil jsem se o neexistenci kulturní politiky
vlády. Myslím však, že kulturní politiku lze nadále
rozvíjet v rámci prostoru KSČM, kde je na co na-
vázat a co dále rozvíjet. UČS dává k zamyšlení, zda
by bylo možné posílit činnost nakladatelství Futura
založením edice nazvané Knižnice krásné české li-
teratury, kde by vycházela díla moderní klasiky
dnes opomíjených levicových spisovatelů a bás-
níků jako Bezruč, Wolker, Hora, Neumann, Nezval,
Závada, Biebl, Olbracht, Vančura, Glazarová, Puj-
manová, Skála, Marek, Florian a další, ale i reedice
knih či nová díla současných spisovatelů a bás-
níků. Navrhovali bychom, aby garantem umělecké

kvality při naklada-
telství Futura byla
rada editorů, kterou
by jmenovala Unie
českých spisova-
telů. Současný stav
je takový, že sou-
časní levicoví spi-
sovatelé si většinou
vydávají díla vlast-
ním nákladem
a také si je sami di-
stribuují. Vydání
každé knihy by mohlo být spojeno s besedou, au-
togramiádou a prodejem ve stranických organiza-
cích po celé naší republice.

Myslím, že realizace návrhu by byla dalším kro-
kem k rozvíjení kulturní politiky na půdě KSČM.
Rád bych svůj příspěvek zakončil svým osobním
přáním: Poděkujme životu za vše minulé, co bylo
krásné, a přičiňme se za vše budoucí, co by se
krásným mohlo stát.

Děkuji za pozornost.
Michal Černík
básník, autor knížek pro děti
místopředseda Unie českých spisovatelů
14. 5. 2016
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Vážený pane šéfredaktore,
více než měsíc mám pro Vás ručně rozepsaný

dopis oceňující Vaši redigaci Lípy č. 4 /2015 a mnoho
vynikajících článků v témže čísle. Velice Vám blaho-
přeji za Váš článek inspirovaný Vaším několikaletým
hledáním práce, ale i za to, že jste neváhal zveřejnit
poslední slova Muammara Kaddáfího. Před několika
dny jsem dostal od Vás Lípu č. 1/ 2016, kterou jsem
stačil zatím prolistovat a přečíst vynikající projev
Lenky Procházkové. Blahopřeji Vám a Vaším spolu-
pracovníkům, a stydím se před Vámi. Moje počíta-
čová neschopnost je taková, že teprve dnes mohu na
tom svém počítači napsat po dlouhé době pár řádek
a snad se mně brzo podaří dopsat a poslat ty další.

Pane šéfredaktore, Váš článek o hledání zaměst-
nání v už netotalitní době, mne velice zaujal, až roz-
tesknil. Uvědomil jsem si, že v období tzv. totality
jsem vlastně byl velice šťastný člověk. Nemohl jsem
poznat pojem nezaměstnanost, zatím co Vy jste
musel tento pojem nejen pravdivě a barvitě popsat,
ale hlavně velmi citelně, osobně, ve své rodině
a v celé společnosti tvrdě prožít. Jsem rád, že jsem
nepatřil mezi ty tisíce blbounů, kteří s nadšením kon-
cem roku 1989 na kdysi památné Letné asistovali
v té nehorázné, ale bohužel tragicky pravdivé super
komedii. Dodnes se stydím, že jako dlouholetý vyso-
koškolský učitel jsem se nechal diletantsky zmani-
pulovat některými mými studenty k účasti na
některých už tehdy pochybných akcích.

Pane šéfredaktore, z Vašeho článku o pocitu ne-
zaměstnanosti v netotalitním období vyvěrá Váš hlu-
boký vztah k Vaší mamince a hluboký obdiv k té Vaší
Janině. Pokud se o nich zmiňujete, vždy je to s obdi-
vem k jejich obětavosti a bezpříkladnému pochopení
i v opravdu těžkých životních situacích. Myslím, že
obě Vaše nejbližší mají největší podíl za výtečné vy-
řešení období zdánlivě naprosto beznadějného a to,
lidově řečeno, "bez ztráty kytičky". Vaše jednoznačné
zvolení šéfredaktorem Lípy představuje pro Vás s Va-
šimi nejbližšími, a pro všechny, kteří Vám jakkoliv po-
máhali, či alespoň drželi palce, jednoznačné vítězství.
Právem musíte mít i Vy velikou radost. Poslední čísla
naší Lípy redigované Vámi jsou toho důkazem. Přeji
Vám hodně zdraví a síly pro zdárné pokračování.

Ve výtečně napsaném článku Jiřího Stana „Člověk
mezi obrazy" jsem se dověděl o brzkém vydání jeho
nové knihy „Řeč plátna a kamene". Moc se na ni
těším. Tvorbu Jiřího Stana si pamatuji ze svého už
dávného mládí. Nedávno mně bylo 84 let, a snad
proto tvorbě Jiřího Stana lépe rozumím, než před to-

lika lety. Jsem rád, že je dalším tvůrčím pracovníkem
Lípy, a že se významně podílí na jejím obsahu.

Jsou okamžiky, které se nám jakýmsi záhadným
způsobem vryjí do paměti. Nikdy na příklad nezapo-
menu, když se koncem roku 1989 na televizní obra-
zovce objevila nová tvář, s pevným a přesvědčivým
hlasem, Rudolf Hegenbart. Snad to bylo právě v oka-
mžiku, kdy už jsem byl pevně rozhodnut požádat o na-
vrácení komunistické legitimace. Dodnes toho nelituji,
a moc Vám děkuji, že jste nedopustil, aby se Rudolf He-
genbart stal dalším "kostlivcem ve skříni" a tak mohl
dokázat, že zůstal stále stejným a pro mne důležitým
i po letech. Ve Vašem článku „Krvavé jahody" se mihlo
jméno Věra Sosnarová. Možná jde shodu jmen, ale
ihned se mně vybavilo jméno Jura Sosnar, po válce ve-
lice známý olomoucký komunista, ctěný mými rodiči.
Nestal se také dalším "kostlivcem ve skříni"? A když
už jsem u těch dotazů, před mnoha měsíci jsem poslal
dlouhý e-mailový dopis Václavu Věrtelářovi. Není ne-
mocen? Jeho vysoce fundované a objektivní články
v Haló novinách stále moc postrádám. Svěřil jsem se
mu o mých některých pochybnostech, či pravdách?

Po přečtení Vašeho, téměř detektivního článku
„Jak to bylo s našimi webovými stránkami, krok za
krokem" obdivuji Váš klid a nezměrnou trpělivost.
Termín "pragocentrismus" si pamatuji z časového
období let 1950 až 1954, kdy jsem studoval na br-
něnské strojařské průmyslovce a nadšeně zpíval ve
sboru souboru Radost působícího při brněnské
JAMU. Slovo"prgocentrismus" bylo často předmě-
tem mých bouřlivých sporů s rodilými Brňáky, kteří
ho měli zapsáno snad už z kolébky. Když jsem se
z Vašeho článku v Lípě dověděl o rozhodnutí jednoho
člena VNK neplatit členský příspěvek pražským pra-
gocentristům byl jsem překvapen, jak dlouho se
tento termín udržel, ale nebyl jsem překvapen, že
tento člen VNK je z Brna. Z Vašeho článku jsem si se-
bekriticky uvědomil, že mohu být i jako dlouholetý
člen a pečlivý čtenář naší Lípy při své nedůslednosti
pokládán za neplatiče. Proto jsem ihned na příslušný
účet poukázal 500,-Kč (100,- + 260,- + 140,- jako
dar) s tím, že na další možné resty rád přispěji.

Pane šéfredaktore, omlouvám se za tyto mnohdy
neurovnané řádky a zejména za to, že ve svém věku
a s nabytým vzděláním jsem se stále nenaučil lépe
používat ten můj často proklínaný počítač. Přeji Vám
hodně síly do další práce, a k tomu stálé a dobré
zdraví.

V Praze dne 26. dubna 2016
Srdečně Jaroslav Tichák
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Zdeněk Burian – 35. výročí úmrtí
11. 2. 1908 Kopřivnice – 1. 7. 1981 Praha. Aka-

demický malíř, ilustrátor. Proslavil se ve světovém
měřítku zejména paleontologickými rekonstruk-
cemi, známý je též ilustracemi k dobrodružným
knihám, které chápeme především jako knihy pro
mládež. Ilustroval podstatnou část světové roman-
tické literární klasiky, zanechal po sobě i obrazy
z volné tvorby, např. portréty. Mezi nimi vynikají
ilustrace mayovkám a k dobrodružným příběhům
z pravěku od Eduarda Štorcha. U nás v Čechách
jsou nejznámější. V roce 2000 byla po něm pojme-
nována planetka č. 7867.

Jiří Voskovec – 35. výročí úmrtí
19. 6.1905 Sázava – 1. 7. 1981 v USA. Herec,

spisovatel, dramatik a textař. Vlastním jménem Jiří
Wachsman. Nejznámější je svým působením
v Osvobozeném divadle spolu s Janem Werichem
a Jaroslavem Ježkem. Jejich hry byly a jsou pozo-
ruhodné jak avantgardní formou, tak sociální a po-
litickou tématikou. Např. hra Osel a stín vyvolala
německé protesty. Natočili také řadu slavných
filmů, např. Hej rup, Svět patří nám. Za okupace žil
s Werichem a Ježkem v USA. Po osvobození se
krátce vrátil před trvalým odjezdem do USA. V roce
1955 získal jako Georg Voskovec občanství USA,
kde se snažil uplatnit jako filmový a divadelní
herec.

Matěj Rejsek – 510. výročí úmrtí
Mezi roky 1445 - 1450 Prostějov – 1. 7. 1506

Kutná Hora. Stavitel, sochař a kameník, významný
umělec jagellonské gotiky, jeden z hlavních před-
stavitelů pozdně gotického dekorativismu. Za
jeho rodiště je považováno město Prostějov, ale
mohla to být i vesnice Prostějov u Chrudimi. Vy-
studoval svobodná umění na artistické fakultě
pražské univerzity a jako bakalář byl rektorem
Týnské školy. Zároveň se doučil kameníkem a stal
se členem staroměstského cechu. Jeho první
známou dochovanou stavbou je Prašná brána,
slavná je jeho dostavba chrámu sv. Barbory
v Kutné Hoře, v němž je také pohřben. Jiné známé
práce: socha Bruncvíka na Karlově mostě (dnes
jen volná rekonstrukce), kazatelny v kostele sv.

Vavřince v Kaňku u Kutné Hory a sv. Bartoloměje
v Rakovníku, kamenná kašna v Kutné hoře, dům
U Zlatého jednorožce a U anděla v Praze na Sta-
rém Městě, atd.

Karel IV. – 700. výročí narození
Český a německý král, římský císař Karel IV. se

narodil 14. 5. 1316 v Praze, jako nejstarší syn Jana
Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Dostal
jméno běžné u Přemyslovců – Václav. Pocházel
z dynastie Lucemburků.

Zejména z maleb na hradě Karlštejně známe
podobu Karla IV. Měřil asi 173 cm, byl mírně na-
hrbený a hlavu držel k jedné straně. To bylo způ-
sobeno zraněním při jednom z rytířských klání,
kterým až do té doby velmi holdoval. Jeho život
byl ale nakonec zmařen zlomeninou v krčku levé
nohy. To ho upoutalo na lůžko. Jelikož se prak-
ticky nemohl hýbat, dostal zápal plic a 29. 11.
1378 zemřel. Byl mu vystrojen honosný pohřeb.
Při něm byl označen mimo jiné i za otce vlasti,
a tak je mu říkáno také dodnes. Jeho ostatky byly
uloženy do královské hrobky u chrámu Sv. Víta na
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Pražském hradě. Ovlivnil osud české země i celé
střední Evropy. Praha se díky němu stala politic-
kým centrem a sídlem vzdělanosti. Upravil vztah
českého státu k říši zlatou bulou (1356), která
mimo jiné stanovovala právo svobodné volby čes-
kého krále pro případ, že by panovnický rod vy-

mřel. Karel také založil novou státní instituci-
země České Koruny. Ta byla nadřazena českému
králi i stavovské obci. Za svůj život dal Karel IV.
vybudovat nový královský palác, založil Nové
Město v Praze, zařídil pokračovací práce na
chrámu Sv. Víta, nechal postavit Karlův most
a hrad Karlštejn, založil řadu klášterů. Jeho zá-
sluhou vznikla v Praze první univerzita ve střední
Evropě (Karlova univerzita 1348). Karel IV. dovedl
svým vladařským uměním hospodářství českých
zemí k prosperitě.

Jaromír Spal – 100. výročí narození
18. 7. 1916 Nové Strašecí – 22. 3. 1981 Praha.

Herec. Jako student Státní konzervatoře účinkoval
na divadelní scéně Smetanova muzea pod vedením
Jindřicha Honzla. Po absolvování hrál v Nezávislém
divadle, Vinohradském divadle a hostoval v Národ-
ním divadle. Po válce vystřídal několik scén, až
v letech 1952-1980 trvale zůstal v Městských di-
vadlech pražských. Ve filmu hrál role lyrických mi-
lovníků. Největší příležitosti dostal těsně po válce
v Krškově filmu Housle a sen a Krejčíkově Týdnu
v tichém domě. Pracoval také v rozhlase a televizi.

Jiří Daniel – 100. výročí narození 
25. 8. 1916 Libáň – 1945 Osvětim. Básník a pře-

kladatel. Vlastním jménem František Schulmann.
Pracoval jako lékař v nemocnici v Jičíně. Konver-
toval od židovství ke křesťanství, zároveň byl mar-

xistou. Byl zabit za okupace v koncentračním tá-
boře. Výbor z jeho textů (básně, korespondence,
deníky) Mé myšlenky se velice nepodobají dýmu,
vyšel v roce 1998.

Karel Kalivoda – 100. výročí narození 
26. 8. 2016 Brno - 7. 8. 1990 Brtníky u Děčína.

Přední kriminalista, publicista a spisovatel. Jako
šéf pražské kriminálky řešil řadu slavných případů.
Veřejnosti byl znám i proto, že o svých případech
psal v tisku, publikoval povídky a napsal román.
Jeho práce vycházely v Našem vojsku. Lektoroval
rukopisy detektivek a jeho zkušeností jako odbor-
ného poradce využívali i filmaři. Kalivoda poskytl
námět k některým příběhům z cyklu o majoru Ze-
manovi. Například hrůzný nález z Kvadratury ženy
řešil ve skutečnosti tým kriminalistů vedený Kar-
lem Kalivodou. O Kalivodovi napsal Martin Kučera
v roce 2009 životopisný román Pražský Maigret.

Jaroslav Vrchotka – 90. výročí narození 
30. 8. 1926 Lázně Kynžvart - 20. 8. 2013. Vý-

znamný odborník v oblasti knihovědy, knižní kul-
tury. Vystudoval obory všeobecné dějiny, angličtina
a vědecké knihovnictví na FF UK. Pracoval v Kni-
hovně Národního muzea (v letech 1971 - 1990 jako
ředitel). Externě vyučoval na Střední knihovnické
škole v Praze, a na katedře knihovnictví a vědec-
kých informací FF UK. Angažoval se v IFLA (Mezi-
národní federace knihovnických asociací) jako
předseda a dlouholetý člen Sekce vzácných a cen-
ných knih a dokumentů, a zakladatel a předseda
Pracovní skupiny pro muzea knihy.

Antonín Dvořák – 175. výročí narození
8. 9. 1841 Nelahozeves – 1. 5. 1904 Praha. Hu-

dební skladatel. Pocházel z rodiny venkovských
živnostníků. Studoval v Praze Ústav pro církevní
hudbu (varhanická škola) a byl členem orchestru
Cecilské jednoty. Profesní život začal v kapele,
která hrála nenáročné kousky na tanečních zába-
vách; stala se později základem orchestru Proza-
tímního divadla. Jeho první opera Alfred na
německý text T. Körnera se za jeho života nikdy ne-
hrála a první provedenou operou tak byl Král
a uhlíř. Světovou slávu mu přinesly například Slo-
vanské tance, Moravské dvojzpěvy, Písně biblické,
Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa, a především
Rusalka.

Eva BARTŮŇKOVÁ
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