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ÚVODNÍK
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vážení a milí čtenáři,
jistě vám neuniklo to mediální šílenství kolem našeho prezidenta Miloše

Zemana a následné protesty proti němu. A nejen ty ostudné ze 17. listo-
padu, kdy se znežilo tohoto výročí. Podle plánů havloidů a pravdoláskařů
tím chtějí donutit hlavu našeho státu k sebereflexi, a nejlépe k odstoupení
z funkce. Nemohli jsme k tomuto hnědnoucímu masovému a neurvalému
nátlaku na demokraticky zvoleného prezidenta České republiky zůstat ani
my v Lípě lhostejní. Zemanův překlad názvu protiputinovské,  exhibionis-
tické, rádobypunkové skupiny Pussy Riot do češtiny v Hovorech z Lán byl
jen záminkou k vypuknutí masové hysterie, či spíše šílenství v médiích
hlavního proudu. Zeman přitom vlastně jen strčil klacek do žumpy a po-
řádně tam s ním zakvrdlal. To bylo hned smradu a puchu kolem! Havloidi
a pravdoláskaři se dodnes nesmířili s prohrou svého VIP knížete se švý-
carským občanstvím a s údajně modrou krví. A tak se od zvolení Zemana
do funkce nenávistně mstí, kdy a kde to jen jde. Skutečným důvodem jsou ale jeho (velice rozumné a vy-
vážené) postoje k Číně, k Ukrajině a Rusku. Proto ta nenávistná protizemanovská kampaň. Zesměšňovat
ho a špinit je dnes oblíbenou činností prodejných novinářů a pisálků i politiků v mainstreamových médiích.
Tedy takových, které šíří mediální propagandu místo seriózních informací. Bohužel se to i nadále týká
naší veřejnoprávní televize. Říkat a psát pravdu je přitom tak snadné, ale kdo z námezdných hlídacích
psů demokracie to dnes dokáže? Mají sice plnou hubu demokracie a lidských práv, ale přitom na ně ve
skutečnosti kašlou. Používají je jen jako klacek, kterým mlátí vyhlédnuté oběti. Dnešní mocní oligarchové
Západu a architekti NWO (Nového světového řádu), i jejich dobře placení pohůnkové a poskoci, jsou tou
nejhorší možnou katastrofou pro svět. Hlad a bída a války tu nejsou proto, že nenasytíš chudé, ale proto,
že nikdy nenasytíš mocné. Čím více mají, tím více chtějí. Kdyby se tím měli třeba udávit. Věřím ale, že si
při čtení Lípy přece jen spravíte chuť i náladu. Přes tu mediální tsunami propagandy, která se na nás valí
ze všech kanálů a stran, zůstáváme dál oním pověstným ostrůvkem pozitivní deviace. Jsme přesvědčení,
že i když to ještě dá fušku, že pravda a láska musí jednou zvítězit nad lží a nenávistí. 

Tak zajímavé počtení vám přátelé přeji.
Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa.
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UKRAJINA – NĚMECKÝ HROB
Karel SÝS

Eman Moravec v březnu 1944 v Přítomnosti bro-
jil proti »britské věrolomnosti a bolševickému ne-
bezpečí« slovy:

»Na lodi, kterou žene proud proti skaliskům,
musí přestat všechny drobné spory a všechno
škorpení. Všichni musí k ráhnům. Turecké nebez-
pečí sjednotilo střední Evropu kdysi. Tehdy Češi
také hráli prvé housle v politickém orchestru to-
hoto prostoru… Češi nebyli a nejsou hloupý
národ… Češi nemohou být dirigenty střední Ev-
ropy, jak o tom snil drobný pan Beneš. Mohou tu
však pod taktovkou Říše hrát první housle. A oni je,
milý čtenáři, opravdu už hrají!…

Zkoumáme-li příčiny boje mezi Velkoněmeckou
říší a Sovětským svazem, pak to byl v prvé řadě
zápas o východní část střední Evropy, která souvisí
kulturně, hospodářsky i strategicky s Velkoněmec-
kou říší a přes ni s ostatní Evropou. Německá stra-
tegie neměla za žádnou cenu dopustit, aby
sovětské armády překročily isthmickou šíji Králo-
vec-Oděsa jako nejkratší obrannou linii Evropy
proti východu. To se také plně podařilo. Podařilo se
dále Sověty zatlačit za další isthmickou šíji: jezero
Čudské-Oděsa. Isthmická šíje Královec-Oděsa
měří necelých 1200 km. Isthmická šíje od Čud-
ského jezera k Oděse o 100 km více. Stalin však
chce dnes zcela jinou hranici proti Evropě a Anglie
mu ji schválila. Je to isthmická šíje Terst-Štětín,
která měří jen 800 km… 

Ať se stane se západní Evropou cokoli, osud 16
malých národů tohoto pásma závisí dnes pouze od
výsledku zápasu Velkoněmecké říše se Sovětským
svazem… Síla Říše není pouze ve zbraních a ve vo-
jenských masách, nýbrž především v konstruktiv-
nosti nacionálního socialismu, který v posledním
desetiletí dovedl neobyčejně dobře hospodářsky st-
melit a k Říši přiblížit východní část střední Evropy,
obývanou malými národy. Říše dnes těchto 16 ma-
lých národů chrání před sovětským zotročením, Vel-
koněmecká říše nakonec také nalezne onu formu
spolupráce s malými státy východní části střední
Evropy, která bude nejvíce vyhovovat jak společným
zájmům politicko-strategickým, tak společnému
duchovnímu a hospodářskému vzestupu… 

Být středem politického a hospodářského celku
o 200 milionech obyvatel je kapitálem, který nám

musí závidět každý
národ, ať už žije
kdekoli… Podívej -
me se, jakou úlohu
by převzal český
národ v případě, že
by byl připojen ke
Svazu sovětských
republik východu,
jak si to nyní
usmyslil pan
Beneš. Česko, jako
součást Sovětského svazu, ocitlo by se tak na zá-
padní periferii sovětské euroasijské mocnosti.
Žádný střed, nýbrž velmi exponované pohraničí!…
Praha stala by se poté vlastně bezvýznamným po-
hraničním městem. Český průmysl by se musil
přestěhovat někam na Ural. Pásmo mezi Šumavou
a Prahou by bylo vylidněno a přeměněno v hlubo-
kou soustavu opevnění. Sovětský svaz by se tu
chystal k třetí světové válce… V této válce nebyl
by český národ tak daleko od všech válečných
hrůz, jako je dnes. Předně by těch Čechů na zdej-
ším území zůstalo velmi málo. Dělníci by šli za prů-
myslem na východ a zemědělci by se musili
vystěhovat do obilních továren na Ukrajině…
Čechy by se staly velikým vojenským táborem
a zemí, kde je škoda vůbec něco investovat… Hra-
ničářská česká sovětská republika změnila by se
v poušť. Zbytky českého národa by pak ještě
dlouhá desítiletí bloudily někde mezi Dněprem
a Lenou… Chceme se stát kvetoucím středem ve-
liké střední Evropy pod vedením Říše, anebo
chceme být jen kouskem plotu předsunutého so-
větského pohraničí proti západu?

Mluvte si, co chcete. Hácha 15. března 1939
dobře rozhodl, když nám přisoudil úlohu říšského
středu. Jsem přesvědčen, že Beneš po letech jako
kajícník se bude dožadovat povolení, aby se k nám
mohl vrátit, zůstalo-li mu jen kousek českého
srdce v těle. Bude však cizincem v naší kvetoucí
zemi. Nepozná několikamilionovou Prahu. Bude to
návrat dona Quijota z pouti za slávou evropského
státníka. Napíše nám zajisté obsáhlé paměti,
v nichž dokáže, že za nic nemohl, poněvadž nako-
nec ho podle zradily nejen Anglie s Francií, nýbrž
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i ten mluvka Stalin, který mu přec svatosvatě sli-
boval, že Velkoněmeckou říši smete z tváře země.
Děti si na něho budou ukazovat, až bude cupitat
s rukopisem k nakladateli. Zůstane nám zachován
jako doklad toho, že Masaryk se nejen zmýlil
v době, nýbrž také v lidech. A z komínů bílých čes-
kých chat bude tiše stoupat dým k obloze, která se
bude klenout nad spokojenou českou zemí…

Evropští národové nesmějí zapomenout, že po
bolševické porážce budou tu nové veliké úkoly
tvorby a budování. Po zdolání bolševického nebez-
pečí přijde doba evropské stavby, evropské spolu-
práce a evropského rozkvětu. Říše, která zlomí
bolševické nebezpečí, bude mít zítra dost síly, aby
dala dohromady Evropu, aby zdolala druhého ne-
přítele, který Evropě hrozí po bolševismu, a tím je
egoismus jednotlivých evropských států a národů.
Ne boj o národní svobodu, nýbrž boj za solidaritu
národů, to bude heslem nového nacionalismu ev-
ropských národů! Prapor Evropy na stěžni říšské

korouhve, to je symbol a slib budoucnosti všem vě-
řícím Evropanům.«

Moravec toto vše vypotil v době, kdy denní listy
chtě nechtě přinášely zprávy o vyhánění »novoev-
ropských« agresorů vesměs pod souhrnným titul-
kem Velká bitva na Ukrajině: »Nová fáze zimní bitvy
na Ukrajině trvá. Boje zuří s nezmenšenou prud-
kostí… Zápolení je v proudu… Bitva zuří na celé
ukrajinské frontě velikým obloukem od prostoru
Krivoj Rog po Šepetovku… Trvají proměnlivé
obranné boje… Německé oddíly dosáhly na-
prostého úspěchu v obraně… Oběma sovětským
střeleckým divizím útočícím jižně od pripetských
bažin se podařilo získat trochu půdy, ostatní útoky
byly odraženy… Ve srovnání s velikou bitvou na
Ukrajině mají boje na středním a severním úseku,
jakkoli jsou tuhé, jen podřadný význam…«

Německé i Emanovo snění o říšské Evropě se
rozplývalo.

24. 3. 2014

Kyjev 17. 10. 2014. Noví Banderovci vycenili zuby, aby tak oslavili 72. výročí založení UPA (Ukrajinské
povstalecké armády) Stepana Bandery za skandování osmitisícového davu Sláva Ukrajině!, Hrdinům
sláva! a protiruského Moskaly na nože!

Čas oponou trhnul, přece zaseli
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Z projevu Bernda Posselta, mluvčího Sudetoněmeckého
landsmanšaftu, na 65. sjezdu odsunutých Němců z ČSR,
Augsburk, 8. června 2014
Milý krajané, milí čestní hosté, vyšší duchovní, moji
milí přátelé a milá sudetská letnicová obec,

děkuji sudetoněmecké mládeži za její jasné
proevropské vyznání a také za to, že ještě žije. Je
14 dní po volbách do Evropského parlamentu
a několik týdnů před vytvořením osmého Evrop-
ského parlamentu ve Štrasburku. Jako mladý asi-
stent Otty Habsburského jsem se zúčastnil na
vytváření Evropského parlamentu v roce 1979.
Těší mě, že tato svérázná evropská idea, která
v tomto mnohonárodnostním parlamentu žije, za-
nechala hluboké stopy v českých zemích, a to v je-
jích obou jazykových skupinách, české i německé.
Začíná to svatým Václavem, pokračuje přes Karla
IV., o němž jsme včera mluvili a jehož evropskou
cenou jsme včera vyznamenali mého přítele Mi-
lana Horáčka, dále Jiřího z Poděbrad až po zakla-
datele Panevropské unie, Richarda hraběte
Coudenhove-Kalergi. 

Náš ctěný Otto Habsburk po pádu železné opony
řekl na pražské univerzitě, která je též pojmeno-
vána po Karlu IV., větu, jež ještě dnes platí. České
země mají prvorozené právo na Evropu. Toto právo
nás zavazuje, sudetské Němce i Čechy, obě jazy-
kové skupiny českých zemí, také 90 let po založení
evropského jednotícího hnutí,  pokud dějinám ro-
zumíme a budoucnost chceme vytvářet. Toto motto
vzniklo, jelikož v tomto roce je řada památných dní,
které souvisí úzce s našimi dějinami. Uběhlo 100
let od vzniku první světové války. Druhý památný
den je rozpoutání 2. světové války 1. září zločincem
Adolfem Hitlerem. Obě války souvisí a jsou neod-
dělitelné. Mezinárodní historikové zajisté nehodlají
zločiny nějakého Hitlera relativizovat, což my také
neděláme a nikdy jsme nedělali. Příčiny obou svě-
tových válek jsou velice rozdílné. Kdybychom však
po první válce nezklamali a pokusili se zajistit mír
v Evropě, pak by ani Hitler nemohl další válku vy-
volat.

Proto je důležité, že se oběma velkými světo-
vými požáry zabýváme. Před několika týdny jsem
na mnichovské univerzitě poukázal na motto Ev-
ropské unie „v pestrosti jednotní“. Na otázku
o příčinách 1. světové války jsem studentům řekl,
že jsme byli v jednotě rozděleni. My Evropané

jsme byli v jednotě nejednotní. 1. světová válka
měla řadu příčin a důvodů, ale centrálním důvo-
dem byla nemoc nacionalismu, která od fran-
couzské revoluce přes 19. a 20. století
zanechávala po sobě  krvavou stopu, a národy
proti sobě poštvala. Potom zde byl totalitní režim
nacionálního socialismu, který potom 2. světovou
válku rozvinul, nejdříve ve svazku s totalitním re-
žimem Josefa Stalina, na kterého se stále zapo-
míná.

Proč se o tom zmiňuji? 1. světové válce bylo
možné zabránit, kdyby existovaly potřebné struk-
tury, určitá politika a vlády, které by se proti ní po-
stavily. Byli však jednotlivci, kteří nesouhlasili jak
s první, tak i s druhou světovou válkou. Tací lidí byli
v naší česko-moravsko-slezské vlasti v obou jazy-
kových skupinách. Byla to též Berta Suttnerová
z Čech, rozená Kinská, které ve svém románu
„Složte zbraně“ se s ocelovou odhodlaností české
ženy postavila proti zločinnému nacionalismu
a proti zaslepenosti vládců.  S odvahou řekla, že
válka by měla být zmařena. Přesto ve svém proti-
válečném odporu tato žena ztroskotala. Na jedné
výstavě, zde v rámci sudetoněmeckého srazu,
Bertě Suttnerové děkujeme. A já tak smím, milá
Emílie, milý Horste, obnovit výzvu, jíž formulovaly
německé ženy, aby této velké bojovnici za mír byl
postaven ve Walhalle pomník za čtvrtý bavorský
kmen.

Velký bojovník proti 2. světové válce pochází
rovněž z Čech. Byl to zakladatel panevropského
hnutí Richard hrabě Coudenhove-Kalergi, který se
však zabýval další válkou. Řekl, že ta druhá světová
válka bude ještě horší než první. Především však
předpověděl ve své knize „Panevropa“, že Sověti
ovládnou východní polovinu Evropy a Američané
hospodářsky pak část západní. Evropa pak bude
okradena o své světové postavení. Doporučil cestu
ke sjednocení Evropy, která měla druhé světové
válce zabránit.  To se však nepodařilo.  Konrád Ade-
nauer, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, tři velcí
křesťanští státníci, Franz Josef Strauss, nositel naši
Karlovy ceny, Otto Habsburk, nositel Karlovy ceny
a četní další dali podnět, aby se alespoň západní
část Evropy sjednotila.
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Milí krajané, dočetl jsem se v jednom tiskovém
prohlášení, že my s poctěním velkého Evropana,
Milana Horáčka, jsme rozpoznali, jak důležité je ev-
ropské sjednocení. Naše národnostní skupina však
byla na čele evropského sjednocování od samého
počátku.

Berta Suttnerová byla iniciátorkou Nobelovy
ceny míru, jíž v roce 1905 obdržela jako první žena.
Franz Josef Strauss řekl, myslím v roce 1985, že
sudetští Němci by si za usmíření také zasloužili
Nobelovu cenu míru. Uplynulo již 25 let, co padla
železná opona. Nejprve se strhlo malé očko na ma-
ďarské straně hranic a pak došlo k sametovým re-
volucím od Baltu až k Balkánu, se středisky v Praze
a v Budapešti. Jejich účastníků bylo hodně. Mezi
ně patřil papež Jan Pavle II., Ronald Reagan. Na
mnohé z nich se často zapomíná. Byli to odvážní
lidé, kteří byli proti totalismu. Na předním místě
stál maďarský lid. Byli to však i naši čeští krajané
v čele s Václavem Havlem. Sametovou revoluci
jsem zažil v Praze. Jejím požadavkem bylo žít
v pravdě a připojit se k evropskému sjednocování.
Tenkrát byl vznesen požadavek, aby státy střední
a východní Evropy se nejdříve stabilizovaly, aby ne-
rozvolnily západní Evropu. Byl to dobře míněný po-
žadavek a varování. Šlo o to, aby vše proběhlo
včas, než východní nacionalismus a imperialismus
opět zesílí, jak k tomu dochází v současnosti. Tedy
bylo nutné využít vhodnou dobu a rozšířit prostory
svobody, bezpečnosti a práva, jak definovala Ev-
ropská unie, dále na východ, aby vše neskončilo
na Šumavě, tedy na hranicích Bavorska. Toto jsme
my, sudetští Němci, z celého srdce podporovali. 

S Emilii Müllerovou jsme tenkrát jako kolegové
v Evropském parlamentu, já po dohodě s ČR, Emilie
pak po dohodě se Slovenskou republikou, na všem
spolupracovali. Dělali jsme to z přesvědčení. Něco
však vyplynulo z minulosti, jako například téma vy-
hnání nebo dekrety, které se jmenují Benešovy. Již
tenkrát jsme doporučovali, aby v zájmu národů byly
odhozeny na smetiště dějin. Říkali jsme, že budou
zatěžovat EU, a proto je nakonec i v zájmu českého
národa odpoutat se konečně od této strašné zá-
těže. Mohu říci, že to vše se potvrdilo. Máme dva
příklady z poslední doby. Dřívější český prezident
Václav Klaus chtěl reformní Lisabonskou smlouvu
znemožnit. Benešovy dekrety chtěl začlenit do ev-
ropského právního řádu, nejprve formou dodatků
a výjimek z Charty lidských práv, aby téma vyhnání
nemohlo být napadeno. To jsme díky bohu znemož-

nili. Současná česká vláda na svém prvním zase-
dání tuto klauzuli stáhla. A tak jsme se dostali na
správnou cestu. Přesto téma tu je. Jsme žádáni,
abychom takové téma pořád neopakovali. Ale my
to neděláme. Jen si přečtěte české noviny. Tam se
například hodně mluví o církevních restitucích.
Hledají se záminky, aby se odkládaly. To já však ne-
soudím. Není to naší záležitostí. Do české politiky
a záležitostí českých církví se nemícháme. Vše ale
ukazuje na skryté bezpráví. Proto musíme toto ha-
rampádí dát stranou. 

Milan Horáček a já patříme k zakladatelům ně-
mecko-českého diskusního fóra. Řídíme tam jednu

podskupinu „Dialog bez tabu“. Pravidelně se set-
káváme v Liberci. Milane, za to ti také děkuji.
S podporou spolkového ministra Christiana
 Schmida, který grémium vede, jsme mohli dosáh-
nout, že o tomto podzimu se bude německo-české
diskusní fórum v Litoměřicích zabývat výslovně ta-
buizovanými německo-českými a sudeto-
německo-českými otázkami. Tedy další krok ve
správném směru. Rozhodující bylo a je, odstraňo-
vat jednu překážku za druhou. My to všestranně
podporujeme. A přítomnost českých hostů opět do-
kazuje, že jsme na dobré cestě. Děkuji Ti, Horste,
za velkou odvahu, i za těsné přátelství, partnerství,
v němž společně jdeme po této cestě. 

Nyní jde o to navštívit ČR a tam některými zále-
žitostmi dále pohnout. Podniknout takovou cestu
s námi, bude-li to možné s odborným doprovodem,
který Ti nabízíme. Každý by tak neučinil, o to vděč-
nější jsme, že tak děláš. 

Má to velký význam, že využíváme tuto pozitivní
cestu, jíž nové složení české vlády po volbách
umožňuje. Již jsem začal o tom mluvit. Budu moci
o důležitých otázkách jednat v Praze. Český ministr
kultury Daniel Herman, který byl v Mnichově na Ev-
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ropském kongresu slavnostním řečníkem, řekl, že
kulturní dohoda mezi Bavorskem a ČR je možná.
Půjde o důležité věci pro nás, sudetské Němce,
které chceme uskutečnit, například školení učitelů,
výměnu žáků, vědců, péče o pomníky, ochrana
menšin a četné jiné. Půjde o velký projekt, jehož
jednou dosáhneme. Doufám, že už brzy budu mít
možnost zavítat s Tebou Horste do Prahy. Je potě-
šitelné, že bavorská státní vláda tam zřizuje vlastní
zastoupení. Již po deset let existuje v Praze naše
sudetoněmecké zastoupení. Čtvrtý kmen zde udě-
lal hodně přípravné práce. Těším se na úzkou spo-
lupráci mezi zastoupením naší ochranné země
a zastoupením čtvrtého kmene v Praze.  

V příštím roce budeme pořádat velké akce. Jed-
nou z nich bude příští sudetoněmecký sraz. Ne-
víme, kde bude, ale jednání o tom již probíhají.
Tento sraz bude ve znamení 70 let od vyhnání. Za-
čalo to před 70 lety. Spojíme celosvětový kongres
lidských práv se sudetoněmeckým srazem. Z dě-
jinných zkušeností jsme předurčeni být hostiteli
celosvětového setkání proti vyhánění. 

V příštím roce nás bude doprovázet také další
téma. Plzeň bude hlavním městem kultury Evropy.
Plzeň představuje kulturu obou jazykových skupin
českých zemí. Plzeňské pivo bývalo slavné jako
česko-sudetoněmecká známka kvality, jíž dal
vzniknout bavorský pivovar z Vilshofenu. 

Katolický den začal se sudetoněmeckým kraja-
nem biskupem Vodweholzerem  a našim českým
krajanem biskupem Františkem Radkovským, kteří

stojí v čele sousedních diecézí Řezno a Plzeň. Také
mě těší, že dnešní městská rada v Plzni je nám na-
kloněna. 

Také rok 2016 bude mít na nás velké nároky. Bu-
deme oslavovat 700 let od narození Karla IV. Moje
velice snaživá asistentka při plánování termínu
 zjistila, že narozeniny Karla IV. připadnou na
 Letnice. Karel IV., který postavil Prahu, také Norim-
berk, dále Horní Falc, značnou část Franků, spojuje
Čechy, sudetské Němce a Bavory. Je evropskou
postavou, jak jsme včera konstatovali. Po 700. vý-
ročí jeho narozenin bude následovat sudetoně-
mecký sjezd, což bude mít ohlas i v Praze, sídelním
městě Karla IV. Sudetoněmecký sraz bude tak mít
i středoevropský dosah. 

V úzkém partnerství bavorské a české vlády
vznikne Muzeum Němců v českých zemích v Ústí
n/L a Sudetoněmecké muzeum v Mnichově. 

Naše práce není zaměřená jen na nás samé, je
vždy činností pro mír a spolupráci ve střední
 Evropě. Politicky a kulturně by Evropa bez sudet-
ských Němců byla neskonale chudší. Byl jsem do-
tázán, co budu dělat, když za několik týdnů nebudu
patřit k Evropskému parlamentu. Mohu vám to říci
zcela přesně. Budu pokračovat v tom, co jsem dělal
dosud. Společně se sudetskými Němci budu pra-
covat pro silnou vzkvétající Evropu. Nerezignu-
jeme, nepřestaneme - je toho hodně, nač se
těšíme. Požehnej bůh!

Volný a krácený překlad 
Jaroslav LIŠKA
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SL HEUTE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Provolání Klubu českého pohraničí

EXISTENCE A BUDOUCNOST ČESKÉHO NÁRODA
JSOU VE VÁŽNÉM NEBEZPEČÍ

Ekonomického a politického oslabení České republiky a jejího vlivu na evropský vývoj využívá Sude-
toněmecký landsmanšaft k zesilování požadavků na zrušení poválečných dekretů presidenta ČSR Edvarda
Beneše, které jsou stálou součástí právního řádu České republiky. Děje se tak nejen za podpory vlád SRN
a Bavorska, ale také díky kolaborantské politice mnohých disidentů a polistopadových představitelů ČR,
počínaje Václavem Havlem, Karlem Schwarzenbergem, Jiřím Dienstbierem st., Petrem Pithartem, Petrem
Uhlem až po současné politiky - Petra Nečase, Petra Fialu, Helenu Válkovou, Michaelu Marksovou - To-
minovou, vedoucí představitele KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, Daniela Hermana, vedoucí představitele řím-
sko-katolické církve, politologa a vysokoškolského učitele Rudolfa Kučery a mnohé další politiky,
politology a prorežimní historiky. Díky polistopadové politice českých vlád mohou na našem území volně
působit tzv. Kancelář Sudetoněmeckého landsmanšaftu, různé protičeské a neonacistické organizace.
Bojujme společně všemi demokratickými prostředky za historickou pravdu o naší minulosti, za šťastnou
budoucnost našeho národa, za přátelské vztahy s našimi sousedy a za mír ve světě! 29. 8. 2014
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NEZAPOMÍNÁME
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Přesně sedmdesát let nás odděluje od podzimní
události, která do dějin Československa vstoupila
obdobně trýznivě jako Ležáky či Lidice. Jelikož je
částečně spojena s mou rodnou vískou na úpatí
Železných hor - Lovčicemi, popíši ji ze svého po-
hledu kovaného domorodce, toho času 39letého. 

První, na co si v tomto směru mlhavě pamatuji, bylo
slavnostní odhalení památníku k čtyřicátému výročí
seskoku partyzánské skupiny Mistr Jan Hus. Odhalení
proběhlo 26. října 1984 za přispění Svazu protifašis-
tických bojovníků. Jako devítileté dítě jsem se k tomu
náhodou nachomýtl, když mě a pár dalších bezcílně
se projíždějících dětí na kolech, kdosi z dospělých po-
slal z uliček Lovčic za humna pod tak zvaný dvůr, kde
vše v odpoledních hodinách probíhalo.

Lidí a vozidel už tam bylo opravdu spousta. Tehdy
jsem z toho ještě neměl žádný rozum, učarovaly mě
spíš jen padáky, snášející se na přilehlá pole,
s nimiž se potýkali výsadkáři. Až postupem let jsem
si dával dohromady jedna a jedna. Naší slavnosti
se osobně zúčastnil samotný Miroslav Pich - Tůma,
politický komisař onoho dvanáctičlenného výsadku
Rudé armády pod vedením kapitána A. V. Fomina,
jediný Čech mezi Sověty. O něm už od pětačtyřicá-
tého kolovalo, že prý později svou skupinu zradil.
Posléze si měl ukrojit z neméně závažných provi-
nění pod hlavičkou státních služeb, za což byl jak
v padesátých, tak v šedesátých letech dvakrát věz-
něn. Nakonec se jako pětasedmdesátiletý v roce
1995 sám oběsil. Zřejmě neunesl štvanice proti své
osobě. Navraťme se ale do 26. října 1944 k výsadku
Mistra Jana Husa. U nás seskočit vůbec neměli, je-
jich letoun Lisunov Li-2 (v SSSR licenčně vyráběný
americký Douglas DC-3 Dakota) minul ve Žďárských
vrších svůj cíl, když předem zvolený zaměřovací
bod - hladina rybníka Velkého Dářka - toho času za-
nikl. Zkrátka rybník byl zrovna vypuštěn a to doko-
nale letce zmátlo. Cíl představoval obec Křížovou.
Ta se až do roku 1949 nazývala německy Krucem-
burk, přesněji šlo o zkomoleninu pro české pro-
středí původního německého názvu Kreuzburg:
kreuz - česky kříž, křížový, křižácký a slova burg -
česky hrad. Navzdory dlouholeté svébytnosti na-
šeho českého či československého státu a svo-
bodné češtiny, nepochopitelně škrtli v roce 1993
čeští obyvatelé obce český název, a opět zavedli ně-

mecký. Například
na Bruntálsku je
také obec Křížová,
která v roce 1947
vzešla z jinak zko-
moleného slova
Kreuzberg, tento-
krát Kružberk. Tam
si čeští obyvatelé
doposud drží české
označení.

Díky porážce na-
cismu právě s přispěním partyzánů ve druhé svě-
tové válce nejsme v německém područí, a můžeme
si mateřský jazyk hýčkat a být na něj patřičně hrdí.
Jenže jak pozorujeme v posledních letech, bez
okolků zejména poangličťováním všeho (ne)mož-
ného pliveme na tento náš národní poklad, a do-
konce se divíme projevům češtiny. Moje původní
příjmení Bruthans též bylo po českých předcích ně-
mecké, takže v roce 2011 jsem si ho úředně přeložil,
ať zní, jak zní (úsměšky mne nezastavily), protože
se za češtinu a svou zemi nestydím. Nejvtipnější na
tom však je, abych se jako česky mluvící občan mohl
v České zemi jmenovat česky, musel jsem za to na
českém úřadě uhradit dva tisíce korun českých. Za
zbavení němčiny v mém jménu! Beztak mi to za to
stálo, vyvlekl jsem se ze jha ponížení svobodného
Čecha. Někdo musí začít, někdo musí jít s kůží na
trh a zdánlivě být v daném okamžiku třeba i za vola.

Pro zajímavost - například onen krok s přejmeno-
váním udělal významný český vlastenec Vojtěch Ná-
prstek, původně se jmenoval Adalbert Fingerhut. Už
je to ale 150 let zpět, takže se ptám, jak dlouho si
ještě my, Češi i Slováci, povlečeme v mozcích onu
malověrnost, jež nás žene k přesvědčení, že všechno
cizojazyčné (nečeské, neslovenské) je hezké
a správné a tudíž v pořádku? Jak dlouho? Proč padlo
tolik vojáků v druhé světové válce za osvobození
Československa, aby nás neovládali nacistické Ně-
mecko - v takzvaném Protektorátu Čechy a Morava?

A to mě přivádí zpět k původnímu tématu, protože
právě do týla nacistické Třetí říše toho dne 26. října
1944 kolem deváté večer byli o čtyřicet kilometrů se-
verozápadněji od Křížové vysazeni parašutisté (a též
tak náhodně, jako jsem se já o čtyřicet let později

Osudový okamžik Železných hor
Vlastimil HLOUPÝ
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ocitl na slavnosti) mezi Lovčicemi, Podhořanama
a Starkočí a snesli se dolů. Až na zdravotnici kapi-
tánku L. A. Smykovou (vítr ji zanesl o 10 km dál, navíc
si zranila kotník, takže se svými druhy se shledala
až po několika dnech) se všichni brzy sešli, a vyrazili
k nejbližšímu bezpečnějšímu místu nad obcemi Li-
povec a Licoměřice, do hustého lesa na hřebenu Že-
lezných hor mezi vršky Višňovkou a Skálou.

Hned druhý den zajali jednoho muže s puškou,
ale vyklubal se z něj jeden z trojice ruských
uprchlíků z německého zajetí, který jim otevřel cestu
k místním lidem, a k jejich zemljance pod Skálou.
O další den později ve stavení rodiny Ouřeckých už
byly dohodnuty přípravy k založení národních výborů
v Licoměřicích, Bousově a Tuchově. Činnost výborů
spočívala v pomáhání partyzánům potravinami či
v budování zpravodajské služby. Záhy přišel čas na
přesun skupiny přes hřebeny Železných hor ke Kří-
žové. Velitel Fomin zanechal čtyři partyzány u Skály,
a už 6. listopadu svedl jeho oddíl s Němci první pře-
střelku u obce Vortová, což je blízko Kamenného
vrchu, kde si partyzáni postupně vybudovali zá-
kladnu v podobě podzemních skrýší.

Na samotě Nový Dvůr vyrabovala 28. listopadu li-
povecká skupinka dům Aloise Mercla, u něhož měl
pronajatou jednu místnost velitel kolínského ges-
tapa Heinrich Meier, čímž na sebe ale upozornila.
Nacisté se na Lipovec a Licoměřice začali soustře-
ďovat. Všude měli své lidi, a když ne, tak si je vytvořili
velmi často s pomocí násilí. Postupně se kolem
obou obcí začala utahovat smyčka, až přišlo osu-
dové ráno 19. prosince 1944. Od nás z Lovčic byl
tehdy podle pamětníků slyšet hrozný štěkot psů. Po
obou obcích jezdil vůz s tlampačem, a vyzýval oby-
vatele k opuštění domů. Partyzáni mezitím vojákům
Wehrmachtu a oddílům Zbraní SS zmizeli v mlze.

Němci si svůj neúspěch vybili na bezbranných
obyvatelích, kteří i kdyby něco věděli, nemohli by
přispět k pochytání partyzánů. Němci vyčlenili
všechny lipovecko-licoměřické muže ve věku od
16 do 70 let. Na 106 mužů, k nimž ještě přibylo pět
žen, čekal koncentrační tábor v Terezíně, případně
věznice na Pankráci. Třicet z nich se už nikdy ne-
vrátilo. Na věčnou památku jsou zapsáni zlatým
písmem na pomníku nad oběma obcemi, v místě,
kde partyzáni strávili svou první noc na našem
území. Sám pomník před třiceti lety doznal nového
vzhledu, když původní kamennou stavbu nahradila
pískovcová, včetně truchlící ženy od akademického
sochaře Oldřicha Tlustoše z Hradce Králové. Čas-

tokrát se k němu procházkou vypravím, a přemýš-
lím zde nad příčinami i následky německé zlovůle.
Jedno je jisté, Československo, i když dnes rozpů-
lené, zůstalo na mapě světa a já o tom mohu psát
na stránkách Lípy naším mateřským jazykem.
I nyní ale musíme všichni pokračovat v boji za za-
chování svébytnosti, v boji neméně složitém, v boji
s malověrností.

Památníků jen partyzánské skupině Mistra Jana
Husa je v našem kraji postaveno hodně a ten nej-
větší stojí u Leškovic nedaleko Habrů, kde Fomin
a jeho druzi svedli v noci z 26. na 27. března 1945
svou poslední bitvu, z níž neodešel nikdo živý. 

(Dokončení článku příště pod názvem Osudový
okamžik Žďárských lesů).
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Lovčický pomník padlým partyzánům na první pohled
neprozrazuje tu hanebnost, jakou na něm zanechala
tato bezohledná doba. Zloději barevných kovů v roce
2008 zcizili mosaznou desku s údaji o skupině Mistra
Jana Husa, která v nějaké sběrně zmizela navždy.
Shodou okolností Klub českého pohraničí uspořádal
toho času u pomníku vzpomínkové shromáždění, kdy
na něm zela výmluvná díra a svědčila světu, kam až
lidé mohou u nás klesnout. Ještě téhož roku se na
náklady našeho Obecního úřadu v Bílém Podolí na-
vrátila na své místo alespoň v plastové kopii.
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FEJETON & VÝZVA
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Voják, který bojuje v cizí válce za prachy, je žol-
dák. Ať se to komu líbí nebo ne. Jejich příbuzným
se to líbit nebude, ale mohli jim to vymluvit. Proč
naši politici z peněz daňových poplatníků vybavují
žoldáky, a posílají je do cizích zemí, se kterými ne-
jsme ve válce, které nás oficiálně ani nepožádaly
o pomoc, a kde civilní obyvatelstvo je jen figurkami
ve hře mocných, a kapitálu Ameriky a Západu. Za
studené války strašily USA svět rudými komunisty,
nyní zas teroristy. Pod záminkou pomoci a likvi-
dace terorismu se semkl nenasytný Západ s Amíky,
a uplatili státníky různých zemí, aby je v tom krve-
prolévání podpořili. Nemáme co dělat ani v Iráku,
ani na Ukrajině. Ti mrtví šli bojovat za královské
platy. Nemuseli. Zajímavé, že nejvíce mrtvých
v Afghánistánu nejsou teroristé, ale civilisté, celé
rodiny. Nám umírají nemocní po Praze v sanitkách,
že je nemají kam záchranáři odvézt, a vybavené
polní nemocnice za stamiliony léčí v cizích zemích
cizí vojáky. Nejsem sobec, ale nebudu podporovat
zájmy amerických firem a firem EU, kterým války
přinášejí zisky. Pod pozlátkem solidarity a pomoci

se skrývá zase jen obyčejná nenažranost a rozpí-
navost Ameriky a dalších moderních kolonizátorů.
Dnes nenesou lidem tu pravou víru, nevraždí ve
jménu Krista, jako ve středověku, ale pod zámin-
kou spojenectví proti komunismu a terorismu. Ale
tehdy i dnes šlo jen o jedno jediné. Podívejme se
na Ukrajinu, Amerika chce tam mít vojenské zá-
kladny, aby mohla strašit Rusko, tak tam vyvolala
bratrovražednou válku. A naši politici jim ji schvá-
lili. Kolik jim za to přistálo na zámořských kontech?
Nebo stačilo využít jejich protiruského fanatismu?
Když si mladí muži musí hrát na vojáčky, a nechá-
vají se za to platit, tak se nesmí divit tomu, že je
může potkat i smrt. Měli na vybranou, mohli jít
třeba na pracák v Česku, že. Vidíte, máme dost
vlastních starostí, a ještě lezeme do cizích zchud-
lých zemí. Zedník se umaže od malty, zlatník od
zlata a žoldák od krve. Kdyby moji dospělí synové
jenom špitli, že půjdou jako vojáci za sto tisíc mě-
síčně do cizí války, zrubala bych je klackem, aby
se jim v hlavě rozsvítilo. 9. 7. 2014

Pavlína ŠTROSOVÁ 

VOJÁK NEBO ŽOLDÁK

STOJÍME ZA SVÝM PREZIDENTEM!
17. 11. 2014 - 14 hodin - Praha Klárov

Nevyhráli prezidentské volby, nevzdají to a pou-
žijí letošní 17. listopad. 

Kdyby se nepsalo 21. století, každý den se ne-
mluvilo o obraně demokracie, musel by se každý
soudný a myslící člověk pousmát. Bohužel. Myslí-
cích ubylo a hlídací pes demokracie se přeměnil
v dravce, který ucítil kořist a svolal smečku. Bez
médií hlavního proudu nelze rozpoutat válku, nelze
bez nich rozpoutat nenávist mezi lidmi. Navíc jsou
použitím slova demokracie nepostižitelní
a v dnešní době nepotrestatelní, protože by to byl
útok na svobodu a demokracii, nutno podotknout,
že na tu jejich.

Mainstreamová media prohrála prezidentské
volby, a společně s mecenáši a mocichtivými,
v ambicích neuspokojených, nezapomněla.

Pokud byl v 17. listopadu odkaz pro budoucnost,
lepší společnost, lepší režim, tak byl tento odkaz po-
hřben. Nesmíření se s výsledkem demokratické
volby prezidenta, to je napadení základních ústavních
principů státu. Nezbývá než znovu dokazovat, koho

jsme volili. Bez
emocí, agresivity,
bez černobílého vi-
dění vyhodnotit
jedno čtvrtstoletí
a ku prospěchu
všech jít dál, netočit
se v kruhu.

Pořádají:
Evropané proti válce Eva NOVOTNÁ
13. 11. 2014 22:40:22
Leták k tisku: http://www.nwoo.org/wp-con-

tent/uploads/milos-zeman-a5.pdf
Událost na FB: https://www.facebook.com/

events/825680467452107/
Tisková konference se konala 13. 11. 2014 od

13 hodin
Vystoupili: Eva Novotná, Lenka Procházková,

Milan Neubert, Robert Vinogradov, Jan Korál
https://www.youtube.com/watch?feature=playe

r_embedded&v=WOBbWZ5d2i8
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POSELSTVÍ JEŽÍŠKOVI
Ježíšku opět slavíme Vánoce
a ty ještě netušíš
že dary králů ti už v kolébce
zbujely v kříž

STÁLOST
Všechno před námi tu bylo
I sníh si každým rokem bez přestání
opakuje své radostné bílo
a pak se bojí tání

TŘETÍ BŘEH
Řekou se valí hroudy sněhu
Ten obraz platí právě teď
Voláš až k třetímu břehu
a celý život čekáš odpověď

ZIMNÍ SPÁNEK
Přihrnu si svoji tmu
k bradě si přitáhnu sníh
potom ulehnu do tvých snů
a ty ulehneš do těch mých

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

U KRBU
Díváme se do plamenů
a na oheň přikládáme svá slova
Konejšivě popraskávají
Budou hřát
Budou hřát a svítit i v zimě

PROKŘEHLOST 
Zatímco nastává odliv dne
a hrne se příliv noci bezedné
ptáme se ptáme se nejednou
kdo rozsvítí nás před naší tmou

Prokřehlé srdce si chceme ohřát
nad plamínkem své svíčky
a plamínek nehřeje plamínek zazebe
Dávno se nespálíme o sebe

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

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

TÍHA KŘÍŽE
To není v zemské tíži
opravdu to není
že neunesem v kříži
tíhu všeho utrpení

I meč se shlédl v kříži
chce být Kristu blíž
Když se s jiným mečem zkříží
je z něj zkrvavený kříž

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

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

MICHAL ČERNÍK
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UBÝVÁNÍ
S každým odlétajícím ptákem
se zvětšuje naše samota
S každým padajícím listem 
ubývá zahrada

Vítr setřásá poslední šumění stromů
Stromy se osvobodily
Už je netíží plody ani listí 
Osiřeli jsme

Jako by nám někdo vykácel den
Sami si těžko přiznáváme
kolik nám zbylo radosti 
a kolik se navršilo pláče

ROZPŘÁHNUTÍ
S přibývajícími roky se v tobě
stále víc rozpřahuje lípa
a stále víc opojněji voní

I když tě roky muchlají do sebe
I když ti z naděje zbyly jen drobky
I když se usmiřuješ se svou smrtí

DVOJÍ POCIT SNĚHU
První sníh se snáší 
jako radost těch
kterým slouží k radosti

A pohřbívá zemi
jako smutek těch
kteří chtějí přežít do jara

Ten dvojí pocit sněhu je odvěký
Každým rokem se opakuje

SNĚŽÍ
První sníh nikdy nedožije jara
Ale jak neposkvrněně bílý je 
ve svém zrození
Svět je pokořen jeho nevinností

Když jsi ráno vyšel z domu
sníh se vydal ve tvých šlépějích 
a konejšivě je zrušil
Jako bys tu nikdy nešel

ŠTĚDRÝ DEN
Ráno zabijeme kapra
Smrtí začíná se Štědrý den
Krvavý balónek duše
vyjmeme z útrob ven

I svou duši náhle pocítíme
až v krku jako rybí kost
a z úst se dere pára
stoupá na věčnost

MALÝ DÁREK
Copak si letos nadělíme k Ježíšku
jaké dárky si jenom dáme?
Já ti dám chvilku uschovanou v oříšku
tu chvilku v níž si povídáme

POVĚRY
Šupiny z kapra si dáme do hrníčku
aby k nám příští rok nepřišla nouze
a pak si každý zapálíme svoji svíčku
Dej bože ať hoří jasně a dlouze

VÁNOČNÍ 
Z kostela zaznívá radostné Zdrávas
andělé ve vločkách na zem se snáší
Bojíš se radovat nahlas
abys tu radost do mrazu nevyplašil

Na tuhle chvíli jsi i nejsi sám
Nasloucháš jak se pro tebe domů
slétávají tóny zvonů
Mají sílu tě zdvihnout až ke hvězdám

ZIMNÍ MLČENÍ
Opouštějí nás hejna slov
a necítí k nám vinu
Osiříme a pod náš krov 
nevpustíme cizí zimu

Na polích pěstičky hrud
pevně nám svírají duši
Hlína je hluboká jako smrt
Ne... Smrt je hlubší

Náš výbor byl pořízen především ze sbírky
Spalte mé listí, vydal Balt-East Antonína Drábka
v roce 2011
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ROZLOUČENÍ
Viděl jsem malíře
malovat ženu,

viděl jsem motýla
rosu z květů pít.

Na co se má milá,
na co se rozpomenu,

až přijde čas
posledního rozloučení.

JIŘINY
Jiřiny, jiřiny
mé milé květiny
rostou pod okny,

mé milé nevoní
tyhle ty květiny.

Má rada růžičky
pichlavé kytičky
co pěkně voní.

POD HVĚZDNOU OBLOHOU
Toulám se krajinou
s krosnou přes rameno,

jsem tulák
toulající se časem
procházející městem.

V kapse ani haléř nemám
v samotě úkryt hledám,

jsem tulák
toulající se časem.

S kloboukem do čela
pak šťastný jsem,
sám pod hvězdnou oblohou.

LOUČENÍ
Loučím se s vámi
vrcholky hor,

loučím se
s Masarykovou chatou,
Šerlišským Mlýnem.

Loučím se s tebou
Divoká a Tichá Orlice,

i s tebou Knežná
a Javornický potůčku.

Loučím se s tebou
má krajino
Orlických hor.

Já opět se navrátím. 

ZEMSKÁ BRÁNA
Pašeráckou stezkou
v hlubokém hvozdu
ukrytou

prošel jsem
Zemskou bránu.

Pod kamenným mostem
klikatí se řeka,

hraniční kámen
říká nám:
Zde končí
země česká.

JAN DAWIDKO
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ORLICE
Malebnou krajinou
Orlických hor,

mezi kopci dolinou
klikatí se potůček.

Jde vlnka za vlnou
spolu s Orlicí

mění se
v řeku dravou.

RYBÁŘ
U Opočna na Broumaru
chytil rybář vodníkovu dceru,

když mě pustíš rybáři
splním já ti přání tři.

Jak se přálo
tak se stalo,

první přání vysloveno
a pak druhé i to třetí.

U rybníka na Broumaru
houpe rybář svojí dceru.

U RYBNÍKA
U rybníka vodník sedí
do hluboké vody hledí,

na co myslíš vodníku
ty zelený mužíku.

Myslím, myslím na pradlenu
na tu krásnou, mladou ženu.

Vesele si prozpěvuje
u rybníka prádlo pere.

Na slunci ho vyběluje
na vodníka ódy pěje,

hned je lepší na světě
kvůli jedné pradleně.

VODNÍK KRYSTIÁNEK
Na skále u jezera
sedí vodník zpodvečera
Na jezeře kruhy se dělají
ryby k vodníkovi spěchají
na hrázi už sněmují
na lidi si stěžují

Na dně jezera
už není jisti
harampádí je tam
hrnců na sto
Kristiánku vodníku náš
co s tím uděláš

Ve Včelném už visí plakát
tam co je ten velký akát
na něm stojí tato slova
brigádníkum  úkol dává
vyčistit jezero
aby mělo čisté dno

Jezero je vyčištěné
vodník sedí spokojeně
pokuřuje z fajfky
puškvorcové listy

VODNÍK
Vodník pije pivo rád
nikomu ho nechce dát,

lepší pivo nežli voda
to vám řekne každý děda.
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SŮL NAD ZLATO
Petr Nečas s Václavem Havlem vyfárávají po
dvanáctihodinové šichtě v dole Monte Carlo
a po rozbahněné cestě klopýtají do lágru
stejného jména. Hodinu trčí na buzerplace,
sčítací komando si dává načas. Potom se
sprchují pod kalnou vodou a v chladné cimře
usedají ke stolu, na kterém leží hromada
bramborových slupek a hromada tvrdých
chlebových kůrek. Nečas přejíždí obě porce
zkušeným pohledem mocenského dravce,
Havlovi kručí v žaludku. „Slupky rozdělíme
na čtyři díly, každej budeme mít dva. To
samý uděláme s kůrkama. Když ty slupky
uvaříme ve slaný vodě a kůrky v ní namočíme,
máme hotovej raut,“ říká Nečas. „Sůl už je
půl roku nedostatkový zboží,“ brzdí ho Havel.

BEVERLY HILLS
Ve vězeňské cimře v lágru Beverly Hills nad
Jáchymovem sedí Václav Klaus s Milošem
Zemanem a vzpomínají na staré zlaté časy.
Za okny zuří sněhová vichřice, všude kolem
je bílá tma. Klaus má na čele vytetovanou
železniční cisternu s lehkým topným olejem,
Zeman zase na předloktí logo becherovky.
Do cimry vstupuje JUDr. Tomáš Vrána, za
ním vztekle zatínají pěsti bývalí exekutoři.
„Pánové, před měsícem ste si vod nás půjčili
táborový poukázky v hodnotě 500 korun,
úrok dělal 250 korun. Do čtrnácti dnů ste to
nestihli vrátit. Kromě dvojnásobný taxy eště
dlužíte penále 1400 korun, plus 300 korun za
cestu z vedlejšího baráku sem a zase zpátky.
Celkem 3200 korun,“ oznamuje JUDr. Vrána.

POSLEDNÍ BITVA VZPLÁLA
Na Václavském náměstí v Praze celý den
demonstruje 350 000 čtenářů, domáhají
se velkorysého navýšení státních dotací
na současnou českou poezii. Šéfredaktoři
literárních časopisů vyhrožují protestním
sebeupálením, nazí recenzenti vyčkávají
s břitvama na tepnách, tři tisíce předních
českých básníků se opásalo výbušninami,
připraveni vyhodit se kolektivně do luftu.
Vše monitoruje generální ředitel Českých

drah se svými šesti náměstky, záštitu nad
oprávněnými požadavky čtenářů převzali
fotbalisté Sparty Praha. Dvě hodiny před
půlnocí se situace vyostřuje. Svatý Václav
seskakuje z koně, sedá do taxíku a odjíždí
na strategické jednání s Blanickými rytíři.

HOUBAŘI
Angličani vymysleli Hyde Park,
Češi jsou výborní houbaři.
Japonci mají nejrychlejší vlaky,
Češi jsou výborní houbaři.
Američani vymysleli rokenrol,
Češi jsou výborní houbaři.
Němci zdokonalili haknkrajc,
Češi jsou výborní houbaři
a respektovaní chalupáři.
Italové vymysleli operu,
Češi jsou výborní houbaři.
Masajové mají největší péra,
Češi jsou výborní houbaři.
Švýcaři vymysleli Švýcarsko,
Češi jsou výborní houbaři.

KOMUNISTI
Každej komunista je pacifista,
nácek, islamista, feminista,
pocikánštěnej antikatolík,
prcačkář, zakuklenej buzerant,
multikulturalista, chovatel
psů z útulků a kdovíco ještě.
Chce vás okrást, sejmout,
zničit a zadupat do země, tak
bacha na něj. Komunisti byli
Jim Morrison, Jimi Hendrix,
Janis Joplinová, Frank Zappa

MILAN KOZELKA
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a hippies. Dávnej Woodstock
nebylo nic jinýho než levicovej
mejdan ve velkým, to je dnes
každýmu jasný. Komunista
se pozná podle blbejch keců,
štvavejch letáků a podle toho,
že fetuje. Každej komunista
je protižidovskej živel a fandí
Palestincům. Hlídejte si to.

NÁRODNÍ FRONTA OSVOBOZENÍ
KSČM se spojila s Českomoravskou konfedera-
cí odborových svazů. KSČM a Českomoravská 
konfederace odborových svazů se spojily
s iniciativou ProAlt. KSČM, Českomoravská
konfederace odborových svazů a iniciativa
ProAlt se spojily s hnutím Duha. KSČM, Česko-
moravská konfederace odborových svazů, 
iniciativa ProAlt a hnutí Duha se spojily s inicia-
tivou Ne základnám. KSČM, Českomoravská 
konfederace odborových svazů, iniciativa 
ProAlt, hnutí Duha a iniciativa Ne základnám
se spojily s iniciativou Occupy olomoucký orloj.
KSČM, Českomoravská konfederace odborových
svazů, iniciativa ProAlt, hnutí Duha, iniciativa 
Ne základnám a iniciativa Occupy olomoucký
orloj se spojily s organizací Antifa. KSČM, Česko-
moravská konfederace odborových svazů,
iniciativa ProAlt, hnutí Duha, iniciativa Ne 
základnám, iniciativa Occupy olomoucký orloj
a organizace Antifa se spojily s anarchisty, 
s dredaři, s bojovníky za práva lesbiček a gayů, 
s majiteli psích útulků, s Dětmi země, s hnutím
Punk's not dead a s bojovníky za legalizaci
marihuany a vydali společné prohlášení.
Dál už se nedělo nic.

SEDM STATEČNÝCH
Pročesávali jsme večerní Prahu - Billy the
Kid, Calamity Jane, Bonnie a Clyde, Jesse
James, Divokej Bill a já, tvrdý jádro Radikální
Antikonceptuální Frakce. Ten večer bylo
hodně vernisáží mladejch umělců, vesměs
bezobsažný sračky a pára nad hrncem.
V luftu byla cítit předstíraná levicovost,
vypointovaná pravicovým životním stylem.
Prošli jsme se mezi snoby a podle stupně
zkurvenosti jednali - naházeli jsme jim tam
buď slzáky nebo dýmovnice, v několika
případech pár odjištěnejch granátů.

ŘÍMSKÉ ZVONY
Většina spotřebitelů a daňových
poplatníků má obavy, že papež
František nechá pozatýkat členy
Komunistické strany Vatikánu
ozbrojenou juntou a vatikánskou
gardou, aby poté byli shazováni
z helikoptér do kalné řeky Tibery
plné krokodýlů nebo odváženi
do Brna, na převýchovu tamní
oduševnělou poezií, za tichého
souhlasu českého disidentsko-
policejního kléru a za mediální
asistence nadace Člověk v tísni.

VERNISÁŽOVÁ SEZÓNA
každý den bylo stejné datum, přímé
odpovědi na vyhýbavé otázky plnily
svůj ultimativní účel, anomálie
odpovídaly spotřebním normám.
Pocit sytosti byl frustrovaně svislý,
noci finančně zploštěly, 
pod úlisnými pohledy sublimoval beton.
Plachá zvěř se stěhovala do měst,
za devatero horami a sedmero
řekami prosperoval fašismus.

ZEMĚ TESCA, DOMOV HNŮJ
Vlak EuroCity z Prahy do Plzně
měl zpoždění 40 minut. Bus z Brna
do Prahy se zasekl v zácpě na D1
a nabral 30 minut. Chlap v baráku
dostal infarkt, ambulance přijela
v dopravní špičce za 25 minut.
V poledne se venku na ulici
poblil ožralej pankáč, fízlové
se přiřítili za 3 minuty.

Náš výbor pochází z autorovy poslední tvorby
a z knihy SEMENIŠTĚ ZMRDŮ.

Vydal Jan Těsnohlídek ml. - JT’s nakladatelství,
Na Diouse 127, 582 66 Krucemburk v roce 2012.

Přátelé, všechny vás zdravím,
přináším bohužel smutnou zprávu. V neděli

dne 5.10. 2014 zemřel ve věku nedožitých
66 let básník a performer Milan Kozelka...

7. 10. 2014 Pavel J. Hejátko
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XI.
Jiní začali hýbat světem
a dodnes o nich slyšíme.
Já se chtěl vrátit ke svým dětem
a ke tvým básním, Puškine.
Jak jsem si jenom mohl myslet,
že obepluji tenhle mys let,
v nichž staré – špatné zaniká,
v lodičce tvého jazyka?
Nejspíš jsem od začátku věděl,
co omezencům k potěše
zpívali vrabci na střeše
a co mi řekli za pár neděl:
Ruština patří na východ,
pročež nám dále není vhod.

XII.
Dneska se učí manažeři
pokorně rusky na kurzech.
Kdo by mi ale tohle věřil
v těch šťastných revolučních dnech,
kdy celá země výskala si,
že končí ruské věčné časy
(a že můžeme navždycky
mluvit všichni jen anglicky)?
A málokdo se zastal slovy
dětí, co stěží s trojkami
odvodí mámu od „����“,
ale už nic jim nenapoví
„mother“ – tak zvláštně chraplavé;
z něj mamka těžko vyplave.

XIII.
Stal jsem se se svou aprobací
jen zahřívadlem pro židli.
Proto mi moji chlebodárci
o rok později nabídli,
ať nechám věčných suplování,
v nichž jazykářský talent planí
a rozšířím si při práci
nevhodnou kvalifikaci.
S odstupem půlky generace
jsem znovu řešil maléry
opačné strany katedry,
než kam mě stavěla má práce
za uplynulých deset let,
tak jak to žádal nový svět…

XIV.
Jana snášela s pochopením
večery v prázdné ložnici,
zpestřené jen mým pustým klením
nad podtrhanou mluvnicí,
nad tím, jak pořád roste míra
toho, co už se mozek vzpírá
přijímat (v šestatřiceti)
a škodolibě vzkáže ti,
že vazby, které hlavou pluly
před hodinou, už odnes‘ čas,
a ponechá tě napospas
úvahám, zda byl předminulý,
nebo minulý. Copak dost
nám není jedna minulost?

XV.
I Pavlínku jsme naučili
„nerušit tátu – učí se“.
Kdo mi dnes vrátí každou chvíli
v otcovském životopise,
kdy jsem s ní nebyl? I když nechci,
slyším někdy, jak po koberci
jdou bosé nohy holčičí –
než na ně někdo zakřičí:
Co tady couráš, panebože,
jak se mám takhle soustředit?!
Potom to zmizí. Zas je klid.
(Jen v hlavě se mi točí nože,
co precizně jak břity fréz
mi mozek mění na nářez.)

XVI.
Byl jsem tak vyčerpaný stresem
a přecházením do rolí
učitele a žáka, že jsem
usínal vlastně kdekoli:
Mockrát jsem přejel v autobuse
a o přestávkách v jednom kuse
klimbal nad novou látkou, v níž
jsem před žáky byl nanejvýš
o jednu lekci. Při vědomí
držel jsem se jen o čaji
(ruském – jak jistě dodají
mí vzácní kolegové, co mi
pokaždé rádi dali znát,
za co že jsem to brával plat…)

PETR KUKAL Ze sbírky 52 slok
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XVII.
Na konci základního běhu
jsem složil zkoušku v úrovni,
o které jako o zážehu
mluvili všichni přítomní.
Včetně mě – na oslavě v baru
kde jsme si k vzájemnému zdaru
připíjeli snad posedmé.
(I když jsem věděl: co se mne
týká, byl tohle nepochybně
strop veškerých mých možností,
jsem prolezlý až do kostí
ruštinou. Angličtinou bídně
klopýtám jako závějí –
při každém kroku hlouběji.)

XVIII.
Cítil jsem se jak nevidomý,
co chodí trasou známých míst
a všechny kanály a stromy
už čeká. Tady si je jist.
Však stačí jedno odbočení
ulicí, která v trase není,
a nevidomý v panice
tápe, tápe a ztrácí se…
Takhle jsem učil angličtinu.
A postupně jsem – jak šel čas –
poznal několik dalších tras
a občas dokonce i minul
nějaký výkop v chodníku,
což mírnilo mou paniku.

XIX.
Než přišli ti dva milí hoši,
co pracovali v USA…
Ihned se stali světlonoši
a každý je měl za esa,
která tak jako nikdo jiný
zvýší úroveň angličtiny
na naší škole, kde jí tvář
dal přeučený ruštinář.
S dětmi hned byli kamarádi
(vždyť byli starší o pár let)
a diplom z chrámu múz a věd
jim nahradilo svěží mládí,
s nímž od pondělí do pátku
vrhali školu do zmatků.

XX.
Ještě vás baví tohle čtení,
nebo už máte právě dost
veršů, v nichž není k nalezení
mnohovrstevná obraznost,
v nichž rýmy oděny jsou spoře
v povrchní, mělké metafoře
(když se to vůbec podaří…)?
Ještě jsi tady, čtenáři?
Či znudily tě banality
stran učitelských úvazků?
Na krev jenom a na lásku
jsi zvědavý – a provždy sytý
stesků? (Vím: v nářku obžalob
vkus spolehlivě najde hrob…)

XXI.
Zase jsem skončil u předmětů,
co školy od nepaměti
moc rády předvádějí světu
jako vzor péče o děti –
nejobskurnější semináře,
při kterých kantor v potu tváře
zoufale hledá zas a zas,
čím tentokrát by marnil čas.
Hodiny zbytečného bytí,
v nichž intelekt je vzácný host
a užvaněná povrchnost
jak spodní voda štědře sytí
studnu ješitné ambice
všech filosofů z třetí C.

XXII.
Což bych (tak jako všichni druzí)
nakonec snesl – pro svůj klid,
kdyby nás všechny tyhle hrůzy
mohly alespoň uživit.
Jana čím dál tím pozorněji
sčítala mou výplatu s její –
ten koláč, z kterého nám zbyl
měsíc co měsíc menší díl…
S obavou v masce pobavení
vždycky hlásila, kdo z nás tří
na čem napříště ušetří,
jako by věřila, že změní
realitu. Že zvítězí
nad absurditou askezí.
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XXIII.
I já jsem pravdu kašíroval,
zavíral oči před stíny,
a pomalu tak měnil v ovál
tvárný kruh naší rodiny.
Jak dvě ohniska na elipse
jeden druhého ztráceli jsme
a Pavla v bolestech svých let
hledala marně známý střed.
Tohle byl – zdá se mi – bod zlomu…
Jana ztratila důvěru,
že ze srabu a průserů
nás dostanu. Že dejme tomu
si dávno sháním práci, s níž
budeme středním vrstvám blíž.

XXIV.
Čím omluvím tu hlavu v písku?
Aspoň naivní vírou, že
modlitbu nákladů a zisků
se vláda modlit nemůže,
když přísahala na vzdělání –
na biskupa, jemuž se klaní
povinně každý, kdo by rád
měl na peďáku doktorát?
(A který dávno ztuhl v sochu
z mramoru nebo z pískovce,
zkameněl na sůl pro ovce,
kterým nevadí ani trochu
pět šest citátů zas a zas
vydávat hrdě za odkaz.)

XXV.
Já jsem měl plné právo věřit
plamenným slibům nových vlád,
že tím, na čem se začne šetřit,
konečně nebude můj plat.
Já jsem měl právo! Slyšíte mě?
Jak asi může skončit země,
kde nedůstojně živoří
i středoškolští kantoři?
Dnes už to víme – končí trpce.
Z dětí je tupá, krutá sběř,
jíž ze vší péče o páteř
zakrněl mozek jako srdce
a v prázdnu jejich pyšných hlav
zní jen Listina vlastních práv.

XXVI.
Dvacátá šestá sloka – tedy
jsme v polovině (zaplať Bůh).
Může spoléhat na ohledy
čtenářů unavený duch
bez talentu a bez průpravy?
Smí věřit, že je neunaví
před koncem? Nutím do běhu
děj banálního příběhu,
protože dneska jenom akce
zaujme naši pozornost
(která nemá snad nikdy dost
krvavých dramat, zvratů v lásce
nebo pikantních poklesků,
co se tak hodí do Blesku).

XXVII.
Tak tedy drama: Šestnáct roků
jsem učil. To je fůra let.
A teď mám jenom jednu sloku,
ve které mohu vyprávět
o dvou minutách v kanceláři,
kdy mi ředitel s vážnou tváří
sdělil, že dětí ubývá.
„A tak se, Pavle, i my dva
musíme loučit. Po prázdninách
pro tebe nemám hodiny.“
(Čímž se rozpočet rodiny
zřítil jak utržený výtah
a zastavil se ve sklepích,
které jsem zatím znal jen z knih.)
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XXVIII.
Žít hlavně o chlebu a mléce
(odtučněném - to stojí míň)
se celkem dá, když člověk nechce
utratit majlant za kuchyň.
Jak ale úsporněji bydlet,
když není kde s kým měnit výhled,
sušárnu, sklep a sousedy
(kteří se rychle dozvědí,
že už vám dlouho nešla karta
a teď jste dokonale trop.
Uši má kromě stěn i strop
a každý zodpovědně pátrá
po detailech, jež vymění
na burze mdlého žvanění.)

XXIX.
Brzy jsem pochopil, že v půlce
porevoluční dekády
jiným sekáčům vyšlo slunce…
Se čtyřicítkou za zády
a s angličtinou, v níž jak primán
složím pár frází, jejichž význam
a uplatnění v hovoru

má blíž k dětském táboru
než k zasedačce, těžko mohu
chtít práci, kde mi dají dost
na jídlo, plyn a důstojnost
(a ještě děkovat mám Bohu,
když se mnou někdo upeče
na dva tisíce DPČ.)

XXX.
U nabídek na volná místa,
jsem stěží chápal, co jsou zač.
Za nás byl člověk traktorista,
učitel nebo prodavač.
Coordinator recruitmentu
mi ale nejde ani ze rtů
natož na rozum. Kdo to je?
Šéf? Sekretářka? Oboje?
Jsem ve svých jednačtyřiceti
„Junior“, nebo „Senior“?
(Dřív než vyřešíš tenhle spor,
další manažer ozve se ti,
že tě nechtějí. Už to víš:
Jsi odpad. Člověk na obtíž.)

Fo
to

 R
ad

ov
an

 R
yb

ák

Zleva Jiří Piskáček, Karel Sýs a Petr Kukal. Udělení Ceny UČS autorovi za rok 2014.
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CESTA KOLEM DISKOTÉKY
ZA OSMDESÁT LET
Parchanti mizerný,
cucáci usmrkaný,
doma je nikdo neřeže
a když, tak málo!
Nemají žádný povinnosti,
to  já  v jejich letech...
Ještě tomu není patnáct
a už to tady chlastá,
kouří, souloží...

Pane Bože,
jak já jim závidím!

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.

MOJE UNIVERZITY
I přes chatrné vzdělání  
a minimální nadání             
dík televizi dneska vím:     
Nejlepší máslo je margarín!
Veliký Bratr nás má rád!!
Kdo nežije na dluh,
ten je srab!!!

S MÁMOU ZA RUKU
Život je nejistá
a nebezpečná cesta,
po trapném startu
obávaný cíl.
Pláčeš a kvílíš
jako poškrábaná deska:
Pudem na he-py-míl,
pudem na he-py-míl,
pudem na he-py-míl…

NEJISTOTA
Ve škole jsem odmítal
rozebírat klasiky;
bál jsem se,
že už bych je nikdy
nedokázal složit dohromady.
Vysmáli se mi.
Ujistili mě,
že kvalitně rozebraný klasik
už nikomu neublíží.

PAN UČITEL
Řekl mi: Nevěř učitelům,
že moudrost ti přinese stáří.   

Řekl mi: Nevěř učitelům.    
Jsou to ti největší lháři.       

Kdo zaseje, ten možná sklidí,
možná se změní klima.                 
Možná, že Pánbůh všechno vidí
a nic ho nezajímá.

JOSEF PRSKAVEC 
Narozen 25. 11. 1954 ve znamení Střelce. Vyučil se v oboru knihkupec

v Luhačovicích. Pracoval jako prodavač a poté vedoucí směny v prodejně
knih SNK v Mladé Boleslavi. Při zaměstnání dálkově vystudoval Střední
knihovnickou školu v Praze 4, kde v roce 1983 také odmaturoval. Od roku
1985 pracoval několik let u ČSD ve stanici Bělá pod Bezdězem jako signa-
lista. Od roku 1999 byl zaměstnán přes 10 let jako dělník na výrobě aku-
mulátorů ve firmě Akuma, a.s. v Mladé Boleslavi. Pak nastoupil jako sanitář
do psychiatrické nemocnice v Kosmonosích, kde pracuje dosud. Publikovat
začal ještě před státním převratem, v almanaších Klíčení, MF 1985 a Zelená
sedma, MF 1988. Následovaly samostatné sbírky Pokus o dorozumění, MF
1989, Zázračný den, vlastním nákladem 1991, Poslední zpráva, v. n. 2001,
Na konci bude slovo, v. n. 2002, P.F. 2003, společně s manželkou Hanou, v. n. 2002, Nultý den stvoření,
v. n. 2003, Když muži čekají na zázrak, v. n. 2007, Milénium (výbor ze sbírek od roku 2000), v. n. 2010,
Psaní do písku, v. n. 2011. Je také zastoupen v almanaších Kouzelný klíč. Jan Poláček
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PUBERTÁLNÍ SEN
V Ráji se připravuje
výprodej a sleva,              
na každé větvi
sedí nahá Eva.      
Reklamní cedule
už vyvěšuje Had:    
Stačí jen stromem zatřást  
a pak posbírat.

DÁREK K PATNÁCTÝM NAROZENINÁM
(Moje první džíny)
Pryč s tepláky!                         
Už ani na zahradu  
nechci je nosit.          
Bušilo mi srdce,  
když i k nám vtrhla                 
koncem listopadu               
Velká Džínová Revoluce.

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.

MUŽ PŘED KAUFLANDEM
Sotva kdy promluví,
většinou mlčí,
tak, jako druzí somráci.
Pokud se rozzlobí,
hlasitě křičí:
Ať všichni přijdete o práci!

ČTVRTÝ PROSINEC  
Dnešní den         
zcela změnil můj život, 
už nikdy nebude nic    
stejné jako dřív.

V autobusu mne oslovila
neznámá dívka
a nabídla mi          
…abych se posadil 
na její místo.

PRVNÍ KROK
Napjaté lano před sebou
díváš se do hlubin
a záchranná síť pod tebou
je jen tvůj vlastní stín.

HAMLET V INVALIDNÍM DŮCHODU
Každé ráno doufáš
že se cosi změní,
každý večer
myslíš na dvě věci:
Buď je ještě něco
nad peklem a zemí,          
nebo jsou to
všechno jenom kecy.

ZÁKONITOSTI VÝVOJE
V dětství jsem býval
často sám
a toužil stát se
loupežníkem.
Devizovým,
jak Sandokan
anebo aspoň
Jánošíkem.

S věkem jsem změnil
taktiku,
dnes potrpím si
na zásady.
Bohatým beru
za kliku
a chudým dávám
dobré rady.

NÁPIS NA DVEŘÍCH
Domek byl už vykraden          
a není v něm nic cenného        
prosím
neničte mi zámky.

ŽIVOTNÍ MENU
Dětství je předkrm,
mládí polévka,
dospělost oběd skvělý.

Stáří je moučník,
na který
servírky zapomněly.
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SLZY PRO ANNY VAN GILD
Je tomu už nějakých pětapadesát let,
kdy do městečka Kostelce zavítal Rudolf Cortés.
Se skupinou muzikantů
a belgickou zpěvačkou Anny van Gild.
My, uhrovití výrostci z blízkého internátu
šíleli jsme, když na jevišti spustili rokenroly,
tenkrát přes veškeré zákazy.

A přes veškeré zákazy došel jsem si za Anny,
aby mi podepsala svoji černobílou fotografii,
kterou při koncertě rozdávali.
Nebyl jsem nakonec jediným odvážlivcem,
ale jenom mne jediného vyzvala, abych si 
autogram vyzvedl v jejím hotelovém pokoji.
To mi pak záviděli všichni; učitelé, kluci i holky.

K ránu jsem se do internátu vracel
s vidinou průšvihu a pěkným věnováním:
„Es war so schööön mit Dir. 

Deine Anny van Gild.“
Tak se fotka brzy dostala k mamince, která ji 
Roztrhala před ředitelem školy.
A já jsem poprvé ronil slzy kvůli ženě!
Naštěstí si všichni mysleli, že je to lítostí
z udělené důtky a snížené známky z chování.
Zdání občas skutečně klame… 

KRÁSNÝ SNE, VRAŤ SE MI 
Ty můj krásný sne, vrať se mi,
vrať se mé poblouznění!
Bývalas vánkem nad zemí,
křehoučké potěšení… 

DNESKA UŽ SEDÍŠ NA ŽOCÍCH 
Dneska už konečně sedíš na žocích
ve kterých peněz jako slupek z brambor máš.
Jenže sádla ti přibylo na bocích,
co celé kantýně vystačí na guláš. 

MÁ MILÁ USNI! 
Má milá jenom usni už, 
nyní ten vedle je tvůj muž
a ne já, to přece dávno neplatí!
Usínej v klidu. A zbav se závratí. 

VE VINÁRNÁCH
Ve vinárnách potoky vína,
v kavárnách kávy, grogu a čaje.
Radost, když člověk zavzpomíná,
to mládí mělo být nejmíň dvoje!

Pokaždé ovšem ve stejné době,
s děvčaty, která už vnuky mají.
Bývala krásná, s čímsi v sobě,
co ani dodneška neutají. 

TAJEMNÝ MR. BENÁK
Tajemný Mr. Benák, když přestal být tajemným,
vysedával v kavárně Mocce v Žitné.
Chodívali sem ale lidé rozliční.
Kupříkladu i herec Jiří Vala, milovaný ženskými.
Pamatuju si na jednu, které si nevšímal,
a přesto byla pořád v jeho blízkosti;
zoufalkyně.

Benák si říkal Joe a také jím byl
ještě před pár roky v US Army v Mnichově,
než tam nastoupil do letadla čs. aerolinií
a přistál v Praze.
„Tajemný Mr. Benák dopaden,“
zněl pak trochu přehnaně jeden novinový titulek,
pod nímž se skvěl portrét šviháka v americké
uniformě.

Joe se vrátil za umírající maminkou
a také, aby se vyhnul hnusné korejské válce,
kam měl být odvelen.
Kavárna Mocca se stala jeho útočištěm,
tady vykouřil denně svou stovku partyzánek.
A na WC si přičerňoval své šedivějící skráně. 

DANIEL STROŽ
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TAKOVÁ NÁLADA 
A tak maluji.
Dvě polokoule - tvoje poprsí.
Dva stany, jeden škrtám,
to je dovolená.
Ne, to je málo. Z poprsí bude
slunce a jablko k svačině. 
(publikováno v Divokém víně 1 / 1967) 

NA ZKOUŠKY DO KOMORNÍHO 
Na zkoušky do Komorního divadla v Hybernské,
vodíval mě prastrýc Boža Cikánek.
Nebyl tam jen zručným kulisákem,
ale občas i představitelem epizodních rolí.
Boža byl hezoun a z mého tehdejšího pohledu
daleko předčil Vosku, Lukavského nebo Kemra,
z něhož nápověda mívala těžkou hlavu.

Bože, jak já byl prastrýci Božovi vděčný!
Hlavně za krásnou herečku Irenu Kačírkovou,
ze které jsem jak jiní nedokázal spustit oči.
A když se někdy v pětapadesátém roce rozvedla,
všechen ten obdiv se stal ještě intenzivnějším,
připadalo mi.

Jenže pak do Prahy zavítal Gérard Philipe,
jemuž se paní Irena stala průvodkyní.
Prý kvůli její frančtině, cedil Boža skrze zuby.
Kvůli té zpropadené frančtině!
Jak jsme se oba cítili odstrčení!
Ale nejvíc to zřejmě vadilo panu Voskovi. 

V LABUTI MĚLI PIONÝRY
Maminčina známá volala z Bílé Labuti:
„Přijďte, paní, dostali jsme Pionýry!“
Byli jsme tam coby dup a vybírali
mezi červeným a bleděmodrým.
Jednalo se ale o nové modely,
o pár stovek dražší.

Nezbývalo, než aby přišel i tatínek
a rozdíl v ceně doplatil.
„Budeš mi tu motorku ale půjčovat,
a také sestru necháš svézt,“ kladl si
podmínky.
Nemohlo být v tu chvíli opravdu ničeho,
co bych byl nepřislíbil. 

V KINĚ SEVASTOPOL
V premiérovém kině Sevastopol
kontroloval vstupenky pan Kňourek.
Byla tam měkká kožená sedadla
v červené barvě.
Ta jsem ale okusil až mnohem později,
ve věku dospělejším.
Pro nás - kluky z okolí - byl vyhrazen druhý bal-
kon,
nepoužívaný a bez sedaček.
Tam jsme díky panu Kňourkovi pronikali
hned po setmění v sále.

A že to tehdy stálo za to!
Třeba takový Fanfán Tulipán
s Ginou Lolobrigidou a Gérardem Philipem,
dal se vidět nespočetně.
Podle frajersky rozhalených košil
a jejich vyzdvižených límců
pak poznávali jsme se po Praze.

KDYŽ NEBYLY PRACHY
Když někdy nebyly prachy,
šli jsme s partou na chlebíčky.
Do Gastronomu, do Koruny,
také k Rozvařilům Na Poříčí.

Ty pravé humrové z ruské chatky
byly nejlevnější.
Každému pět kusů a z pěti korun
ještě zbyl na eskymo padesátník. 

Náš výbor byl pořízen z http://www.divokevino.cz/
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MŮJ BŮH
Podebraný Malík hlásá evangelium podle sv. Dyndy
Můj bůh však neobléká zlaté ornáty
stačí mu vietnamská polní bundokošile
nevyhání babičky z lesů
ale mrská kravaťáky z katedrál
Nepotřebuje oltář ani zlaté tkaničky
nečichá ke kadidlu
nelibuje si v biřmovacích prstenech 
nemáchá lidské prádlo berlou
jako dobrý kantor oceňuje svéhlavost
ale malíčkem láme neposlušnost planet
prská po vesmíru galaxie jako pecičky angreštu
Můj bůh po mně nechce
rodné číslo živnostenský list
aniž kontroluje můj čárkový kód
„Každé kradené štěstí bude přerušeno“
Tak pravil Stvořitel 
pán kovů mramoru a kadidla

Církev píchla duši a přifukuje břicho
Církev bojující – bojující o moc
Ohrožena je však už i latina
Tak ohromný kostel pro jednoho pánbíčka!
Ačkoli kdo ví? 
Prasata nejvíc krmí před porážkou

Milé děti když Pán Ježíš chodil po světě
přišel jednou taky k Malíkovi
Malík ho pohostil polívkou
Plavala na ní spousta očí a Ježíšek si řekl: 
„To je chudý leč zbožný muž“ 
a pověřil ho pasením oveček 
Sotva za Ježíškem zaklaply dveře
Malík se rozchechtal a svolal tovaryšstvo ke stolu
A debužírovali polívku
na níž plavalo jediné mastné oko
A protože jim ovečky snesly vše co měly 
debužírujou tam dodnes

Trny z kříže obrůstají sudlice a cepy
Mstitelé už chodí po poušti 

nepočkají na umíráček a vykopou vás z hrobů 
roztaví vaše kreditní karty
a strusku obrátí v prach 
Desetitisíce si špiní karmu milióny
Ale poslední soud byl již ustaven
Bude zahájen 3. října árií Mojžíše
poté vystoupí tercet Ďábla Krista

a Butruse Butruse-Ghálího:
„Jedem das Schweine!“

Historie nevezme ohled na hysterii
Přežraní držíte siestu
posmíváte se prvnímu zvonění
přeslechli jste druhé
Po křeči vytryskne rudé semeno revoluce
moc bezmocných se změní v nemoc mocných
a tu nerozložíte na bity
neodfaxujete aniž protlačíte internetem

Ale co básník?

OKAMŽIK PÝCHY
Udiven jak rychlý je sešup 
z Horních Míseček do Strašnic
říkám:
Pivo už řádkuje
a já jsem horní kroužek

Kléma měl pod čepicí Zeman pod opicí
Čepička pod lodičkou Sidon pod čepičkou
Čtvrcení podřadného masa
pro to hlasujete!
Tisíc a jedna noc
co na to poví Šahrazád?
Marně úhoři třou Aladinovu lampu

KAREL SÝS
Apokalypsa podle Joba
Psáno na ostrově Kostelec 
mezi Tichou a Divokou Orlicí po stržení lávek
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Miloševič za katrem je milý na omak
a číhošťský farář naopak

Fuj to je znesvěcení hostie!
„Nevyčítejte nám obřezané hnané do plynu 
– vždyť nám obřezali naše bydla naše stará práva!
Ani dnes je nevítáme před hradbami
mohli by nám obřezat svědomí“
Nůž na Pankráci duní v lechtivější tónině
Stínítko z lidské kůže? Ale jen z podřadných kusů 
a když je nápaditě tetované!
Hranice vzplála tam na břehu Rýna
I Bagdád vzplál leč to je hranice jiná
Vstup vojsk internacionální pomoc
vstup do Unie závod o moč…
Viselci v Budapešti vám padli do noty
vykleštěné v Kábulu jste prohlíželi se vzrušením
zhoupli byste i Zoju Kosmoděmjanskou
nad visící Jožkou Jabůrkovou jste třeštili
asfaltoví černoši se vám zamlouvali
ani bavlna nemá bělejší bělmo
A havran klovající oko musulmana?
To přece známe z restituovaného Orlíka!

JAK TO PŘIŠLO ŽE BYLO ČSSR ROZBOŘENO
Máš rudý řidičák?
Tak drž hubu napomínal Müller Kubu
Tlučhubové zápasili o přízeň 

Helenek Haniček a Kájů 
co tak krásně klokotali na sjezdech a tryznách 
Místomüller do strany zabloudil omylem
Přivedli Václava Hudečka: 
„Vystupoval před anglickou královnou!“ 

nyl Evža Erban 
a cvičená opice se culila
„Kdybychom napsali my báseň o anglické královně
už bychom seděli v Toweru!“ 
smál se trpce Josef Peterka
Někomu ovace někomu ovoce někomu křížaly
Prý česká kultura je od přírody levicová! 
Kultura není přívěšek k hodinkám
Převrat však byl Bezpečností zabezpečen

bezpečně
v Kmenu pět redaktorů z dvanácti 

nosilo krycí jména

Vrzající kolo dějin se otočilo
Konečně u lizu!
Jazyků narostlo víc než lízátek
a lízátka byla rozdělena předem
Jungmann se chvástal kolekcí skalpů

jak následník trůnu parožím
zaživa pohřbených pod černými seznamy
Novopečený herrenvolk nespolehl na pracku trhu
s levičáky zatočil po stalinsku 

jak byl odmalička zvyklý
Bunin nepochopil revoluci?
Do separace s těmi kdo nepochopili 

kontrarevoluci!

NĚKOLIK VĚT O MARASMU
Dnešek je váš – zítřek náš
pane rezidente Tigride 
ztratili jste tah na branku
nemáte komu vstřelit gól
„Básník je nikým nežádán“ 
„Poezie hyne v Čechách i Německu“
Ta vaše ovšem! 
Nic s ničím o ničem proti ničemu! 
Ještě tak se svléknout 

před bezbranným obecenstvem
svážet hnůj na ideály mládí 
ševelit ve sboru bez hlasu
a vynadat posluchačům do hluchých sviní
modlit se latinsky i hotentotsky
kadit na papír i na myšlenky
Houf chce už jen přežít poslední leč
Nepřežije! Jste určeni k výřadu
„Komunisti jsou deseti procenty zastoupeni

v parlamentu
proč by tedy neměli být na Bítově?“
Poměrné zastoupení poezie podle nebesklíče!
„Divoké scény proti Sýsovi a Blahynkovi 

se odehrály bez fyzického napadání…“ 
Jak noblesní! 
Magor Jirous vidí jen celu předběžného zadržení
Šiktanc jen bandasku s níž chodil do vrátnice
Hle jak v Čechách přicházíme o básníky
Chuchma se dovolává smrti 
„Zacelí rány v srdcích básníků“
Jenomže my nejsme mrtvi šmoku!
Zaletíte si na Velikonoční ostrov?
Uvidíte se tam v zrcadle – 
omšelé balvany po kolena v hlíně
Nabízíte duše za babku
to neznamená že ty naše jsou na prodej
Do pekla potáhnete bez doprovodu

Lipa_04_2014_LIPA  03.12.14  17:51  Stránka 25



26

BÁSNĚ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

CHAPLINOVO DĚDICTVÍ
slunce se chvěje
v kleci větví
bolest se větví
není pokoje

Chaplin
měl pravdu
víc než stroje
člověk potřebuje
lidství

KONEČNÉ ODHALENÍ
kdo pravdu hlásal
lhal

kdo lásku hlásal
nenáviděl klamal
a jásal

HRANICE ODPOUŠTĚNÍ
i mezní lásky
mají meze
lze přes kořeny
lze čeřeny

zase
stejné teze
zda pravdivé
zda drzé

trhanům
možno odpustit
šakalům
nelze

BEZVÝCHODNÁ SITUACE
pravili: na věky
neříkali co

možná to vědí
želvy možná lama
sčítá ovečky
na úpatí sama

hrabiví zloději
uvízli v závěji

SOUHVĚZDÍ SE ŠPATNOU POVĚSTÍ
souhvězdí
se špatnou pověstí

bezvládí
bloudění
chaos křeč

a lidi
zda najdou
společnou řeč

ZTRACENCI
držme pietní
minutu ticha
za ztracené
ideály

lhali nám lhali

nikoli pravda
nikoli láska

pouze nouze
pouze peníze

MĚSÍČNÁ NOC
srp měsíce se mračí
v ráhnoví větví
kameny pláčí
slzy račí

jihne splav
hasne vůně trav
sovy loví
v pustém křoví

SIGNÁL
mezi kameny
lichoběžky

smírčí kameny
na věky
odstraněny

TRUCHLIVÁ BOJIŠTĚ
mastné hlíny
plné klíny
mladé klíny
mrtvé klíny

a viníci
pokud jací
z přední řady
na recepci
s řády

NA SEKERU
dny tůně
dny bez vůně
dny zmaru
dny bez tvaru

i kámen stůně

žijeme družně
na sekeru

FRANTIŠEK UHER
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Potřebnost činu
Nelze trpně stát na rozcestí a trpělivě vyhlížet fik-

tivního Godota. Nelze pouze čekat, stát a naslouchat.
Nelze věčně mlčet. Nelze nekonečně hledat různá
východiska, hloubat, planě mudrovat, rozvažovat.

Vězme: Někdy je třeba jednat!

Zpustlá krajina
Místo lesů, polí a luk rozplizlé obludné fotovolta-

ické elektrárny a prázdné průmyslové zóny. Místo to-
váren supermarkety. Místo domovů ubytovny. Místo
dálnic cyklistické stezky pro venčení psů. Místo lid-
ství reklamní slogany. Místo rovnosti lichva, falešná
lání a zatmívání. Tajené spodní proudy, podvody,
hody, nehody, svody. Není svobody, kde není rovnosti!
Není svobody, kde páchne agresivní kadidelnice!
Tupá propaganda hlupství přihrnuje na privátní haldy
další zlaté hroudy. Žádná spásná kuropění.

Zda ještě dokážeme přeplavat řeku plnou nepo-
kojů…

Zamknutá ústa
Odolní pedofilní kněží se množí jako štíři a dští

další hanebnosti. Není normální hnát vodu proti
proudu, ale činí tak s odolnými úsměv farizejů. Po-
krytectví a hamižnost se šíří jako infekční choroby,
které není radno léčit, neboť jsou základem exi-
stence. Výsměch instituci posledního soudu. Není
již hrdých věží. Pouze zatmívaná, zhoubně zahní-
vající spáleniště cti. Plodná mrchoviště. Dnes jako
příště ukrutný tanec mlžení, chamtivosti a oblud-
ných lží. Ranec plný učesaných slizkých frází ne-
sený temnou stopou. Totalita kříže nasazuje mříže.

Imigrační horor
Indiánský náčelník zaťal tomahawk do posled-

ního javoru v rezervaci na břehu řeky Delaware,
kde jeho pradávní předkové vařili javorový cukr
a navzdory pověsti země s neomezenými mož-
nostmi emigroval se všemi příslušníky již nepočet-
ného kmene do Evropy. Před odletem mu na letišti
zabavili luky a šípy, po přistání i dýmku míru, kte-
rou v době agresivních zásahů evropských vojsk
na jiných kontinentech považovali za provokaci, ba
přímo za potencionální nebezpečí. Kdosi nezře-
telný, málo informovaný či zlomyslný, doporučil ná-
čelníku migraci do Čech, kde ochotně otvírají dveře
kdejakým politickým zkrachovancům, šejdířům,
defraudantům, komplicům různých mafií, potom-
kům strýčka Herodesa. V Praze ovšem trosky

kmene klidná loviště nenašly. Leda snad ta věčná.
Za pár týdnů exekutoři zabavili památečný totem,
všechny čelenky a mokasíny.

Přicházení
Kdykoli odcházíme, potkáváme přicházející. Odkud-

koli kamkoli. Přejme jim, aby se nedopustili tolika ža-
lostných omylů jako generace předků. Kéž sami brzy
poznají kudy mezi skalami, kudy mezi bažinami, kudy
pustými pláněmi, kudy mezi pozlátkovými lákadly.

Kudy mezi lidmi.

Propadlištěm
Středověk pokrytecky pokorných pomazaných

pominul, propadnou permanentně propagovaným
peklem do svého vylhaného ráje i s proradně po-
sbíranými poklady.

Přítomnost patří prozřetelnému počestnému po-
hanství.

Mizející ideály
Boží vůle? Nikoli! Osud? Nikoli! To všechno my.

My lidé. Já, ty, on, ona, oni. Jakási mlžná, zdánlivě
bezvýznamná clona nás rozděluje. A svědomí,
pokud jaké? Kdeže! Svědomí jako houska na stole.
Buď je, nebo není! Každodenní klání. Holedbání.
Zrůdná chladná vání. Nenávistná televizní naříkání.
Tkaní lží, pomluv, polopravd, vizí. Stačí málo
a všechny ideály zmizí. Stačí docela málo.

Mlčet.

Stupeň ohrožení
Na dveřích mříž zajištěná visacím zámkem. Za

špinavým sklem výlohy obnažená krejčovská
panna. Smutná, plachá a bezmocná jako srna na
dně strmé rokle. Jinak je výloha prázdná jako vy-
schlá studna. Odněkud slibná slova, jimž již nikdo
nevěří. Všudypřítomná, neslyšná, nehmatatelná
hrozba. Není nikoho, kdo by stanovil stupeň ohro-
žení. Poslední krejčí a švadleny odešli na odpoči-
nek nebo zemřeli, jehly zrezivěly, nitě zpuchřely.

Ostatní rozkradeno. 

Lekce pro důvěřivé chodce
Kvetoucí vřes bičoval lijavec. Chodci přes les,

přes ves, potom zadem sadem. Podivná věc: Na
větvi visela otevřená klec. Na kleci seděl papoušek.
Déšť mu šeptal do oušek. Ve snaze skrýt se před
chladem dešťových kapek zaletěl do klece.

Lekce důvěřivým. 
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BLUES O SVĚTABĚHU
Svět se s náma ve dne v noci točí
Svět kde všecko koupíš za pár vočí
Svět se točí jako osudí
Kdo se vyzná ten se nenudí

Kdo se vyzná směle kráčí s dobou
Tomu všichni pěkně z ruky zobou
Ten má dycky v rukávu pár es
Ten má nárok aby se jen vez

Kdo se nechce vyznat nemá šanci
Věčně bude mít jen prázdno v ranci
Kdekdo si ho snadno vochočí
Bude kuli De jen vo to čí

Svět se točí jako všecky světy
Jedni dřou a vohýbají hřbety
Druhý mají na ty první bič
Tak se ten svět valí pořád pryč

Svět se točí Handlujou se role
Kdo byl nahoře je zase dole
Každej na to není vybaven
Někdo přece musí z kola ven

Velcí trpaslíci to mohou dotáhnout
až na malé obry.

OTCOVSKÉ POUČENÍ
Na knoflíčky, na pentličky
panenského korzetu
gentleman má rukavičky,
popřípadě pinzetu.
Zkrátka jenom prasák
používá hasák.

POCTA CASANOVOVI
Casanova, Mistr lásky,
míval úspěch, protože
nezval dámy na procházky,
ale rovnou do lože.

MALÁ DOMŮ
„Smrádek, ale teploučko!“
Hle, tady je
stručný nástin české filozofie.

KDYŽ MÁ HOLKA DVACET LET
Když má holka dvacet let,
kvete jako z růže květ.
Když je holka věčně mladá,
kvete, voní, neuvadá.
Když má holka dvacet let,
dvoří se jí celý svět.

Když má holka třicet let,
svět se začne točit zpět.
Věčné mládí dávno zvadlo -
nehněvej se na zrcadlo!
Když má holka třicet let,
miluje už naposled.

MÁJOVÁ ROMANCE
Co budou šeptat za šumění lip
májoví chlapci do holčičích oušek?
„Láska je láska,“ tvrdí TV klip.
Už je pryč éra směšných truchloroušek.

„Za trochu lásky šel bych světa kraj,“
blouzníval kdysi pěvec boží.
Čo bolo, bolo. V éře Zimmer frei
lásky je víc než dost - a samé prima zboží.

Takový už je módní trend.
„Láska je láska…“ Rozhlídni se venku:
lásku dnes koupíš v každém second hand.
Každý má nárok na svou erosenku.

Zas je tu lásky čas. Tož mládí vpřed!
Večer se srotí na Petříně davy.
Mě davy děsí už pár tisíc let.
Radši si doma přečtu Máchu. A vy?

JIŘÍ ŽÁČEK
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PAPUČOVÝ PUČ
Vyňato z dějin
Tančí se jako vrták

Jásali jsme na náměstí:
kafkárna je fuč!
Sametová revoluce,
papučový puč…
Šup sem, šup tam,
škatulata, hejbejte se,
šup sem, šup tam,
papučový puč.

Nenávist a lež jsou k.o.,
kopejte jim hrob!
A ta pravda a ta láska,
to je prima džob!
Šup sem, šup tam…
to je prima džob!

Když už máme svoboděnku,
netřeba nám glejt…
Proč se vždycky chytí šance
všeho schopný šmejd?
Šup sem, šup tam…
všeho schopný šmejd.

Kamarádi, ke korytům,
vyberte si post!
A těm dole, těm se hodí
ohryzaná kost.
Šup sem, šup tam…
ohryzaná kost.

Proč tu pravdu, proč tu lásku
rozežírá žluč?
Sametová revoluce,
papučový puč…
Šup sem, šup tam…
papučový puč.

JAK SBALIT ŽENU
Jak sbalit ženu? Něžnou básní,
vždyť v roli múzy každá zkrásní.
Ale jak se té baby zítra zbavit,
vám neporadí ani Robert David.

KAM
Kam se muži zaběhnou?
Nejčastěji za běhnou.
Zaběhnou se za rajdou,
nikdy už se nenajdou.

KDYŽ
Když vám ženy leží u nohou,
možná za to ani nemohou.
Možná za to ani nemohou,
možná zrovna myslí dělohou…

TŘI FÁZE LIDSKÉ SEXUALITY
1. Víš co, a nevíš jak.
2. Víš jak, a nevíš s kým.
3. Víš s kým, a nevíš proč.

POUČNÁ PÍSEŇ O SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ
Sexuální výchova
pro dívky a chlapce?
Obraťte se o pomoc
ke zkušené šlapce!
Při praktické výuce
zacvičí vám zručně
studenty i studentky,
učnice i učně.
Nikdo neví o sexu
víc než zralá štětka!
Seriózně uvádím
sebe jako svědka.
Kramářská milostná
Přepadnou-li moji ženu
erotické tužby,
nechávám si od ní platit
za intimní služby.
Neříkejte, že jsem prase -
hlavně že je ordnung v kase,
ryc, pic, bum!
Příště platím zase já jí,
když mé vášně zkrotí,
v našem tržním obcování
je mi vzornou chotí.
Nehledíme na pár vočí -
hlavně že se prachy točí,
ryc, pic, bum!

Náš výbor je z knihy Vy mně taky, kterou vydal
Šulc-Švarc, s. r. o., ve spolupráci s nakladatelstvím
M. Švarce-Šulc a spol., Oldřichova 52, Praha 2,
roku 2012 jako svou 437. publikaci

Lipa_04_2014_LIPA  03.12.14  17:51  Stránka 29



Malé rozjímání místo dojímání
Jaroslav ČEJKA

Jistě si vzpomínáte, co se volalo před čtyřiadvaceti
lety na náměstích: „Kdo, když ne my?!“, „Kdy, když ne
teď?“ a „Nejsme jako oni!“. A právě na to jsem musel
myslet, když jsem přebíral Cenu Unie českých spiso-
vatelů, kterou mi Unie udělila, přestože nejsem jejím
členem. (V minulých letech ji už dostali další nečlenové
UČS: Jiří Žáček, Valja Stýblová, Zdeněk Mahler, Lenka
Procházková - a letos taky Karel Srp.) Když jsem za ni
děkoval, řekl jsem, že sice nevím, kolik literárních cen
se u nás ročně uděluje, ani které spisovatelské orga-
nizace se na nich podílejí, ale zato vím, že jedním
z nejdůležitějších hodnotících kritérií je stále ještě
heslo „Kdo nejde s námi, jde proti nám!“. A že jsem
rád, že to v případě UČS neplatí, protože v UČS zvítězila
snášenlivost nad nesnášenlivostí…

To takoví lidovci, to jsou jiní kabrňáci - ti už zase vy-
tahují lustrační zákon a vůbec jim nevadí, že je v rozporu
s Ústavou ČR i legislativou EU, protože vychází z principu
kolektivní viny. Hlavně že mají jistotu, že tenhle klacek
na jejich hlavy nedopadne - o to se postaral už první po-
listopadový ministr vnitra za ČSL Sacher, který nechal
v archivech StB jen to, co „vítězům“ nevadilo, zatímco
jiné dokumenty dal prozíravě skartovat.

Já na tom sice nejsem jako pan Babiš, nemám ani
jeho peníze, ani záznam v seznamech spolupracov-
níků StB, a lustrační zákon se na mě tedy nevztahuje
(dokonce jsem nikdy nezastával žádnou volenou
funkci v KSČ a nebyl jsem členem Lidových milicí), ale
to neznamená, že je mi celá věc lhostejná. Osobně
znám skoro tucet lidí, kteří lustrákem postiženi jsou.
Byli k té či oné formě spolupráce s StB donuceni tvr-
dým vydíráním, ale pokud vím, tak nikoho neudávali,
a když už se museli sejít se svým řídícím fízlem, vy-
kládali mu banality. Že ten a ten člověk nadává, že ne-
jsou banány, onen si stěžuje na to, že ještě nedostal
žádný titul či vyznamenání, a tamten je naštvaný, pro-
tože nedostal devizový příslib k cestě na Západ…

Ptáte se, jak to můžu tak vědět? Snadno. Všichni se
se mnou scházeli a zejména koncem osmdesátých let,
kdy už jsem zastával poměrně významné funkce, mě
vyhledávali nezvykle často a leckdy jsme mluvili
i o dost ožehavých věcech. A já si před nimi nebral
žádné servítky. Nesouhlasil jsem s rozmístěním so-
větských raket na našem území či s perzekucí signa-
tářů Charty 77, ba i výraz Biafra ducha jsem párkrát
použil. A přesto jsem byl establishmentem vyzvedáván

výš a výš. Myslíte si,
že by to bylo možné,
kdyby mě ti moji
přátelé a známí
někdy označili za
nepřítele režimu
a práskli na mě kon-
krétní věci? Je
pravda, že když mě
Adamec navrhoval
v roce 1988 za mi-
nistra kultury do své
nové vlády, Jakeš to na předsednictvu ÚV KSČ zamítl
slovy: „Soudruh Čejka má občas podivné názory!“
Jenže to šlo o názory, které slyšel přímo ode mne při
svých setkání s novináři a umělci.

Moje Odcizená krajina, která nedávno vyšla, je
mimo jiné románem o tomhle problému. O tom, jak
estébáci (ti skuteční, kteří po převratu přešli většinou
k jiným složkám ministerstva vnitra, nebo odešli
v klidu a hlavně v anonymitě do důchodu i se svými
výsluhami) ničili lidi. A jak se nám všem po roce 1989
mohli vysmívat, protože dokázali rozdělit náš národ,
v čemž horlivě pokračují jejich následníci.

Můj román zatím literární kritika a kulturní publicis-
tika ignoruje. O to víc si vážím ceny od Unie českých
spisovatelů, kterou naše „nezávislá média“ vesměs
označují za komunistickou, přestože v Obci spisovatelů
i v PEN klubu je dneska víc bývalých komunistů než
v Unii. Mimochodem, UČS by na mne mohla mít i těžké
srdce, protože stojím mimo. A někteří komunisté (ti mi-
nulí i ti dnešní) by mi mohli zazlívat (a třeba i zazlívají)
mou kritičnost, když píšu o padesátých letech, o letech
1968 a 1969, či o první normalizaci. Na druhou stranu
je pravda, že v Obci spisovatelů či PENu je možná víc
skutečných spisovatelů. Ale ten rozdíl se rychle zmen-
šuje, protože opravdoví spisovatelé z oněch organizací,
které dnes nemají pomalu ani na kafe pro své členy při
valných hromadách, vystupují jeden za druhým. Zůstá-
vají hlavně „sepisovatelé“. Ale to nikomu nevadí, ob-
zvlášť ne politikům, kteří o nějaké semeniště názorů
lidí myslících vlastní hlavou opravdu, ale opravdu ne-
stojí. A tak se z mnohých prozaiků a básníků stávají
osamělí běžci. Nedivím se tomu - být členem Svazu
zahrádkářů nebo rybářů má pomalu větší smysl.

http://www.obrys-kmen.cz/
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GLOSA
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY
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CENY UČS ZA ROK 2014
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Petr Kukal - za sbírku 52 slok
Ivan Fontana - za satirickou tvorbu

Petr Žantovský - za odvážné občanské postoje
Erazim Kohák - za přínos českému humanistic-

kému myšlení

Chvilku se mi zdálo, že po dvou pronikavých re-
cenzích 52 Slok, které napsal Alexej Mikulášek
o nich, zprvu vydaných anonymně a po pěti letech
pod autorovým jménem, a poté, co jsem na okraj
toho příběhu o 728 verších přičinil do LUKu malou
poznámku sám, nezbývá mi než shrnout, že Petr
Kukal umí suverénně vypovědět tragický sestup
dnešního vzdělaného člověka na společenské dno
ve slokách paradoxně mélických tak naléhavě, že
nevyzdvihnout knížku takové úrovně cenou, to by
byla nehoráznost a nerozum. Snad už po paté jsem
se však chtě nechtě začetl; strhl mě „děj banálního
příběhu“ bez „pikantních poklesků“, / co se tak hodí
do Blesku,“ a vynesl mě do letové roviny poznání,
že 52 slok je dílo trojí slovesné souvislosti; že se
stejně provokativně jako originálně hlásí hned ke
třem čtyřem velkým zdánlivě rozdílným osobnostem
evropské poezie; a že ve výsledku je tu překvapivě
jednolité objevné dílo. První a druhou souvislost při-
znává už název 52 slok. Kdo by z českých čtenářů
poezie nepomyslel na 52 hořkých balad věčného
studenta Roberta Davida, na - rovněž vydávaný ano-
nymně - příběh podobného vzdělaného vyděděnce?
Baladický příběh Kukalův není však složen z villon-
ských balad, plynule se odvíjí ve slokách výslovně
puškinských. Narážkou v názvu a námětem se 52
slok opírá o českou moderní poezii, co do spádného
verše a sloky o nejslavnější dílo ruského roman-
tismu. Dávno se ví, že mezi českým avantgardním
básníkem a o sto let starším ruským klasikem ne-
byla žádná zeď, vždyť Vítězslav Nezval překládal
Puškina, ne sice Oněgina,  kongeniálně už přelože-
ného Josefem Horou, ale líbezný Domek v Kolomně.
Ještě podivuhodnější je souvislost brilantních veršů
s tím, co Kukal nazývá banálním příběhem. Fran-
couzské „banal“ je ve svém základním významu
„všední, běžný, obyčejný“ a až pak „otřepaný,
otřelý“. Též české slovníky (například Váša-Trávní-

ček nebo Ladislav
Rejman ve Slovníku
cizích slov) na prv-
ním místě uvádějí
význam „všední“.
Nuže, česká litera-
tura má velkou tra-
dici zájmu o všední,
obyčejné. Dobře
utajený básník
Karel Čapek napsal
Obyčejný život.
Obyčejný život v roce 1934, kdy román poprvé vyšel,
byl přirozeně jiný, než je tvrdý a drásavý obyčejný
život po třech čtvrtích století, případně po osmdesáti
letech. Zvláštní umění zpodobit obyčejný život své
doby poutavě a sugestivně je však stále stejně
vzácné. 52 slok o dnešní všednosti, obyčejnosti, ne-
ukazuje však toliko k Čapkovi (a k Nezvalovi Křídel,
která se rozpínají „nad všední den prostě lidský“),
jen k české literatuře, ale též ke knize, jejíž francouz-
ský originál vyšel stejně jako 52 slok letos na jaře:
ke Kunderově Oslavě bezvýznamnosti. Zde už cito-
vaný Slovník cizích slov definuje banalitu jako „dílo
ideově bezvýznamné.“ Bezvýznamné však není dílo,
které objevuje význam bezvýznamnosti anebo, a to
je Kukalových 52 slok a už předtím jeho Deník muže
ve středních letech, osud člověka zaháněného nebo
zahnaného do bezvýznamnosti, bezejmenného člo-
věka z 52 slok, jehož už nikde nechtějí a který si
říká: „Už to víš: / Jsi odpad. Člověk na obtíž.“ Vida,
trojí souvislost 52 slok: s poezií českou i ruskou
a prózou dvou prozaiků zapírajících v sobě básníka
při Vltavě (1934) a (2014) při Seině. 

Právě tato trojí souvislost 52 slok, toto trojí za-
kotvení paradoxně přispívá k přisvědčivé jedineč-
nosti knihy, které se dnes dostává ceny Unie
českých spisovatelů.   Milan BLAHYNKA

Petr Kukal aneb Tři souvislosti
Laudatio
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V sobotu 1. listopadu 2014 Unie českých
spisovatelů udělila Ceny za rok 2014
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CENY UČS ZA ROK 2014
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Počátkem listopadu jsem spolu se třemi dalšími
laureáty převzal Cenu Unie českých spisovatelů.
Vážím si toho a rád bych své pocity několika slovy
shrnul.

Samozřejmě mě velmi potěšilo, že se našla re-
prezentativní skupina básníků, kritiků a literárních
vědců, kterým stálo za to zabývat se oceněnou
skladbou 52 slok jako literárním dílem - ne jako
kuriozitou ve formě (poměrně řídce užívaná oně-
ginská strofa) a obsahu (z pohledu soudobého
zpravodajství jde o příjemně skandální příběh uči-
tele ruštiny, který skončí jako bezdomovec). Ko-
rektní snahu uvidět případné estetické kvality
tohoto textu projevili členové UČS jako jediní. A to
si rozhodně zaslouží vděk a poděkování.

Dále je pro mě významné, z čích rukou jsem
cenu převzal. Dva čelní představitelé UČS, Karel
Sýs a Michal Černík, pro mne představují přede-
vším velmi dobré básníky, lidi, od nichž se mohu
učit řemeslu i imaginaci, jejichž rozhled a zkuše-
nost pro mne mohou být a jsou stálou inspirací.

Konečně (last but not least, jak by řekli světáci),
je pro mne velkou ctí ocitnout se přijetím letošní
ceny v tak vybrané společnosti. Aforista Ivan Fon-
tana mi imponuje schopností esencializovat smysl,
koncentrovat ho do plochy několika slov. Podobá
se to autorské práci v útvaru čtyřverší, které cha-
rakterizuje většinu mojí básnické tvorby. Petr Žan-
tovský je pojem a nemá smysl tu opakovat cokoliv
z jeho laudatia. Ale profesor Erazim Kohák stojí
úplně mimo veškeré kategorie. Jeho velikost od-

borná i lidská vyvo-
lává jen tichý úžas,
setkání s ním je
v každém ohledu
darem. Navíc je mi
mimořádné blízký
zdánlivě paradox-
ním spojením jed-
n o z n a č n ě
levicového politic-
kého přesvědčení
a hluboké křesťanské víry. I já se názorově pohybuji
jen v levé části politického spektra - a večer co
večer poklekám k modlitbě.

Rád bych Unii českých spisovatelů ještě jednou
poděkoval za ocenění mojí básnické tvorby. Byla
pro mne čest letošní výroční cenu převzít.

Petr KUKAL
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Poděkování a vděk
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CENY UČS ZA ROK 2014
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Ivan Fontana (vlastním jménem Mojmír Soukup,
narozený 1. 6. 1946 v Jičíně) patří k našim předním
aforistům, vedle např. Gabriela Lauba a Františka
Uhra. Inspiraci našel v dílech Françoise de la
 Rochefoucaulda, Jeana de la Bruyéra, Georga
 Christopha Lichtenberga a rovněž jičínského ro-
dáka Karla Krause, vydal se však vlastní cestou.
Nikdy nepatřil ke ctitelům žánrové čistoty (vymyd-
lenost a akurátnost literatuře málokdy sluší), jeho
knihy aforismů nejednou spojují aforismy s jinými
útvary literatury, jakými jsou krátké sentence,
gnómy i paraboly, anekdoty, bestiáře a vůbec roz-
manité hravé alegorie, přesto aforističnost jako vý-
stavbový princip i vztah k životu v jeho díle
dominuje. Fontana totiž nechce primárně poučo-
vat, vychovávat, poskytovat psychickou nebo du-
chovní útěchu, ale chce intelektuálně, a to je třeba
zdůraznit, intelektuálně bavit sebe a zvláště čte-
náře. Platí to obecně: zábava bez nového poznání
je nestravitelná, stejně jako poznání bez elemen-
tární zábavy. Nuda stíhá, a stíná, obojí. 

V pojmu „aforismus“ čteme slovo „for“ či „fór“,
spisovně žert. A mnohé Fontanovy kuriozity
opravdu místy žertíky, nejen ty kanadské, připomí-
nají. Ale aforismus je přece jen kratší než ane-
kdota, a hlavně se nevypráví, nemá epickou
perspektivu a nelze jej inscenovat na jevišti. Někdy
je dokonce tvořený pouze dvěma -třemi slovy, jako
„Internacionální kritik: intrik“ nebo „Politická kul-
tura: loutkářství“, může být opravdu kratinký, ale
hlavně je podstatně intelektuálnější, racionálnější,
analytičtější a - to je specifický rys autorův - také
pitoresknější, se zálibou v absurditě. „Prázdná
slova - a jakou mají ozvěnu“, píše v Institutu umění
(2010). Autor aforismy metaforicky definoval jako
„jednohubky literatury“ nebo „vteřinové romány“,
a obě charakteristiky jsou výstižné. Jednohubky
servírujeme jako chuťovčičky, pohladí chuťové po-
hárky, povzbudí chuť, ale nejsou hlavním pokrmem.
Tou svíčkovou na smetaně nebo borščem literatury
je pro čtenáře román nebo novela, poéma či sbírka
básní, kam na něj s aforismem nebo žertovnou his-
torkou. Jenomže co když musíme krátce a preg-
nantně nějaký román charakterizovat, stejně jako
člověka coby jedince i příslušníka určité skupiny?
Nebo filozofická témata? Potom babo raď, máme-

li na to několik slov.
Ne vět, ale několik
slov!  To nezbývá
než popsat určitý
jev jeho „vteřino-
vým“ protějškem,
aforismem, jenž ve
zlomku a zkratce
vystihuje jeho klí-
čový smysl nebo alespoň cosi podstatného z něj.
Ostatně jsou spisovatelé, jejichž díla  jsou jakoby
z aforismů složena nebo volně komponována, za
příklad mohou posloužit například intelektuální ko-
medie Oscara Wildea, nehledě na příběh vetknutý
do jejich osnovy.

O Fontanových aforismech už bylo ledacos na-
psáno v časopisech i sděleno na akademickém
fóru. Čímsi malým jsem měl rovněž tu možnost...
S odstupem času zjišťuji, jak obtížné je aforismus
analyzovat, aby z něho nevyprchala esence a při-
tom byly odhaleny jeho výstavbové principy.  Jsou
jako „kostky v letu“, jak zněl název Fontanovy
knižní prvotiny z roku 1989, jako paradoxní defi-
nice, jako různé jazykové hry a hříčky, jako podiv-
nůstky z kabinetu kuriozit profesora Zmatka,
skvěle výtvarně komentované Petrem Pošem, jako
reálné zákony a zákonitostí viděné ovšem malinko
posunutou optikou vědce, jenž glosuje náš svět
jako theatrum mundi s vědomím, že „Hloupost je
všestranná - oproti ní je rozum specialista“.

Alexej MIKULÁŠEK

Laudatio
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Poděkování Ivana Fontany
Slovo

Jistě znáte staré přísloví „mlčeti zlato, mluviti
stříbro“. Jinými slovy cokoli řeknu, mine se účin-
kem. Cenu přijímám srdcem. Tedy, milí přátelé,
 srdečně děkuji. Ve slavnostní chvíli se otevírají
nejen mluvidla, ale i brány. A beranidlem nejsou
dubové fošny a trámy, ale city. Kolikrát bylo již li-
terární město dobyto. Kolik cen se kromě UČS
u nás i ve světě každoročně udílí, vezměme třeba
Francii, Švédsko. Ceny jsou podporou literatuře,
která nemá asi nikde na růžích ustláno. Nic není
nalajnováno ani naškrábáno předem, navzdory
tomu, že se budoucnost prolamuje elektronicky
ovládanými dveřmi. Autoři musí obejmout bájnou
Múzu, poprat se s životem, osedlat Pegase, a vylí-
zat se ze všeho, co je potká. 

Kohout má v očích zrnka ohnivého opálu,
a v ničem si nezadá s ptákem ohnivákem. Každá

báseň hoří myšlenkou, nejen při stvoření, ale i při
každém čtení. Kniha je kapesní zrcátko orosené
dechem čtenáře. Prožíváme situaci, kdy se naše li-
teratura musí popasovat s přílivem překladové li-
teratury, kdy jednotlivé jazyky umírají nejen pod
vlnou tsunami, ale jsou světu před očima drceny
jako bulvy. Zločiny nám zprostředkovává kdysi bož-
ská televize.

Spisovatelé bývají o fous lepší v psaném projevu
než v mluveném. Tak to bývá. V každém případě je
to jazyk, který otevírá tajemství myšlenek, rozvíjí
skromná poupátka v barevné kvítky, a mnohdy i ve
zralé plody. Neexistují porodnice myšlenek, císař-
ský řez si musí provést každý autor sám. Nejsem
první, kdo tuto cenu přebírá, a dle mého názoru
existují na půdě UČS i díla zralejší. 

Ještě malou doušku. „Dobrá kniha je esencí lid-
ské duše“, vyjádřil v 19. stol. skotský historik
a esejista Thomas Carlyle (1775 - 1881). Jako afo-
rista bych rád vyzdvihl neskutečnou práci vynika-
jících překladatelů, kteří nám mistrně přiblížili
myšlenky světových aforistů. Díky jim. Obávám se
říci, že na tento odkaz navazujeme, tedy když ne
já, tak určitě mnozí další. Nemám příliš blízko
k matematice, i když uznávám, že její stezky jsou
turistickou matricí země. Duše je něco jiného,
v mnohém je ojedinělá a v mnohém společná.
 Existují její málo probádaná zákoutí, do nichž lze
nahlédnout jen a jen srdcem, někdy (možná, snad)
i intuicí. Mezi mozkem a srdcem je klouzačka, po
níž se ledasco sveze. Popsat tato zákoutí je údělem
mistrů pera, katapultu, jenž může odvrátit přichá-
zející konec.

34

CENY UČS ZA ROK 2014
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Fo
to

 R
ad

ov
an

 R
yb

ák

Lipa_04_2014_LIPA  03.12.14  17:51  Stránka 34



35

CENY UČS ZA ROK 2014
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vykukuje z davu
Laudácio na Petra Žantovského

Přiznávám, že má hlava, ač ještě není zcela še-
divá, si nepamatuje úplně všechno to, co by si ráda
pamatovala. Když mě Karel Sýs požádal, abych si
připravila pár hezkých slov o novináři Petru Žan-
tovském, okamžitě jsem kývla - ale ano, to je pro
mne čest! Pak jsem v návalu práce - kterou my no-
vináři, ač reptáme, stejně máme rádi - jen sem tam
zaletěla myšlenkami k úkolu, k němuž jsem se tak
srdnatě zavázala. Ale když jsem sedla k počítači,
abych si utřídila myšlenky a konečně napsala ně-
jaké pěkné a upřímné laudácio, nedovedla jsem
z paměti vydolovat už to první - kdy jsem se s Pet-
rem Žantovským setkala poprvé a při jaké to bylo
příležitosti.

V každém případě jsem s ním v prosinci 2009,
možná o rok později, natočila první jeho rozhovor
pro deník Haló noviny. A představte si, on tenkrát
na mou prosbu bez váhání kývl! Bylo to věru velmi
sympatické gesto. Aniž bych po letech znovu na-
hlédla do tohoto dávného interview, pamatuji si, že
v něm Petr Žantovský řekl jasně, že jsou mu bližší
ta média, která snímají svá hledí a sdělují jasně, že
patří do nějakého myšlenkového okruhu, než
média, skrývající se za masku údajné nezávislosti
a přitom ve skutečnosti pracující v žoldu nějaké
zájmové skupiny. Takový názor byl v té době, a tím
více dnes, svým způsobem statečný a mně zaim-
ponoval. 

Čím charakterizovat novináře, mediálního ana-
lytika, spisovatele a vysokoškolského pedagoga
magistra Petra Žantovského, Ph.D.? Mluvené
a psané slovo se mu stalo osudem. Učarovaly mu
sdělovací prostředky a jejich poslání. Tomu se vě-
nuje prakticky celý svůj profesní život.

Vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově.
Doktorát získal v oboru teorie a historie žurnalistiky
a médií na filozofické fakultě v Ružomberku. Pů-
sobil v deníku Práce a týdeníku Reportér, věnoval
se nakladatelské činnosti, vedl nakladatelství Me-
lantrich a poté Votobia. Byl majitelem hudebního
Rádia Ethno, jež založil a byl především autorem
této originální myšlenky na seznamování poslu-
chačů s pestrou kulturou světa.

Žantovského hlas můžeme slýchat v Českém
rozhlase, kde v pořadu Názory a argumenty občas
komentuje aktuální politické dění. Mohli jsme jej

také před lety vídávat v předpůlnočním pořadu
České televize. Jak sám řekl v dalším rozhovoru
pro Haló noviny, režie mu začínala vkládat do úst
to, co říci nechtěl, a tak na tuto spolupráci, jistě pro
novináře atraktivní, rezignoval. 

Nyní malá odbočka: Žantovský vstupuje též do
světa kultury, do světa, který společně sdílí se svou
manželkou, divadelní režisérkou a ženou všestran-
ných schopností Irenou Žantovskou. Já ho také
znám z vernisáží výstav, jež spolupořádá v Kultur-
ním domě Portheimka na pražském Smíchově
coby člen tamní dramaturgické rady.

Věnuje se intenzivně také vysokoškolské výuce
a připravuje nové mediální odborníky. Snad bude
generace vyrůstající i pod jeho vlivem více profe-
sionálně a objektivněji pohlížet na tento svět. Byl
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vedoucím katedry sociální a masové komunikace
Univerzity J. A. Komenského, od roku 2012 dosud
je prorektorem pro pedagogickou činnost praž-
ském Akademie managementu a komunikace. 

V minulosti Petr Žantovský působil i jako místop-
ředseda Syndikátu novinářů, byl poradcem před-
sedy Poslanecké sněmovny, členem Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání. V současnosti je
členem Etické komise Klubu mluvčích ČR, členem
Slovenského centra PEN-klubu a šéfem mediální
sekce Klubu pražských spisovatelů.

Vydal knihy rozhovorů s předními osobnostmi
našeho veřejného a kulturního života (mj. s Václa-
vem Klausem, Milošem Zemanem či pěvkyní Evou
Urbanovou a nestorem filmové režie Otakarem
Vávrou). Na jeho kontě jsou knihy analýz a komen-
tářů (např. Dobře nám tak, V Síti, Obludiště), a také
monografie o české žurnalistice (Průvodce mino-
vým polem české žurnalistiky, Média na pranýři,
Hovory o médiích, Manipulace v médiích atd.). 

Manipulace v médiích... To je fenomén doby, jev,
který se v naší kotlině nadmíru rozšířil. Chapadla
režimních médií či režimních novinářů (ať je doba
jakákoli) nás obepínají a houževnatě nám vnucují
své zpravidla jednostranné vnímání světa. Vůdčím

reprezentantem mediálních manipulací je v hlav-
ním proudu sdělovacích prostředků především ve-
řejnoprávní Česká televize. Kdo není z diváků
a posluchačů dostatečně odolný, podlehne. 

Petr Žantovský vnímá velmi citlivě tento český
mediální svrab, snaží se identifikovat příčiny,
z čeho tato servilnost části médií vyrůstá, kam sa-
hají její kořeny. A nebojí se to říci otevřeně. Je kri-
tikem žurnalistiky a obecně politického proudu,
označovaného jako pravda a láska. A to je postoj,
který se v současném českém žurnalistickém
main streamu nezapomíná. Proto jeho myšlenky
a názory na tuzemskou i zahraniční politiku dnes
můžete ponejvíce nalézt na serverech nabízejících
alternativní pohledy na věc, jako jsou První zprávy
či Parlamentní listy.

K novináři Petru Žantovskému patří dávka od-
vahy, která bortí mnohá pěstovaná klišé. Žantovský
nepluje v mírných vodách středního proudu. Neza-
řadil se do houfu průměrných a pochlebovatelů,
a vykukuje z davu - asi i díky svému vysokému
vzrůstu :-). Proto si ocenění Unie českých spisova-
telů – která též nepluje na vlně průměrnosti a ser-
vility – za odvážné občanské postoje, plně zaslouží.

Monika HOŘENÍ
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• Naplňuje se odkaz roku 1989?
Jestli jsme v listopadu 1989 o něco usilovali nej-

více, tak to bylo právě přerušení všech propastí mezi
lidmi, mezi literaturami, mezi umělci, mezi myšlen-
kami. O to jsme usilovali! A jestliže se to uskutečňuje
jen velmi málo, či naopak dokonce vznikají nové pro-
pasti, tak mne to naplňuje velkým znepokojením. Tady
na Cenách UČS za rok 2014 jsem měl ale příjemný
pocit z toho, že zde vznikla spojnice mezi lidmi růz-
ných světových a literárních názorů, které ale spojuje
navzájem touha po svobodné komunikaci. Například
když dnes mezi oceněnými najdeme i profesora Era-
zima Koháka, který je jiného názoru, než někteří z nás.
Vznikl zde tak určitý ostrov tolerance, a to mě potěšilo
na dnešním předávání Cen Unie českých spisovatelů
nejvíce. 
• Cítíte se tu svobodně?

Já chodím vždycky jen tam, kde se cítím svobodně.
Ale když se dívám na východ od naší země, tak jsem
naplněn velkou mírou skepse, protože mám pocit, že
propastí vzniká mnohem více, že vzniká nová studená
válka, možná nejenom studená, ale dokonce i horká!
Je provokovaná a navíc úplně zbytečná. 
• Jak fungují česká média?

Naše média se obávají nazvat pravdu pravdou,
obávají se napsat, že prezident Ukrajiny vede občan-
skou válku proti svému obyvatelstvu, že je podněco-
ván a motivován nějakými dalšími zájmy ze západní
Evropy nebo z USA. Proč si to média netroufají uvést
či napsat? Existuje nějaký, třeba i důkazy podpořený
názor. Proti němu mainstreamová média vystoupí
s jiným názorem - ne, není to tak, agresorem je Putin!
Dobrá, já odlišný pohled na věc beru, ale pojďme
o této problematice diskutovat. Tady se ale nepěstuje
diskuse, tady se pěstuje unifikovaný názor. Totiž že
Putin je agresor a Ukrajina je oběť. Já si ale vůbec ne-
jsem jistý, jestli to tak skutečně je. Pravda vzniká
z diskuse a já jsem přesvědčen, že jestliže zanikne
diskuse, jako zanikla namnoze na konci 80. let, tak je
to velice škodlivé. Dnes diskuze zaniká znova a to ve-
lice agresivně. Bojím se těch možných důsledků! 
• Pracují v médiích lidé s mediálním vzděláním?

Ne. Média jsou naplněna namnoze lidmi bez for-
málního vzdělání, lidmi, za které mluví spíše mládí,
nadšení a aktivismus. Kteří se nechají pocitově zko-
rumpovat. Nějaký politik jim řekne - tak mi tykej

a říkej mi Karle. To je něco, co pro mladého novináře
má obrovskou vnitřní cenu a v ten okamžik je jasně
Karlův! Je jedno, jestli je to nyní Karel, nebo to byl
třeba před 15 lety ministr Josef, který zval novináře
na snídaně, a nabízel jim tykání, nebo ministr Jan. Na
tom nezáleží, jeden důvod je psychologický, a tím je
nedospělost a nezralost novinářů. 
• A druhý důvod?

Druhým důvodem je spirála mlčení, to je pojem
z mediální teorie. Hned vysvětlím. Novinář si ne-
troufne, pokud se nechce vyčlenit z určité komunity,
říci něco jiného, než se od něho prostě očekává, pro-
tože by se tím vyčlenil, komunita by ho následně vy-
těsnila, a on by už do ní najednou nepatřil. A pokud
novinář nemá dostatek psychické síly tomu vzdorovat
a neřekne si - stojí mi to za to, já mám přece své
právo diskutovat o názorech, ne jen slepě papouško-
vat to, co se papouškovat má - tak v tu chvíli zůstane
součástí stáda. A může pak jako jeho součást docela
pohodlně, dlouho a za slušné peníze přežívat. Tedy
stačí, když jako novinář zůstane konformní. Ale to pla-
tilo za všech režimů a ve všech dobách. Jen se to
v současnosti vyhraňuje do té míry, že všechna média
hlavního proudu se chovají podle tohoto vzorce. Což
je samozřejmě šílené, protože to neplatí jen pro pri-
vátní média, ale i pro veřejnoprávní televizi! Rozhlas
bych z toho částečně vyjmul, ten je v tomto ohledu,
myslím, korektnější. Všimněte si, že v ČT se vedou
diskuse, kde proti sobě sedí dva lidé, kteří mají spolu
vést údajně polemiku, a oni spolu souhlasí! Kam se
nás vytratila diskuse? 

A o tom to je!
Ptal se Radovan RYBÁK

Na ČT se vedou diskuse, kdy lidé spolu souhlasí
Rozhovor s novinářem Petrem Žantovským po udělení Ceny UČS za rok 2014
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Malý národ potřebuje
velký rozhled Laudatio

Erazim Kohák se narodil 21. 5. 1933 v Praze. Jeho
rodiče byli za 2. světové války během nacistické
okupace součástí nekomunistického odboje, kdy byli
vězněni Gestapem. Po Únoru 1948 emigrovali na
Západ. Teprve po rok a půl dlouhém pobytu v uprch-
lických táborech mohli odejít do USA, kde pracovali
v dělnických profesích. Mladý Erazim se při zaměst-
nání pustil do vysokoškolského studia filosofie a re-
ligionistiky na Colgate University ve státě New York.
Díky Danfordovu stipendiu mohl pokračovat ve stu-
diu na filosofické a teologické fakultě Yale University
v New Havenu, kde dosáhl titulu doktora, Ph.D. Pra-
coval pak jako odborný asistent na další universitě.
Působil také jako evangelický farář v Kasotě. Poté
nastupuje na katedru filosofie Boston University ve
státě Massachussets. Zde habilitoval jako docent
a posléze získává v roce 1977 titul profesora. Rok
před tím se jeho manželství rozpadlo, byl ženatý
s Američankou, se kterou měli 3 děti. Rozvodu se
do poslední chvíle snažil zabránit. Marně. Jak je ve
Spojených státech obvyklé, muži odcházejí z man-
želství ve slipech, v lepším případě s nutným oble-
čením a s kartáčkem na zuby. Neměl také kde
bydlet. Jeho učitelský plat byl mizerný. Zůstal mu
ale kousek lesa v New Hampshiru, kde si začal na
lesní mýtině stavět dům, hodinu jízdy autem od za-
městnání. Přespával ve stanu, byl bez elektřiny, při
svitu petrolejky se nedalo ani číst. Rozdělával si
večer oheň, kde spaloval odřezky ze stavby a klestí
a díval se do nočního nebe na hvězdy. Možná tady
platilo ono Hrabalovské: Jsme jako olivy, jen když
jsme drceni, dáváme ze sebe to nejlepší, neboť z této
dvouleté anabáze vytěžil svou druhou, mimořádně
zdařilou knihu The Embers and the Stars (Uhlíky
a hvězdy). Do češtiny z ní přeložil dosud jen část,
esej Dary noci: Hebce nadchází noc, daleko od elek-
trického vedení a asfaltovaných silnic, tam, kde se
zapomenutá vozová cesta vytrácí v mlází. Noc tu jen
zvolna vytlačuje zdráhající den. Je čas střídání. Tem-
nota tiše vrůstá do lesa, prosakuje na mýtinu a pro-
niká do duše, vše usmiřuje, vše hojí.

Ve své knize Člověk, dobro a zlo z roku 1993 na-
stínil jakési opěrné body v dějinách evropského
myšlení. Zabývá se také pojmem zrcadlo přírody.
Jsme jako lidstvo exotický druh, jako králíci v Aus-

trálii. Překotně se množíme a přejídáme. Nebo vlci
- poražený vlk nastaví krční žílu a vítěz ho nechá na
pokoji. Ne tak člověk, ten střílí i do vzdávajícího se.
Uvádí, že Sokratovo celoživotní úsilí bylo zápasem
s tím dogmatismem, který pravdu ztotožňuje s prav-
divými větami. Protože pravda věty o skutečnosti
vždy přesahuje. Odkazuje se na sv. Augustina - člo-
věk pravdu potřebuje. Aby mohla být jakákoliv věta
pravdivá, pravda musí být. Ve světě, v němž pravdy
není, nemůže být pravdivá žádná věta. To, že naše
věty jsou pravdivé, že podle nich můžeme žít, nás
vede k uvědomění, že vzdor všem postmoderním
módám je ve světě našeho života pravda. Autor vy-
vozuje, že žádný výraz není „doslovný“, slovo vždy
jen poukazuje k pravdě, pravda je víc a výše než
slova, která k ní poukazují. V tomto smyslu je každá
věta metaforou. Ale některé metafory jsou působivé.
Autor nezapře ani zde svou víru, když konstatuje, že
každý protestant odmítá tento svět, cítí se v něm
poutníkem, jehož pravým domovem je vztah k Bohu.
Avšak zatímco radikální křídlo reformace se snaží
svět přetvořit, umírněné křídlo se z něho stahuje do
osobního vztahu k Bohu. Kohák závěrem knihy také
definuje moderní věk jako údobí, kdy se člověk po-
važuje za neomezeného pána všeho a zároveň za
bezvýznamnou součástku v soustrojí anonymních,
nutných dějin. 

Do Čech se vrací natrvalo v roce 1995, působí
jako profesor filosofie na FF UK v Praze, a jako pub-
licista. Angažuje se v Klimentském sboru Českobra-
trské církve evangelické. Je členem čestné rady
Hnutí Duha, čestného předsednictva Společnosti pro
trvale udržitelný život na Zemi a čestné rady Dětí
Země. Sympatizuje s občanskou iniciativou Ne zá-
kladnám: Dnes jsme my lidé schopni zničit předpo-
klady civilizace nejen jaderným střetem, nýbrž
i plošným vývozem zbraní tam, kde chamtivost vy-
volených a zoufalství odvržených vytvářejí výbušný
potenciál.

V roce 2006 vydává knihu Zelená svatozář. Kapi-
toly z ekologické etiky.

Konstatuje, že lidstvo je dnes již příliš početné
a náročné, a sebelepší technická řešení ekologic-
kých problémů jsou odsouzena k nezdaru. Je pře-
svědčen, že budoucnost lidstva záleží také na tom,
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zda se lidé naučí přistupovat k přírodě v úctě
a budou ochotní akceptovat život na Zemi s menšími
nároky. 

Ve své stěžejní knize Domov a dálava. Kulturní to-
tožnost a obecné lidství v českém myšlení, vydané
roku 2009, nastoluje otázky, jako co to znamená být
Čech a má to ještě nějaký smysl?, na které hledá
odpovědi. Vyjadřuje své přesvědčení, že pro nás
Čechy je důležité se zabývat filosofickou otázkou své
totožnosti, smyslem našich dějin a k čemu nás po-
volávají. Dovolává se Masaryka: Vlastenectví a láska
k vlastnímu národu neznamená nenávist k národům
jiným. Nacionalismus a rasismus považuje za ubohé
náhražky lásky k vlastnímu dědictví, k vlastním dě-
jinám, literatuře, zemi, jazyku. Češtinu naši předci
doslova křísili k životu, psali básně. Ač se tato snaha
mnohým tehdy jevila jako donkichotská, nakonec se
to podařilo a my našim předkům nemůžeme být
dosti vděční.

Kohák byl členem ÚVV ČSSD v exilu, dodnes je
členem ČSSD. Považuje se za levicového spisova-
tele, ač ho starý režim označoval dle jeho slov za so-
ciálfašistu. Po návratu z exilu v roce 1990 si mohl
za své úspory koupit domek. Jako sociální demokrat
starého ražení ale chtěl bydlet stejně, jako bydlí
běžný občan. Podal si tedy žádost na OPBH o byt.
Než mu byl přidělen, bydlel i s manželkou v podkrov-
ním podnájmu. Bydlí tak už 24 let v paneláku na síd-
lišti Chodov, tedy v Havlem ostouzené králíkárně, a je

tu se svou manželkou Dorothy, obklopen svými kni-
hami, velmi spokojený. Dnes také vidí mnohé jinýma
očima, než byl schopen v exilu. Uznává, že tehdejší
socialistické Československo, jako poměrně chudý
stát, výstavbou sídlišť vyřešil bytovou krizi a poskytl
lidem slušné bydlení za dostupnou cenu. A že starý
režim se ještě staral o lidi, ne jen o zisk. Navíc je
jako ekolog přesvědčený o výhodách soustředěného
bydlení, což považuje za jednu z možností, jak zaji-
stit v naší zemi dostatek místa pro krajinu a chrá-
něné oblasti.

V současnosti se vrátil k překladu své druhé knihy
The Embers and the Stars (Uhlíky a hvězdy). Podle
jeho vyjádření to ale není vlastně překlad, spíš píše
a prožívá tu knihu znovu. Její psaní se tak odlišuje
od tehdejšího pohledu bouřlivého mladíka. Dnes je
postarším mužem, důchodcem, moudřejším, smíře-
ným, který méně očekává a více si všeho váží. A co
pro něho tedy znamená štěstí? Dělat něco dobrého,
dělat to dobře a dosáhnout za to uznání u lidí, na
kterých mi záleží. Třeba u manželky Dorothy. Ta, ač
Američanka, mě neváhala následovat sem. S ní pro-
žívám nejkrásnější léta života. A důležité je nelámat
si hlavu, jestli jsem šťastný nebo ne. Ona ta životní
seberealizace je především transcendence, přesah
k ideálu, na němž mi záleží víc než na mně samém.

Pro Erazima Koháka zůstává filosofie vášnivým
hledáním smyslu společenství našeho života, zdro-
jem pokory a útěchy. JAN POLÁČEK
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Poděkování Erazima Koháka:
Vážení, 

toto je pro mě velice vzácná událost, protože
jsem ve společnosti lidí, kteří se neurazí, když je
oslovím tak, jak jsem oslovoval lidi mně nejbližší
celý život: soudruzi, soudružky. Ono je to krásné
slovo... Vím, teď se neučí. Poslouchejte však, co
je jím řečeno: druzi, spoludruzi... A tady mám
pocit, že jsem ve společenství svých spoludruhů
- soudruhů. A za to vám děkuji. K tomu, co bylo
o mně tady řečeno. Víte, ono to bylo daleko jed-
nodušší. Bylo třeba řešit ze dne na den nejrůz-
nější, často i ty zdánlivě všední problémy. Jaké
jsem měl pocity, když jsem opouštěl svou vlast?
Kde ve Spojených státech najdu zaměstnání? Na-
štěstí jsem trochu uměl tesařinu, takže práce
vždycky byla. To byla velikánská výhoda. Můj
život nebyl úsilím o ideál, ale úsilím o to, žít
slušně, žít tak, abych se ráno mohl na sebe podí-
vat v zrcadle, když se holím, a nemusel si plivnout
do tváře. Abych se na sebe mohl podívat a žít spo-
kojeně s tím, co tam vidím. Od toho se to odvíjelo.
Byly zápasy, bylo i dobře... Ale to nejlepší byla tato
paní (podává ruku své ženě a líbá jí něžně na tvář
za potlesku posluchačů v sále) Dorothy Koháková.
To je Američanka tak americká, že když jsme se

seznámili, tak si pletla Československo a Jugo-
slovensko. Věděla, že pocházím z jednoho z nich.
Teď už zde žije 26 let. A když jedeme na návštěvu
k našim dětem do USA, a vracíme se do Čech, tak
ona říká: Už se těším domů. V tom vidím nejvlast-
nější podstatu socialismu. Socialismus je slovo,
za které se nestydím, to je slovo, které uznávám.
Lidské naplnění vždycky předpokládá společen-
ství bližních, kteří si mohou důvěřovat, kteří mají
pocit, že jsou sou-druzi. A já doufám, že si toto
slovo nenecháme úplně vyfouknout. Ano, jsou
mezi námi podstatné rozdíly, já jsem starý socan.

Jsem, co jsem. A podstatou toho,
o co usilujeme, je společenství
lidí, kteří mohou žít spolu jako
pod jednou střechou, mohou se
hádat, ale mohou jeden k dru-
hému přistupovat s úctou. Tragé-
die února 1948 byla, že o tohle
jsme přišli, a že jsme si socialis-
mus začali vykládat jako konfor-
mitu k určité normě, ne jako
možnost dialogu. A doufám, že
nyní od Listopadu jsme něco do-
kázali - a to je to, že já mohu při-
jít mezi vás, a vy mě vítáte, a já
si s vámi mohu potřást rukou,
a v duchu si říkat - už jsem se
naučil neříkat to moc nahlas -
Nazdar, soudruhu!

Za toto všechno vám děkuji.
Doufám, že toto je náš přínos naší
myšlenkové tradici a že tomuto
přínosu zůstaneme věrni. 

Děkuji vám.
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Milí přátelé a spolulidé na této zeměkouli!
Filosofie PŘÍMÉ demokracie by se měla mimo jiné

také stavět PŘÍMO k našemu životnímu prostředí.
Měli bychom PŘÍMO, na rovinu a neústupně žádat

od našich soukromých podnikatelů-kapitalistů, aby
nám vrátili špínu do našich řek a nedýchatelný smrad
do našeho ovzduší.

Lesy by měly opět trpět pod vodopády dešťů pl-
ných kyselin.

V řekách by měly od znovuobnovených papíren
a továren plynout rakovinotvorné chemikálie, zá-
valy plastových láhví, igelitové tašky, kondomy
a krásné duhové olejové skvrny obklíčené dehto-
vými sraženinami. Jezera by měla být mrtvými vo-
dami, kde nepřežije žádný živočišný druh a měla
by zapáchat až do dalekého okolí a jejich odér by
měl prostupovat naše domovy a schovávat se pod
našimi peřinami. Vzduch by měl být nedýchatelný,
vyvolávající záchvaty kašle a naše děti by měly co
nejvíce trpět astmatem a záněty průdušek a chrap-
tivě se ptát rodičů po zemích, kde je čistý a svěží
vzduch.

Pitná voda by měla být nasyceným roztokem che-
mikálií vyvolávajících rakoviny ledvin a naše potrava
by měla obsahovat co nejvíce olova a dalších výživ-
ných kovů.

To všechno jsem na vlastní oči viděl v Číně, kde
jsem dělal umělecké projekty. V Číně, kam jsme ve
své nedotknutelné podnikatelské svátosti vyvezli vět-
šinu našich bývalých továren a výroben zboží. Tam
jsem viděl, jak se lidé dusí smrady a jedí karcinogeny
prostoupené jídlo a zapíjí ho toxickou vodou.

Tam jsem viděl, jak se vyrábí závaly zboží, které
nám v dnešní krásné a čisté společnosti dováží naši
podnikaví podnikatelé a nabízí ve voňavých nákup-
ních střediscích. Podnikatelé, kteří se pak v našich
médiích bijí do prsou a vykřikují, jak nám ten kapi-
talismus zlepšil životní prostředí a naše lesy a plíce
už nejsou rozežírány leptavými průtržemi. Bijí se do
prsou a žádají naši oddanost a víru v ještě lepší zítřky,
naplněné ještě čistším vzduchem a přírodou plnou
usměvavých konzumentů.

Jenže naše zeměkoule je jen jedna malá zahrádka
a nedají se na ní věčně stavět vyšší a vyšší zdi po-
kryteckých lží, které nám tito oslavovatelé svobodné
společnosti a svobodného trhu stále budují.

To vše jsem si jasně uvědomil v industriálním
centru čínské provincie 

Sečuan, kde se podél silnic tísní jedna továrna za
druhou, vlastněná naší západní „mravně čistou spo-
lečností“ a beztrestně a bezplatně vypouští do život-
ního prostředí megatuny smrtících látek.

Jednou mě požádal nějaký místní „podnikatel“,
kolaborant s našimi západními kapitalisty, abych
udělal performanci na pozemku jeho luxusního
country clubu.

Hned jsem si všimnul, že byl obehnán neuvěřitelně
vysokým a co nejzhuštěnějším plotem z bambusů.

Když jsem při performanci pomocí pily vytvořil
průnik do jeho plotu, který se zuřivě bránil přijmout
realitu, tak se přede mnou objevila jedna z těch mrt-
vých, smrdutých řek, unášejících odpady z výroby
„našich lepších podmínek k životu” než za těch pro-
klínaných komoušů. Komoušů, kteří nám tady za „to-
tality“ stavěli „krásné továrny“.

Stará babička, která seděla před svým chudouň-
kým domkem na břehu té čínské smrduté stoky bez
života, mi tenkrát řekla: „Víte pane, já si ještě pama-
tuji, jak jsme tady jako děti lovili ráčky v průzračné
vodě.“

Přímá demokracie by měla žádat, abychom si zase
na chvíli zakusili, co to je žít vedle hutí vyrábějících
ocel na naše škodovácké automobily, v jejichž krás-
ných plastikových sedadlech se houpají prdele ce-
lých našich rodin, odjíždějících do svých nově
postavených domů v satelitních městech, kde všichni
chceme zasednout a zahledět se na naše velko-
plošné obrazovky, zatímco necháme příjemně vrnět
klimatizátory a pilně pracující pračky…

Přímá demokracie by měla žádat, abychom dras-
ticky omezili spotřebu toho, co vlastně k životu vůbec
nepotřebujeme.

Přímá demokracie by měla zajistit, abychom už
nevyváželi naše pokrytecké svinstvo k sousedovi na
zahradu.

Přímá demokracie by měla žádat, aby se už nikde
na zeměkouli lidé nedusili v nedýchatelném vzduchu
a nebyli nuceni vstřebávat karcinogeny ze své stravy
jen proto, že někdo staví kolem svého pokrytectví
přísně privátní ploty.

Ploty, které ohraničují především naše mozky
a naše svobodné a rozumné myšlení.

Zaneřáďme přírodu!
MILAN KOHOUT
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SETKÁNÍ SE STOLETÝM
Petr BURDA

V čtvrtečních ranních zprávách jsem se dozvě-
děl, že na území České republiky žije jeden tisíc
sto čtyřicet tři spoluobčanů, kterým už bylo sto
let. Pro někoho úctyhodné číslo, když je nás,
kdoví jestli, deset milionů. A protože podle zá-
kona vysokých čísel byste měli alespoň jednou
ročně některého sto a více letého občana potkat,
nepřekvapilo mě, že toho, komu bude sto za pár
dnů, potkám právě ve čtvrtek dopoledne.

Už samotné místo setkání bylo pro novináře
zajímavé. Radnice Židovské náboženské obce
v Maislově ulici na Starém městě Pražském je
totiž střežena stejně pečlivě jako Pražský hrad,
Strakova akademie a Letiště Václava Havla v Ru-
zyni dohromady. A pokud si myslíte, že by vám
na hlavě nasazená jarmulka pomohla k rychlej-
šímu průchodu, tak jste na omylu. Stejná přís-
nost platila stejně pro televizní štáby, fotografy
jako pro čestné hosty. Ale všichni se podrobili
s pochopením, protože je čekalo setkání se zají-
mavým člověkem, který spatřil světlo světa
v jednadvacátý lednový den roku devatenáct set
čtrnáct ve Lvově. 

Přiznám se, že životopis Gustava Singera uve-
řejněný na internetu jsem přečetl jedním de-
chem. Složitá cesta, kterou prošel, by naplnila
hned tři životy. V pětadvaceti zamířil přes Polsko
do Svazu sovětských socialistických republik. Se
Svobodovou armádou došel z Buzuluku až do
Prahy. V Evropě zavládl mír, ale Gustav Singer
zažil boje v Koreji a ve Vietnamu.

V prestižním oddělení Ústřední vojenské ne-
mocnice navracel, coby renomovaný oční lékař,
lidem zrak. Jak se přítomným svěřila dcera pre-
zidenta republiky Ludvíka Svobody, její otec se
na prohlídky u Gustava Singera těšil, protože si
ho vážil jako špičkového odborníka a dobrého
člověka. 

Ještě než oslavenec převzal od předsedy
Svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky
nejvyšší svazové vyznamenání - zlatou medaili
prvního stupně hovořilo se o něm jako o malíři,
který dokáže na malé ploše s pomocí jedné, nej-
častěji modré barvy, sdělit jednoduchou techni-
kou zajímavá poselství. Což potvrzuje i jeho
současná výstava.  Nebyl jsem sám, kdo lovil

v paměti, zda nav-
štívil výstavu sto-
letého žijícího
malíře.

Gustav Singer
bral přítomnost tří
televizních štábů,
několika mikro-
fonů a hroznu fo-
t o g r a f ů
s humorem a las-
kavým pochope-
ním. Jeho chvíle přišla s prvními tóny písní
v jidiš. Tančil bez zadýchání všechny čtyři dlouhé
skladby. Po té, už vsedě, vyslechl recitál špičko-
vého interpreta na akordeon Moskevské státní
konzervatoře Servera Abkerimova. V jeho reper-
toáru jsou především válečné písně. Znal je
všechny, taktoval si, a když přítomní sborově zaz-
pívali Kaťušu, zatleskal jim a poděkoval. Já navíc
sledoval překvapené tváře členů televizních
štábů, které by ani ve snu nenapadlo, že v jed-
nom z radničních sálů pražské Židovské nábo-
ženské obce uslyší frontové písně druhé světové
války.

Pršely gratulace a já při pohledu na zlatou me-
daili Svazu bojovníků za svobodu začal přemýšlet
o tom, v jaké době to žijeme, když teprve ex-
trémně dlouhým věkem na sebe člověk upozorní
a dostane se mu ujištění, že přítomní se budou
snažit, aby válečný veterán nejen druhé světové
války, byl oceněn i vyšším vyznamenáním, než
svazovým. 

V jiné zemi, kde vyznávají pravidlo, že smysl
svobody není v tom, že si člověk může dělat to,
co chce, ale nemusí dělat to, co nechce, by dávno
životní příběh Gustava Singera zářil na stříbrném
plátně, v širokém formátu, s využitím sytých
barev i reflektujících půltónů a vnímavého roz-
ostřování. Ale co chcete od země, která nedoká-
zala filmovou zkratkou zachytit dění na jedné
z front první světové války a první čtyři roky sa-
mostatné Republiky Československé, tak jak je
zažil světově uznávaný spisovatel Jaroslav
Hašek. Filmový scénář Antonína Kachlíka má
totiž, počítáno lidským věkem, více než tři křížky.
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Do odjezdu vlaku jí zbývalo dvacet minut. Měla
čas si nejen koupit lístek, ale zastavit se u prodej-
ního automatu a vybrat obloženou housku - ne-
měla totiž čas se najíst - vedle u druhého si vybrala
jakousi zelenou vodu a pak klidně šla ke svému
vlaku. Zavazadel neměla moc. Jen své osobní věci
na dva tři dny a dárek pro bratra, kterému bude pa-
desát. Byl o rok starší a padesátka ho sužovala.
Prý to je konec. Jen krok k penzi, život je pryč, co
z něj už zbývá? Byl škarohlíd. Vždy věci vnímal ne-
gativně. Na rozdíl od ní. I když ani ona nebyla příliš
velkou optimistkou. 

Prošla kolem vlaku a vybrala si vagon. Zdálo se
jí, že je v něm volněji, i když vlak byl víceméně
prázdný. Jet do Ostravy ve čtvrtek kolem poledne
neznamenalo setkat se s tlačenicí. Nastoupila tedy.
V prvním kupé seděli mladí s malým děckem, pře-
šla dál. V druhém dvě ženy už zajímající místo
u oken se bavili. Neměla chuť kohokoli poslouchat
či dokonce být zatažena do debaty, ve třetím parta
mužů se chystala hrát karty. „Asi dělníci z nějaké
stavby jedou domů na Slovensko“, ani sem nešla.
Ve čtvrtém bylo poloprázdno. Nějaký prošedivělý
muž otočený hlavou z okénka, i když vlak ještě stál
a nikdo jiný. Prošla ještě o kus dál, ale tady seděli
tři lidé ve třech koutech kupátka. „Chci se tulit ke
kabátku ve čtvrtém?“ zeptala se sama sebe? „Ne-
chci,“ odpovědělo jí vnitřní já. A tak se vrátila
a jedno kupé zpět. K onomu postaršímu muži.

Otevřela dveře a jen ze slušnosti se zeptala: „Je
tu volno?“ Lehce otočil hlavu a… v té chvíli ho po-
znala. Její první vedoucí katedry. Docent Krátký.
Změnil se. Stále však to byl člověk s jiskrou
v očích, i když ta jeho dnešní jiskra měla jisté trh-
liny, které v té chvíli nedokázala rozpoznat. „Jistě,“
odpověděl a zdálo se, že chce ještě něco dodat.
Bylo to však něco jiného, než zamýšlel. Dodal jen:
„Místa je tu dost.“ Pak si ji začal prohlížet. I ona
jeho, ale mlčeli při tom. Po chvilce, která snad tr-
vala jen několik vteřin, ale jí se zdála dlouhá, příliš
dlouhá, svá zavazadla chtěla vyzvednout nad druhé
sedadlo u oken. Tím její oči zaměřily jinam. Muž se
zvedl, „Počkejte, pomohu vám“ a galantně zvedl
její kufřík a umístil ho nad sedadlem. „Je to tak
správné, paní profesorko?“ zeptal se. Až jí při tom
zamrazilo. On, jeden z nejlepších gynekologů v re-

publice, ji novope-
čenou profesorku,
jež dodnes skláněla
hlavu před jeho vě-
domosti a často sa-
hala pro um do
jeho knih a článků,
pozdravil jako pro-
fesorku, ač tento
titul měl mít spíše on, než ona.

V těch několika vteřinách, jež měla k dispozici,
než usedla na svou stranu u okna, jí hlavou probě-
hla snad celá její minulost, kdy několik let mohli
být vedle sebe. Tehdy…

x  x  x
Byla studentkou, jíž se věnoval více než jiným.

Napřed se jí zdálo, že kvůli jejím ženským před-
nostem. Ne, nebylo to tak. Na přednáškách mluvil
jako by k ní, až si toho všimli další studenti. Do-
konce ve svém vlastním semináři, který si vytvořil
ze svých oblíbenců a dával jim lekce navíc, byla
i ona. Časem se mezi nimi vyvinulo jakési pouto.
Tak se nikdo nedivil, že své práce jí přinášel dříve,
než byly vydány a chtěl znát její názor. Říkával: „Vy
mě jednou nahradíte.“ Smávala se tomu. Jeho na-
hradit? Uložil jí, aby navíc studovala cizí jazyky
a sám ji zkoušel z angličtiny a franštiny. Uměl asi
pět jazyků, jimiž mohl hovořit na odborná témata
dokonce i mezi kolegy v zahraničí. Nevěděla ani,
jak se to stalo, že se do něj zamilovala. Pamato-
vala si, jak jí jednou pohladil ruku a ona se celá
rozechvěla. Zeptal se tehdy: „Stalo se ti něco?“ To
jí už tykal, ale ona mu stále vykala. Věděla, že má
méně šťastné manželství, ale nestěžoval si a ne-
hledal únik u jiných ženských objektů. Ostatně asi
nebyla sama, kdo z děvčat si přál, aby se k nim
sklonil. To trvalo po většinu studia. Když ukončila
školu a rozhodovalo se, kam který nový adept me-
dicíny půjde, přišel za ní a zeptal se: „Nechceš zů-
stat na fakultě? V mém týmu?“ Připadalo jí to jako
dar z nebes. Zadrhl se jí dokonce hlas, když jed-
noslovně vyhrkla své „ano“. Tak zůstala na fakultě
a denně vlastně byla v jeho blízkosti. Vztah mezi
nimi se upevňoval. Nikdo by v té době nevěřil, že
nejsou milenci. Nebyli však jimi, i když mnohokrát
jí pozval po službě na skleničku do blízké vinárny,

CESTA 
Jaroslav KOJZAR
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seděli tam i několik hodin, diskutovali o všem
možném, především ovšem o medicíně, aby se
potom rozešli. On domů k ženě, jež neměla
k němu vztah.Ona do své garsoniéry, kde jí nikdo
nečekal. Tak tomu bylo po několik let. Už věděl, že
ho miluje. Nezneužíval toho. Mnohokrát si přála,
aby alespoň jednou s ní zašel do její garsoniéry
a… Nikdy mu to však nenabídla a on se ani ne-
zmínil, i když zřejmě měl podobné myšlenky jako
ona… Pak přišel listopad onoho osudného roku.
Jí bylo tehdy dvacet devět let, jemu čtyřicet pět.
Jemu onemocněla žena, už se tolik nevídali. A ona
čekala. Nač? Nevěděla. Ani nevnímala, co se
kolem děje. On ovšem ano. Byl, a věděli to všichni,
členem jednoho obvodního výboru komunistické
strany a přesto, že mnozí další lékaři a členové
personálu odložili své „červené knížky“. Sám to
neudělal. Proto na jaře roku 1990 ho odvolali
z funkce vedoucího katedry a krátce na to do-
konce na jakési schůzi, kde kdekdo křičel jeden
přes druhého, rozhodli o jeho odchodu. Komunistu
tu nechtějí. Neudělal jim nic, neublížil, ale byl je-
jich svědomím, a to se neodpouští. Ona tehdy se-
děla vzadu, plakala, ale mlčela. Chtěla vstát a říci:
„Vždyť toto vše není pravda. Copak jste zapomněli,
jak se vás vždycky zastával?“ Nevstala však. I on
mlčel. Jen se díval před sebe, a pak beze slova se
zvedl a odešel. Šel vlastně směrem k ní. Uviděl jí.
Usmál se na ní. Z jeho úst mohla vyčíst: „Klid, ne-
nech se vyprovokovat. Buď šťastná. Já jsem tu
skončil.“

Nevěděla, jak se ten večer dostala domů. Ho-
rečka v následujících dnech jí přivázala k posteli.
Když po čtrnácti dnech se objevila na fakultě, ptala
se jedné ze sester, o níž věděla, že patří k těm sku-
tečně slušným, kde docent je. „Nevíme o něm. Prý
mu nabídla jakási německá instituce, aby odejel do
Gröningen nebo kam a převzal tam vedení kliniky.
Víc nevím…“ Chtěla jít k jeho domu, měla však
strach. Je to nebo není pravda?  Nebyla. V té chvíli
ještě nevěděl, co bude dělat. Zřídit si vlastní ordi-
naci? Odejít do zahraničí?...

x  x  x
Posadila se a pohlédla mu do očí. Byly stejné,

jako tehdy, kdy se do nich dívala naposled. Vní-
mavé, vlídné. 

„Neříkejte mi, paní profesorko. Nebýt vás a va-
šeho vedení, nikdy bych o tomto titulu nemohla ani
snít. To byl titul pro vás, ne pro mne“. Usmál se.
„To není pravda. Byla jste mou nejlepší žákyní.

Věděl jsem, že na to máte a jsem rád, že tehdy jste
neodešla se mnou. Obor vás potřeboval. Já byl už
na obtíž,“ řekl bez lítosti v hlase. „Říkal jste mi
křestním jménem a tykal mi.“ Chvilku mlčel.
„Mnohé se od té doby změnilo. Mnohé. Už nejsem
porodníkem. Ta etapu je za mnou“. Často sebe na-
zýval „porodníkem“, což vlastně byla jen část jeho
povinností. Tedy těch radostnějších. A pak obrátil
kartu. „Jak dlouho jsme se neviděli?“ 

Vlak se rozjel. To už věděl, že ona jede blahopřát
bratrovi na Ostravsko. Ona však nevěděla, kam
jede on. Neměl zavazadlo, jen lehké sako na sobě
a brýle na nose. 

„Když jsem odešel z fakulty, nabídli mi místo
v Německu. Měl jsem tam, jak víte, přátele. Odmítl
jsem to. Po oné schůzi jsem pochopil, že vlastně
nic neumím, když jsem svou víru nedokázal vy-
světlit ostatním. A zvláště, když mi vyčítali i tak
zvaná odborná selhání. Přesto, že v mnohém ne-
měli pravdu. I když vím, že mnozí tam byli na mé
straně a jen se báli tehdejší atmosféry… Asi si pa-
matujete, že jsem kromě medicíny byl i vášnivý
sběratel brouků. Když mi zcela náhodou jeden
známý nabídl, abych šel pracovat do muzea v jed-
nom severočeském městě, přijal jsem. Tam na mě
už nikdo neútočil, ani nemohl a já byl od Prahy da-
leko. Spokojený mezi brouky. Spokojený…“
„A vaše žena?“ Odvážila se. „Rozešli jsme se již
v devadesátém. Nesnesla můj odchod z fakulty.
Bylo to pro ní ponížení. I to, že jsem nepřijal na-
bídku Němců… Ostatně, už nežije.“  Proběhlo jí
hlavou, že, když ji tehdy nejvíc potřeboval, ona se
vlastně stáhla do sebe a zbaběle se nechala nést
proudem. On jí to dnes ale nevyčítal. Ani názna-
kem. „A tak jsem se stal ‚broukologem‘,“ usmál
se. „Kam ale jedete tak nalehko?“ zeptala se
a srdce jí bušilo. Uvědomila si, že stará láska je
tu, aniž by chtěla, znova. Věděla, že však vlastně
nikdy nezmizela, že pro ní se ani nevdala a kaž-
dého, kdo ji jen trochu zkřížil její osobní cestu, po-
rovnávala s ním. Žádný vztah proto její vinou
nevydržel dlouho. Když se zeptal na její život, sice
odpověděla, leccos prozradila, ale to podstatné, co
se týkalo jeho, mu neřekla.

„Ptala ses,“ začal jí tykat, „kam jedu? Ale dopo-
ledne – teď pracuji v jednom pražském muzeu –
mi volal kamarád. Jožo Tecnár. Mohla bys ho také
znát, ale ono je to vlastně všechno tak dávno, jez-
díval za mnou až z Tatranské Lomnice. A že prý
kdesi u Haligovců, to je v Pieninách, objevil nějaký
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nový druh chrobáka. Ať rychle přijedu. Tak jsem se
sebral, ani nejel domů a mířím za ním. Má chatu
nad Haligovcemi. Ale tam jsme také jednou se sku-
pinou byli. Nepamatuješ?“ Najednou se jí vybavilo,
jak jednou sem skutečně zajeli a on „svou sku-
pinu“, která tu tehdy byla s ním, vodil po místních
vrších. Hledali s ním brouky a pokoušeli se najít
konec jeskyně Aksamitka. Byla tam později jednou
sama, chodila po místech, které tehdy procházeli,
i u Aksamitky se zastavila. Už však vchod do ní byl
zamřížován a mříž zavřena na zámek.

„A jak tam chcete vydržet jen v těchto šatech
a s těmito botami?“ „Ále, nějak si s Jožou pora-
díme. Co vůbec potřebuji? Deky tam má. A ostatní?
Co člověk potřebuje k životu?“

To už byli před Ostravou. Minutu před zastave-
ním se rozloučila. Lehce ho políbila – poprvé v ži-
votě – na rty. Ještě jí zamával z okénka a pak se
vlak rozjel. 

U bratra jí už čekali. Prý mají připravený i pro-
gram. Zítra pojedou do Beskyd, kde mají objednané
pokoje v hotelu. Je sice trochu chladno, ale slunce
svítí a tůry nikomu nebudou vadit. „Co říkáš? Těšíš
se?“ Mlčela. Místo odpovědi, se zeptala: „Můžeš mi
půjčit nějaké sportovní boty? Máš číslo, které mi
vyhovuje? Čtyřicet dva? A spacák? Košili? Holení?
Ponožky a nějaké prádlo?“ Bratr i jeho žena nebyli
v první chvíli schopni ani zareagovat. „K čemu ti to
bude? Vždyť to neoblékneš.“ „A kufřík mi také
můžeš půjčit?“ Bratr kývl. Přinesl kufr, to, co chtěla
a znovu opakoval otázku, proč takové přání. Dala
mu dárek, poděkovala a políbila bratra i jeho ženu.
„Neptejte se. Vysvětlím to někdy později. Děkuji,
moc.“ Pak se nechala odvézt na nádraží a namísto
do Prahy si koupila lístek do Popradu… 

Naše ukázka je z autorovy chystané povídkové
knihy, kterou připravuje k vydání v roce 2015 na-
kladatelství FUTURA

Voskové obrazy 
Víte, co je to enkaustika? Nevíte? Enkaustika je malo-

vání horkým voskem, do kterého je před tím přidán ba-
revný pigment. (Původně šlo o směs včelího vosku,
damarové pryskyřice, lněného oleje a barevného prášku).
Aplikace na předem připravený povrch dřeva, plátna či
papíru byla prováděna rozpáleným kovovým nástrojem.
Právě tento styl využívá ve své tvorbě výtvarnice
 Jaroslava Bendová. Absolventka pedagogické fakulty
v Liberci a speciální pedagogiky v Praze se v současné
době věnuje studiu arteterapie a artefiletiky. Do Chumu-
tova, kde žije a pracuje, se přestěhovala před více než
deseti lety. Zde působí jako pedagožka na Střední škole
technické, gastronomické a automobilní. Jejím handica-
pem je postupná ztráta zraku. 

Aktivně malovat a vystavovat začala v roce 2010. Hlav-
ním impulsem byla její účast na letní škole arteterapie
vedené Mgr. Josefem Zíkou. Vyzkoušela si různé techniky
(olej, pastel aj.), ale svou výtvarnou cestu našla v zají-
mavé a nevšední technice zvané enkaustika, kde se pra-
cuje s horkým voskem. Jde o starověkou metodu používanou už v klasickém Řecku. Ta dovoluje výtvarnici
- i přes její zdravotní handicap - přenést emoce na papír či plátno. K tvoření jí stačí dokonce žehlička,
pár školních voskovek a fantazie. A pochopitelně talent. V tvorbě Jaroslavy Bendové se odrážejí přírodní
scenérie tak, jak je cítí. Zvlášť lze ocenit její »kinesérie«, jež skutečně působí, jako by byly vytvořené ško-
leným čínským tvůrcem.  

Autorka je však i nevšední fotografkou, vyhledávající nezvyklé motivy silně emotivně působící. Výstava
proběhla ve výstavních prostorách budovy v ulici Politických vězňů 9 v Praze 1 v září a říjnu 2014. Vstup
byl volný. Jaroslav KOJZAR
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Parádemarš vojína Kučery
Jiří PISKÁČEK

Povinnou základní vojenskou službu si odsloužil
se mnou i vojín Kučera. Byl trochu jednodušší,
a tak byl využíván jako správce prasečáku. Na sta-
rost měl sám i veledůležitý odvoz pomejí z kuchyně
prasatům, aby pěkně přibývala. Mimochodem, o ta
prasata se uměl starat velmi dobře. Byl u nich
navíc šikovně uklizen. Přesto se dokázal zapsat ne-
smazatelným písmem do historie praporu.

Za socialismu se i na vojně slavila různá výročí.
Jedním z nich byl i 6. říjen, Den Československé li-
dové armády. V čem to spočívalo? K tomuto dni se
povyšovalo a konala se na útvarech slavnostní pře-
hlídka. Prostě velká sláva.

I my jsme byli onoho 6. října nastoupeni na bu-
zerplacu. Na plechové tribůnce se tísnili velitelé
praporu, nadřízení z pluku a divize, nezbytnou sta-
fáží byla i účast sovětského vysokého dustojníka
či přímo generála. Vyslechli jsme si projevy a něk-
teří z nás byli povýšeni či vyznamenáni. Ti, kteří
dostali opušťák, byli nejšťastnější, protože to zna-
menalo jet domů a na několik dní opustit vojen-
skou buzeraci. Jinak jsme stáli nastoupeni celkem
letargicky a bez většího zájmu, mladí byli rádi, že
nemusí uklízet a staří spíše naštvaní, že si nemo-
hou jít po svém a potichu nadávali na režim či
vojnu. Každá taková sláva byla totiž pochopitelně
zakončena Internacionálou a po ní následoval po-
chod a tím vše konečně skončilo. A taky ano, pro-
jevy dozněly, vyznamenání byla rozdána. Důstojníci
na tribuně se tvářili příšně a vážně, ale také se tě-
šili na konec slavnosti. Zapomnělo se však na vo-
jína Kučeru. Ten totiž jako obvykle v této době
vyrazil do kuchyně pro zbytky určené prasatům. On
se slavnostní akce neúčastnil, nikým neměl totiž
býti raději viděn. Vojín Kučera vzorně naplnil ko-
lečko pomejemi a vyrazil. Bohužel se jaksi opo-
mnělo, že jeho každodenní cesta vede právě přes
buzerák. Již znějí první tóny Internacionály a vo-
jáci, důstojníci a generálové se šponují do pozoru.
V tom se otevírají vrata kuchyně a vojín Kučera vy-
jíždí, Internacionála neInternacionála! Se svým vo-
zíkem plným pomejí, které z vozíku cákají a také
nelibě voní, jede přímo ke tribuně s důstojníky pra-
poru a pluku, a se sovětským generálem. A nikým
nerušen a nevzrušen, projíždí mezi nastoupenou
jednotkou a vyděšenými vojáky z povolání na tri-

buně. Ti se ani ne-
hnou, vždyť zní In-
ternacionála a tak
jen nevěřícně vo-
jína Kučeru sledují.
Nastoupení zákla-
ďáci mají co dělat,
aby se udrželi
v klidu. Pro ně, na
rozdíl od zděše-
ných gum, je to ale
obrovská sranda!
Gumy Kučeru sledují očima a salutují, a dál vlastně
i jemu a pomejím v kolečku vzdávají čest! Doznívá
slavnostní hudba a vojín Kučera již poklidně sjíždí
od buzeráku k prasečáku. Aniž je jakkoliv vykole-
jen, či si vědom, co právě způsobil! A právě v tom
je vidět absurdita vojny, důstojníci si netroufli za-
kročit, báli se jeden druhého a také ovšem ani ne-
věděli jak zakročit. Přece se nemohli za Kučerou
během znějící Internacionály rozběhnout a tahat
ho i s plným kolečkem smradlavé břečky pryč. A to
byla pro záklaďáky teprve zábava. Po skončení
hudby je veleno ku slavnostnímu pochodu po ro-
tách, záklaďáci sledují začínající vzrušené debaty
na tribuně. Všem to začalo být jasné, začalo hledání
viníka! Zřejmě chudák velitel roty, kam papírově
Kučera patří, neboť i mezi samotnými důstojníky je
šikana jako hrom. Záklaďáci postupně na pokyn
velitelů odpochodují a mizí na rotách, kde propa-
dají huronskému smíchu. Mnozí takový průser
gumám přejí. Navíc je všem jasné, že slabodu-
chému Kučerovi se nic nestane, stejně není scho-
pen pochopit, co vlastně udělal. On samotný se
k tomu v klidu následně vyjádřil, že žádnou Inter-
nacionálu nezná, a že přece kvůli tomu nenechá
své prasátka o hladu. A že zrovna probíhá oslava
Dne ČSLA ho vůbec nezajímalo, neboť stejně neví,
proč se to slaví zrovna dnes. A že on tam jezdí
v tuto dobu vždycky, ta velká sláva mohla podle
něho počkat, nebo proběhnout jinde nebo v jinou
dobu. Dostalo se mu tak privilegia být jediným vo-
jákem, kterému vzdávali hold a poctu důstojníci
praporu a pluku, když mašíroval před nastoupe-
nými vojáky s kolečkem vrchovatě plným pomejí,
a za monumentálních tónů hymny pracujících. 
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Hostitelská moskevská redakce Izvestijí mi nabídla
pro poznávací cestu ukrajinskou trasu Kyjev, Charkov,
Doněck aVorošilovgrad (někdejší Lugansk). Jako prů-
vodkyni mi nabídli sympatickou kolegyni Natašu Iva-
novnu. Psal se rok 1974 a měsíc květen už hýřil všemi
barvami.

V Doněcku jsme se ubytovali v moderním devíti-
podlažním hotelu Ukrajina, usazeném v sousedství
zeleně parku Maxima Gorkého, stvrzujícího oprávně-
nost přívlastku města - zelené srdce Donbasu. I když
se k velkoměstu Doněck nabízelo těch epitet víc - od
ocelového, mladého, uhelného až po růžové.

Bylo samozřejmostí, že naše první cesta směřovala
do ústředního deníku, psaného v ruštině, Socialistický
Donbas, kde nás přijal zástupce šéfredaktora Anatolij
Geněnko. Po uvítání kalíškem horilky a čokoládovou
konfetou, se ujal úlohy průvodce městem.

Leccos jsem už o Doněcku věděl, třeba z knihy
A. S. Serafimoviče o revoluční historii. O hrdinském
protinacistickém odporu z románu Borise Gorbatova
Nepokoření. Mé značné díry ve znalostech Donbasu,
během jízdy zasvěceně doplňoval Anatolij. Doněck je
největším městem i těžebním střediskem donbas-
kého revíru, který v nedalekém Lugansku proslavil re-
kordem v těžbě uhlí, donedávna neznámý Alexej
Stachanov. Nevěděl však, že u nás v Ostravě jsme
měli havíře, jmenoval se Gach, který na dole Hubert
překonal Stachanova dvakrát. Přímo v Doněcku mají
dva světové rekordmany, Kareva a Briďka, k němuž
jezdíval náš mistr těžby Jaroslav Miska. Doněcku je
přiznáván i další epiteton - město horníků.

Už v letadle, před přistáním, bylo možno napočítat
na šedesát hald, k nimž patřilo čtyřicet těžních věží.
Tolik hald nebylo ani v celém ostravsko-karvínském re-
víru, a tak jsem dole v ulicích očekával ovzduší plné
popílku a prachu. Skutečnost však vyvrátila očekávání.
Anatolij nás vozil širokými třídami a bulváry, alejemi ze-
lených pásů trávníků a stromů, jimž se popílek vyhýbal.
Asfalt a dláždění se leskly čistotou. Kilometr za kilo-
metrem, ať to byla devítikilometrová hlavní třída Arťoma
(hrdiny Říjnové revoluce) nebo jeden z nejkrásnějších
bulvárů Puškinův či sto metrů široký Ševčenkův.

Vskutku očarující jízda nám přiblížila pět vysokých
škol, desítky vědecko-výzkumných ústavů, tři divadla,
budovu filharmonie, muzeum, obrazárnu, planetá-
rium, výškové obchodní domy, obrovský sportovní

komplex Šachťar,
nespočet restaurací
a kaváren, maga-
zínů všeho druhu.

Řekl bych, město
výkladní skříň so -
cialistické Ukrajiny.
Anatolij byl zname-
nitým průvodcem,
jak se ukázalo i po-
zději. Jeho perfektní
ruštinu jsem vnímal
s obdivem. Zřejmě si toho v jednu chvíli všiml. Řekl,
jakoby mezi řečí, já jsem Rus, i když mám ukrajinské
příjmení.  Vidíte, jak se to tady míchalo. Ale tady
všichni mluvíme rusky. 

x  x  x
Anatólii nezapomněl ani na historické začátky: „Náš

Doněck je mladé město. Vzniklo koncem šedesátých
let devatenáctého století a původně se jmenovalo Ju-
zovka. Byla to hornická osada založená s objevem uhlí.
Dnes fakticky leží uprostřed uhelné pánve. Ovšem Do-
něck je nejen hornickou metropolí, ale celého Don-
basu. Je také srdcem chemického a strojírenského
průmyslu. O vědecký výzkum se stará Akademie věd
Ukrajinské SSR. Architektonickou tvář města předsta-
vují obytné čtvrti s výškovými budovami, které se stří-
dají se skupinami rodinných domků s volnými
prostorami, které jsou okrášleny parky s umělými je-
zírky. Nic z toho, co soudruhu vidíš, před Říjnovou re-
volucí tady nebylo. Jen ta Juzovka a hutní závod
velšského kapitalisty Johna Hughese, v němž byla za-
pálena 6. května roku 1871, jako první v Donbasu, vy-
soká pec. Byla to doba, kdy začal vznikat Doněck,
doba, kdy s podnikáním a růstem průmyslu a těžby
uhlí se sem stěhovaly tisíce a desetitisíce lidí, hledají-
cích práci, Ukrajinců a především Rusů, doba, kdy děl-
níci Hughesovy hutě začali měnit svou osadu ve
město, aniž se starali o to, kdo sem odkud přišel. A to
neplatilo jenom o Doněcku. Rusové měli v carském
Rusku k celé oblasti nejblíže. Naši předkové sem přišli
za prací jako do země zaslíbené, aby ji zúrodnili a otev-
řeli její útroby pro všechny, kteří přijdou s mírem.“ 

Vida, pomyslím si, Anatolij je básník.
„Podívej, soudruhu,“ navázal Anatolij na svá před-

cházející slova, „od 17. století, na východ od Dněpru

Jak jsem poznal sovětský Doněck
JIŘÍ STANO
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území Ukrajiny náleželo Rusku, a na západ bylo sou-
částí Polska a Rakousko-Uherska. Takto je třeba po-
chopit, proč se Ukrajině také říká země dvojího lidu.
A i ta dvojí inklinace se nejvýrazněji projevuje právě
na východě země.“

Znalost dějin považoval Anatolij za vstupní bránu
k pochopení současnosti. Začal od etymologického
výkladu názvu Juzovky. Je to prostě zkomolenina
jména majitele huti i osady Hughese. Její lidé celou
polovinu života procházeli vším, čím za cara mohla
proletářská osada projít. Plných padesát let čekala na
osvobozující den 7. listopadu 1917. Sovětská moc tu
byla nastolena v prosinci 1919. Začal nový život, který
po dalších pětadvaceti letech přervalo hitlerovské Ně-
mecko. 700 dní trvala okupace Doněcka. V té době
Němci zavraždili v táboře smrti 92 tisíce obyvatel
města. A do jedné z šachet svrhli dalších 75 tisíc ob-
čanů. Ve středu Doněcka, v místě, kde fašisti umístili
koncentrační tábor, a kde v zimě pod širým nebem -
protože tábor bylo obrovskou plochou bez budov -
umírali lidé denně po stovkách, hoří u Památníku
věčný oheň. U něho nám Anatolij nabídl pietní mi-
nutku, pro kterou měl v autě připraven věneček s čes-
koslovenskou trikolórou.

x  x  x
Bulváry, po kterých jsme projížděli městem, ne-

měly konce. Před obrovským náměstím, snad de-
sátým, které jsme objížděli, nesoucím Leninovo
jméno hostícím jeho sochu, stojí budova divadla.
Na tuto chvíli Anatolij Genčenko zřejmě čekal, aby
během malé procházky růžovými záhony dokončil
svůj výklad.

„Když naši město osvobodili 8. září 1943 (tehdy se
ještě jmenovalo Stalino), nezůstal tu kámen na ka-
meni. Sutiny, hlad, smrt, obrovský hřbitov. Na ty trosky,
co po německých barbarech zůstaly, nikdo z těch, co
přežili, nezapomene. To si nikdo nedovede představit.
Divadlo bylo jedinou budovou, která jako zázrakem zů-
stala neporušena. Proto je pro nás Doněcké patrioty
nejen kulturní institucí, ale i památníkem tragedie, pří-
kazem, že nic podobného nesmíme už připustit. Oběti
z tohoto místa nás k tomu zavazují.“

Trosky byly uklizeny, zbyla obrovská plocha, na níž
vzniklo úplně nové město. Město, do něhož byla vlo-
žena všechna lidská zkušenost, utrpení, statečnost
a láska a odpovědnost za jeho rozkvět. Město, v němž
má člověk pocit, že je pánem všeho, kde může roz-
přáhnout ruce a objímat prostor, kde mu patří více než
18 tisíc hektarů zeleně, kde ho brázdí stotřináctikilo-
metrová síť tramvají a osmdesátikilometrová síť tro-

lejbusů, v každé denní, večerní i noční době doveze
rychle a pohodlně na kterékoliv místo, kde každý
z více než jednoho milionu obyvatel bydlí, a má pro
sebe tolik prostoru, jako žádný městský obyvatel na
světě. Lidé, kteří přežili nebo se vrátili či přibývají ze
všech koutů státu, lidé, kteří si všechno co mají, sami
vybudovali a vytvořili.

x  x  x
Po asfaltkách, širokých autostrádách sviští desítky

tisíc automobilů, z nichž devět tisíc patří jenom hor-
níkům a hutníkům. Hlavní architekt města nezapo-
mněl ani na tyto magistrály. Při neobyčejné rozloze
města musí být řešeny tak, aby účelně a ekonomicky
spojovaly hlavní průmyslová, administrativní a obytná
centra.

Až dosud představuje obytný fond města víc než
sedm milionů čtverečních metrů. Rok co rok se stě-
huje osm tisíc rodin do nových bytů. Těžko lze odhad-
nout číslo, které se vyšplhá na diagramu za dvacet,
třicet let. Ví se jen, že stavební plochy je stále dost.
Pro obytné stavby i obchodní domy, vše ve stylu mo-
derní sovětské architektury. Dvě budovy, byť náhodně
vybrané, mě prohlídkou zvláště upoutaly, i když to byly
obchodní domy. Jednak svou skleněnou lehkostí
a pak názvy - jeden se jménem Zlatá Praha a druhý
Bílá labuť. A ta „Labuť“, jak mi sdělili, je skutečně
mladší sestrou naší pražské.

x  x  x
V redakci novin Socialistický Donbas jsem se zmínil

během hovoru o uhlí, že za války jsem byl téměř dva
roky totálně nasazeným horníkem, a že se hornickou
problematikou a životem horníků stále zabývám.

„To je v plánu tvého pobytu, soudruhu,“ řekl jakoby
ulehčeně Anatolij, že se do mého zájmu strefili.
„Jenom termín návštěvy není ještě upřesněn.“ Bles-
ková reakce na mé nevyslovené přání mne překva-
pila. Pohostinství nadstandardní, řeklo by se. Anatolij
zmizel ve vedlejší místnosti a po chvíli se širokým
úsměvem vrátil:

„Zítra v deset hodin nás čekají na šachtě 5-BIS.“
V určený čas, po téměř hodinové jízdě městem

a rozlehlém předměstí, nás u brány už očekával sám
ředitel, důlní inženýr Vladimir Antipov. V ředitelně,
a jak jinak, u láhve horilky a krabice čokoládových
konfet, jsem se už podruhé dověděl, že díky uhlí
a první huti, povstalo z nepatrné osady Juzovky vel-
koměsto Doněck, který zaujímá první místo mezi
městy Donbasu. Nejen rozlohou a počtem obyvatel,
ale především bohatstvím, které tu leží pod každým
domem a pod každou ulicí. Ředitel dodal, že jenom

48

Z ARCHIVU REPORTÉRA
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_04_2014_LIPA  03.12.14  17:51  Stránka 48



49

Z ARCHIVU REPORTÉRA
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

černého uhlí se na všech šachtách vytěží ročně okolo
200 milionů tun.

Avšak poprvé jsem se v ředitelně dověděl, proč pro
moji návštěvu byla vybrána šachta 5-BIS, třeba byla
jednou z mála, které leží na pokraji města, až tam,
kde probíhá hranice mezi stepí a ruchem průmyslo-
vého kolosu. Totiž, že na šachtě pracuje řada váleč-
ných veteránů, kteří osvobozovali Československo,
a že šachta už léta udržuje družební styky s ostrav-
sko-karvínskými šachtami Fučík, První máj, Dukla
a Zápotocký.

Prošli jsme se několika povrchovými zařízeními
šachty, a mně nezbylo, než opět se podivovat čistotě
a parkové úpravě se zelení a růžemi. Ředitel se vzá-
pětí podivil, že se divím. Projevoval svým hostům přá-
telský vztah tím, že jim tykal. „Víš,“ vzal mne pod paží,
„kde je špatný vzduch, tam růže nekvetou. Použí-
váme je také jako benzinovou lampu na měření me-
tanu. Ostatně náš havíř se nadýchá špatného
vzduchu, i přes větrání, tam dole dost, byť jenom šest
hodin denně. Taková je u nás pracovní doba. Proto se
staráme, aby mu nahoře to dýchání chutnalo.“

Po prohlídce překopu, kam jsme sjeli s přilbami na
hlavě, jsme se vrátili do ředitelny, kde u občerstvení,
které zatím připravila jeho sekretářka, Vladimír Antipov
pokračoval ve svém výkladu. A na mojí žádost začal
s úsměvem u sebe. „Typický novinář, chceš vědět,
s kým mluvíš. Já myslel, že ti to řekli v redakci. Tak
dobře.“ Nedal se prosit, jako to dělají ti důležití. „Můj
otec se přestěhoval z ruské pohraniční vesnice Fedo-
rovky do ukrajinské Juzovky, osady, která se rychle roz-
růstala o zbídačené mužiky a jiné chudáky z širokého
ukrajinského a ruského okolí, v nové hutnicko-hornické
město. Tu našel práci na šachtě. V Juzovce jsem se na-
rodil roku 1924 i já, a jak vidíš, zůstal jsem otcově pro-
fesi věrný. Z otcova vyprávění vím, že právě v tu dobu,
kdy do Juzovky přišel, byla v Hughesově huti zlomena
velká stávka. Už v tom roce 1912 veškerý průmysl pat-
řil francouzskému, ale především britskému kapitálu.
Pamatuji si, jak vzpomínal na odvážného revolucionáře,
bolševika F. A. Sergějeva, známého pod přízviskem
Arťom, který vedl boje azovského proletariátu. Doněck
důstojně udržuje jeho památku názvem největší a nej-
bohatší tepny města. Jistě sis všimnul, když tě Anatolij
vozil, že je téměř po celé délce lemována úřady, ob-
chody, instituty, restauracemi, kavárnami, i známým
sportovním komplexem. A teď něco o šachtě. Tady pra-
cují lidé z města i venkovského okolí. Na parkovišti jsi
viděl moře aut, kterými se sem sjíždějí. Většina je už
z poválečné generace, která výkonem už překonala své

frontové otce, kteří museli ze všeho nejdřív vypumpovat
a vyčistit Němci zatopenou šachtu. Do této alespoň
okupanti neházeli živé lidi, jako na jiných šachtách.
Naši mladí zvládli být už mistry díky moderní rubací
technice. Dosahují na ní více těžby, než dokonce před-
pokládají parametry konstruktérů těchto kombajnů
z Kirovova závodu v Gorlovce. Vzniká tak u nás nepo-
měr mezi silou a možnostmi člověka a techniky. Ale to
má za úkol řešit s konstruktéry náš závodní sociolog.“

Za oknem ve slunečním odpoledni bylo vidět roze-
stavěnou sportovní halu a krytý bazén. Člověk by
mohl závidět téměř životní optimismus této šachty,
který je ostatně příznačný pro celé město. Havíři své
pocity přišli po směně vyjádřit sami do Rudého
koutku, kam nás všechny pozval ředitel. Některé,
zřejmě po jeho soudu ty nejlepší, mi představil jmé-
nem. Na besedě se sešli zřejmě ti, co se vrátili z války
a tehdy cestou z Berlína, Brna nebo Ostravy doma ve
vlasti viděli, jak se z popela zvedal zničený, ale nepo-
kořený Donbas. Ve vesnicích ženy natíraly modrou
hlinkou své domečky, aby přivítaly své muže v čistém.
Ve městech a především v Doněcku lidé obnovovali
poškozené průmyslové závody a šachty a vraceli je
mírovému životu.

„Zatím u nás na šachtě nemáme takové špičky,
jako Stachanov, Karev, Briďko a desítky dalších, ale
doháníme je.“ 

Napadla mě hloupá otázka: „Kolik mezi těmi špič-
kami je Rusů a kolik Ukrajinců. Soutěžíte navzájem?
Třeba jako u nás Češi a Slováci ve svých revírech?“

„Tak na Rusy a Ukrajince si u nás nehrajeme. To
nikoho nezajímá,“ ozval se od stolu jeden z havířů.
„My jsme tady všichni sovětští lidé. V žádné statistice
u nás, myslím v celé zemi, nenajdete v závorce Rus
nebo Ukrajinec či Gruzín nebo Kirgiz. A kdo chce
vědět, pozná to podle názvu příjmení. S územím je to
jiné. To patří tomu, kdo v něm od nepaměti žije a pra-
cuje. Po válce to dalo hodně dřiny. A naši otcové a dě-
dové tu v Donbasu vycedili krve a potu dost. Nikdo se
neptal, kolik té krve bylo ukrajinské a kolik ruské. Po-
važuji za dobrý osud, že jsem se tu narodil, že tu žiji
a pracuji a jsem rád, že nikdo na mě posměšně ne-
pokřikuje Chochol či Moskal. Důležité pro mě a mou
rodinu je, že nemusíme mít strach z budoucnosti. To
nám zaručuje náš Donbas, náš Doněck.“

Kdo mohl tušit tehdy v letech rozkvětu, že v té bu-
doucnosti číhá druhé barbarské ničení, tentokrát na
rozkaz vlastního prezidenta, všeho toho, co dokázali
po válce, po prvním barbarském ničení, obnovit, po-
stavit a vytvořit.
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Donbas očima „nežádoucího“
českého pozorovatele
Ladislav ZEMÁNEK

Před několika dny proběhly volby v Doněcké li-
dové republice a Luhanské lidové republice (DLR
a LLR). Lidé tam volili nejen své poslance, ale i hlavy
státu. Na volební proces dohlíželo zhruba sedmde-
sát pozorovatelů z nejrůznějších zemí světa. Měl
jsem tu čest být mezi nimi, a uvidět tak obrovské
nadšení a vůli vybudovat nový, nezávislý stát. Přes
všechnu hrůzu a utrpení, které lidé na Donbasu mu-
sejí už několik měsíců zažívat, jsem jim tak trochu
i záviděl. Ne tu válku a umírání, ale odhodlání a sílu.
Cítil jsem, že jen takto se mohou rodit velké věci.

Osmnáct nepohodlných
Rád bych vyprávěl o tom, co jsem v Doněcku

viděl, ale musím bohužel začít něčím, co je ve své
podstatě zbytečné a malicherné. Na mysli mám
mediální štvanici, která se rozeběhla ve chvíli, kdy
ukrajinské ministerstvo vnitra zveřejnilo seznam
osmnácti nepohodlných. Má se jednat o spisek
mezinárodních pozorovatelů, kteří přijali pozvání
ústředních volebních komisí obou republik a na
Donbas se vydali. Jenže tento seznam obsahuje
pouze osmnáct jmen - včetně mého. Proč? Kyjev
chtěl podle všeho umenšit počet pozorovatelů na
minimum, aby mohl posléze říkat: Podívejte, jen
těchto pár jedinců dokázal Kreml z celého světa
získat pro své odporné plány. A aby zrůdnost voleb
i „kremelských“ dohlížitelů podtrhl, vybral takové,
na nichž by mohl krásně ukázat, o jak pochybné
lidi ke všemu ještě jde. Zástupci Jobbiku, bulhar-
ské Ataky, řecké komunistické strany, české Ná-
rodní demokracie, zkrátka extrémisté všeho druhu
- leví, praví, bílí, černí. A ještě k tomu italský sta-
rosta, podezřelý z kontaktů s mafií. Už prý jen tento
výkvět Evropy se sníží ke spolupráci s Kremlem.

„Extremistické“ dostaveníčko 
Přesně tento obraz chtěl Kyjev vyvolat. Vždyť sám

moc dobře ví, že má máslo na hlavě. Nacistické
úderné oddíly ve službách kyjevské moci likvidují
své oponenty, zatímco pánové v oblecích z hlavního
města důstojně přijímají zákony, jimiž jsou omezo-
vána práva ruskojazyčné a vlastně jakékoli další

menšiny. Jaceňuk i Porošenko mají evidentně
strach, a proto se snaží odvést pozornost od vlast-
ních zločinů k těm „nejodpudivějším antidemokra-
tickým politickým silám“, které si v neděli 
2. listopadu daly „dostaveníčko“ na „ukrajinském“
Donbasu. Západní média se nabídnuté příležitosti
ochotně chopila a vyvolala diskreditační kampaň.
Psala o pseudovolbách, které zorganizovali proruští
separatisté a teroristé, psala o pozorovatelích, které
si najala Moskva z řad extrémistů napříč Evropou.
A dokázala pochopitelně využít nejasností, jež panují
v otázce organizátora a sponzora celé akce. Nema-
lou měrou k tomu přispěla i nešťastná či zavádějící,
byť v dobré víře pronesená vyjádření samotných
účastníků. Ale co se stalo, stalo se. Svět se kvůli
tomu nezboří. Důležité je si uvědomit, že média brn-
kají na tuto strunu, aby zakryla to, co je skutečně
podstatné - tedy volby a válka na Donbase.

Večerní Doněck
Do Doněcka jsme dorazili vpředvečer voleb po ce-

lodenní cestě z Moskvy přes Rostov na Donu. Někteří
už byli na místě. Mezi pozorovateli byla poměrně slo-
žitá hierarchie, která se odrážela i v tom, s kým ten
který pozorovatel přijde do styku. Jinými slovy, zda
ho hlava republiky Zacharčenko zve na večeři, zda po
jeho boku může sedět na tiskové konferenci, zda ho
může zahlédnout jen zdálky, anebo vůbec. Většina
z pozorovatelů patřila do skupiny poslední. Nic to však
nebránilo tomu, aby si každý z nás mohl libovolně po-
hovořit s místními, s domobranci, policisty, hotelovým
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personálem, volební komisí a dalšími skupinami. Na
druhou stranu jsme ovšem celou dobu byli pod do-
zorem mužů se samopaly, kteří byli zodpovědní za
naši bezpečnost. Za den a dvě noci jsem ale neslyšel
střelbu, země se netřásla a okenní tabulky se netříš-
tily. Nyní to v Doněcku vypadá bohužel zase dost
jinak. Ukrajinská armáda, jež byla zatlačena za hra-
nice města, se nevzdává a zahájila velkou ofenzívu.
Zprávy o tom, že se chystá, přicházely i ve dnech před
naším příjezdem, což člověku po pravdě na klidu příliš
nepřidávalo. Že se ale nesmíme bez dozoru vzdálit
z hotelu, mi explicitně nikdo neřekl, a tak jsem se
v sobotu večer vydal na procházku po liduprázdných
ulicích Doněcka. A možná že právě ony okamžiky ve
mně zanechaly nejsilnější vjemy. Jen si představte
centrum milionového města, jeho široké bulváry,
tramvajové tratě, mnohapatrové budovy, obchody,
parky, to vše bez lidí, většina oken potemnělá. Svítilo
jen pouliční osvětlení, občas projel kolem osamělý
automobil a v potemnělém koutě se tu a tam pohnul
stín neznámého člověka. A to ticho - jen klapot mých
kroků rozezníval okolí.

Volby zblízka
Celé město bylo zaplaveno billboardy, které vyzývaly

lidi k účasti na volbách, k boji proti fašistům z Kyjeva,
ke společnému úsilí na budování nového a konečně
vlastního státu. Hlasujeme za budoucnost, hlasujeme
za život, hlasujeme za mír, práci a nezávislost, taková
hesla byla málem všudypřítomná. A k jistému mému
překvapení odpovídaly skutečnému cítění tamních lidí,
kteří se ve velkém druhý den hrnuli do volebních míst-
ností. Fronty byly nekonečné, všude hrála živá či aspoň
reprodukovaná hudba. Třebaže bylo kolem nuly a za-
čalo i sněžit, všichni trpělivě a odhodlaně čekali. Aby
ne! Chtěli jasně vyjádřit podporu nastupující moci,
která jim vybojuje nezávislost, zajistí práci, mír a lepší

život pro jejich děti. Kyjevu ani Západu už tu nikdo ne-
věří. Po jednotlivých okrscích jsme jezdili celý den.
Volby probíhaly od osmi ráno do osmi večer, a před-
běžné výsledky oznámili předseda Ústřední volební
komise DLR Roman Ljagin, staronová hlava republiky
Alexandr Zacharčenko, předseda Nejvyššího sovětu
Děnis Pušilin ,a neúspěšný kandidát na nejvyšší post
Alexandr Kofman krátce před půlnocí v zasedacím
sále přísně střeženého hotelu Puškin, v němž sídlila
i Ústřední volební komise, na jejíž pozvání jsme na
Donbas dorazili. Na osvobozeném území Doněcké li-
dové republiky se otevřelo celkem 364 volebních okr-
sků. Volby ovšem probíhaly i v příhraničních oblastech
Ruské federace v místech, kde se zdržují donbaští
uprchlíci. Odhaduje se, že jich je zhruba jeden milion.
Lidé mohli volit už od 29. října, a to prostřednictvím
internetu či pošty. Kdo chtěl volit osobně, mohl si navíc
vybrat jakýkoli volební okrsek. Pokud se neshodoval
s místem bydliště, musel podat písemnou žádost a po-
čkat, až bude vyřízena. Za řadou lidí pak členové vo-
lebních komisí vyrazili rovnou domů. Úřady tak pro své
voliče udělaly maximum. Vůbec to ale neznamená, že
účast byla povinná.

Země, kde zítra
již znamená včera?

Donbas není právě malebný kraj. Do výše se zde tyčí
tisíce těžebních věží a stovky umělých kopců vytěžené
horniny, fabrik je zde nepočítaně. Ani domy nejsou nijak
výstavní. Místy se ještě zachovaly původní vesnické
domky, ale převažují paneláky, které drží pohromadě
snad jen silou vůle. Pak tu ale člověk může uvidět i řadu
reprezentativních socialistických budov, najde je obvy-
kle v centrech měst. A na ně není vůbec špatný pohled.
Naopak. Prolíná se tu sovětská minulost s postsovět-
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Premiér DLR Alexander Zacharčenko s ochrankou
v Novoazovsku
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skou současností. Bronzové Leninovy sochy doplňují
vztyčené kříže, a vedle památníků s hesly Ať žije děl-
nická třída! vyrůstají nové pravoslavné chrámy. Ale proč
připomínky minulosti ničit? Vždyť svědčí i o časech, kdy
lidé měli práci, těšili se stabilitě a klidu a měli všechno,
co nutně potřebovali k životu. To se o dnešku říci nedá.
A tak je vcelku pochopitelné, že lidé si na svého Lenina
sáhnout nenechají, i když o nedělích chodí do kostela.
To my jsme na mši zajít bohužel nestihli. Nestihli jsme
ani pořídit „povinné“ suvenýry. Celý den jsme byli v jed-
nom kole. A když už by se příležitost našla, obchody (to
málo, co jich dnes na Donbasu je) měly zavřeno. Chlapi
od domobrany naši skupinu ale aspoň vzali na místo,
které pro ně a jejich boj znamená mnoho. Na jednom
z kopců Doněcké pahorkatiny stával monumentální pa-
mátník Saur-Mogila připomínající bitvu, která se zde
odehrála za Velké vlastenecké války. Jenže v srpnu to-
hoto roku byl památník rozstřílen na kousky ukrajin-
skou armádou, která se snažila obsadit tento
strategický bod, z něhož je vidět nejen většina Don-
basu, ale také hranice s Ruskem. Padlo zde mnoho do-
mobranců, a i my jsme se mezi troskami památníku
mohli poklonit památce padlých u jejich hrobů. Bylo
mrazivo a foukal silný vítr. Zjizvená tvář okolní krajiny
svědčila o tom, jak tuhé boje tu ještě nedávno probíhaly.
Hned opodál stojí vesnice Petrovskoje. Ta je dalším vý-
mluvným dokladem hrůz, jež se tu děly a jež se nyní
odehrávají o pár kilometrů dál. Mnoho z domů bylo vy-
páleno, některé už ani nestojí. Podobné scény lze spat-
řit i ve městech. Na vlastní oči jsme mohli vidět důkazy
toho, že ukrajinské jednotky útočily na civilní objekty
a likvidovaly civilisty. Jak čestné! Sláva hrdinům - sláva
Ukrajině! Stále zůstávají připraveny zákopy a fungují
desítky a desítky kontrolních stanovišť. Na barikádách
je obklopujících hrdě vlají zástavy Ruska, Doněcké li-
dové republiky, Donbasu či Krista Spasitele. Poslední
bojová zástava představuje návrat ke středověké před-
petrovské tradici, kdy ruští vojáci pochodovali, válčili,
vítězili i umírali pod korouhvemi s Mandylionem, tedy
Rukou nestvořeným obrazem Spasitele, jenž bývá po-
važován za nejstarší ikonu vůbec.

Padlým čest a mír, 
živým odpovědnost a boj

Jsem moc rád, že jsem válečný Donbas mohl nav-
štívit. Nemám pocit, že bych překročil hranici ilegálně,
jak tvrdí kyjevské úřady, a necítím se ani jako odporný
zločinec a přisluhovač teroristů. Média se pozorova-
telskou misi snaží démonizovat, ale ať se snaží sebe-
víc, pravdu nezadupou. To by musel být zlikvidován

celý Donbas, všichni rozumně uvažující lidi světa,
a v neposlední řadě Rusko samé. Ne že by se o to in-
ženýři Nového světového řádu (NWO) a jejich slou-
hové nesnažili. Jenže oni neuspějí, třebaže si ve své
pýše a sebestřednosti myslí opak. Nejel jsem na Don-
bas jako chladný, odtažitý a v háv nestrannosti se ha-
lící pozorovatel. Jel jsem tam jako člověk, který
považuje odpor donbaského lidu za legitimní a spra-
vedlivý. Často vzpomínám na nápis, jejž jsem zahlédl
na památníku v jednom českém městě: Padlým čest
a mír, živým odpovědnost a boj. Obyvatelé Donbasu
cítí odpovědnost, a proto bojují. A jak poznamenal vý-
znamný ruský myslitel a politolog Alexandr Dugin,
blízký prezidentu Vladimiru Putinovi, s nímž jsem měl
příležitost se krátce setkat po návratu do Moskvy,
naše účast měla velký význam nejen pro válkou zmí-
taný Donbas a Rusy vůbec, ale i pro všechny ty, kteří
se nehodlají smířit s dekadentním, agresivním, bez-
božným a čím dál méně svobodným Západem. Rusko
nechce být jeho součástí. A nechce jím být ani Don-
bas. Bohu díky za to. 13. 11. 2014

http://www.zvedavec.org/
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Sergej Jurjevič Glazjev (*1961) je ruský ekonom,
politik, akademik, poradce prezidenta Putina v otáz-
kách regionální ekonomické integrace a také gene-
rální sekretář Eurasijského ekonomického
společenství. 

GLAZJEV: V současnosti svět zažívá celou řadu
cyklických krizí. Nejtěžší z nich je krize technolo-
gická, jež je spojená se střídáním dlouhých vln
v ekonomickém vývoji. Jde o periodu, ve které eko-
nomika mění svou technologickou strukturu. Tech-
nologický systém, jenž vedl k ekonomickému růstu
v posledních třiceti letech, se vyčerpal. Je nutné
přejít k novému technologickému systému. Bohužel
k takovémuto přechodu až dosud vždy docházelo
prostřednictvím války. Tak tomu bylo ve 30. letech,
kdy se velká deprese změnila v závody ve zbrojení,
a ty vyústily v druhou světovou válku. Tak tomu bylo
v období studené války, kdy závody v kosmickém
zbrojení zrodily komplex informačních a komunikač-
ních technologií, jež se v podstatě staly tím nejcen-
nějším tahounem světové ekonomiky v posledních
30 letech. A nyní se střetáváme s analogickou krizí.
Svět přechází k novému technologickému systému.
Mohli bychom se sice obejít bez války, jelikož do-
tyčný systém má humanitární charakter. Hlavními
nositeli růstu v této dlouhé vlně jsou totiž humani-
tární technologie, jako ochrana zdraví a farmaceu-
tický průmysl, založené na biotechnologiích. Dále
informační a komunikační technologie, které nyní
zaznamenávají průlom na bázi nanotechnologií.
A pak kognitivní technologie, které určují novou
sumu znalostí lidstva. 

Pokud bychom mohli vypracovat společný pro-
gram rozvoje, jak neustále navrhuje právě prezident
Putin, čili společnou zónu rozvoje s prioritním ob-
chodním režimem od Lisabonu po Vladivostok;
pokud bychom se dohodli s Bruselem a vytvořili spo-
lečný ekonomický prostor, mohli bychom najít dosta-
tečné množství průlomových projektů – od ochrany
zdraví až po odrážení kosmických hrozeb, které by
plně zaměstnaly náš vědecký a technologický poten-
ciál a vytvořily by takový komplex státní poptávky,
jenž by zapůsobil jako hnací, iniciující impuls pro roz-
mach nového technologického systému. 

Američané se však vydali svou obvyklou cestou.
Aby si uchovali své vedoucí postavení, znovu rozd-

mýchávají válku v Evropě. Válka v Evropě znamená
pro Američany vždycky „dobrou“ válku. Vždyť i té 2.
světové válce, v níž v Evropě a v Rusku zahynulo přes
50 milionů lidí, říkají „dobrá válka“. Pro Američany
byla dobrá, protože z výsledků této války vyšli jako
světoví vůdcové. Dobrá byla pro ně i studená válka,
která skončila kolapsem Sovětského svazu. A nyní si
znovu na účet Evropy chtějí udržet své vedoucí po-
stavení, které ale ohrožuje prudce se vzmáhající Čína. 

Svět teď přechází ještě k jednomu, už politickému
cyklu akumulace kapitálu. Tento cyklus probíhá po
staletí a je spjat se změnou globálních institucí regu-
lování ekonomiky. Nyní prožíváme přechod od ame-
rického cyklu akumulace kapitálu k cyklu asijskému.
Jde o další krizi, která hází rukavici americké hege-
monii. Ve snaze udržet si své vedoucí postavení
v konkurenci s rostoucí Čínou a dalšími asijskými ze-
měmi vyvolávají Američané válku v Evropě, aby ji
oslabili, rozvalili Rusko a podrobili si celý eurasijský
kontinent. Takže namísto zóny rozvoje od Lisabonu
po Vladivostok, kterou navrhuje prezident Putin, chtějí
USA na celém tomto území způsobit válečný chaos,
všechny mezi sebou znesvářit, znehodnotit evropské
kapitály, odepsat státní dluhy, pod jejichž tíží se už
Amerika hroutí, odepsat to, co dluží Rusku a Evropě,
podmanit si náš ekonomický prostor, zavést kontrolu
nad zdroji gigantického eurasijského teritoria. Domní-
vají se, že pouze takovým způsobem si mohou ucho-
vat svou světovou hegemonii a vyhrát nad Čínou. 

Američtí geopolitici, které vídáme na obrazovkách,
bohužel zůstali jakoby v 19. století. Uvažují v kate-
goriích geopolitického boje britského impéria: rozděl
a panuj, rozeštvi národy mezi sebou, popuď je proti
sobě, rozpoutej světovou válku - a vyhraješ. Jde
o starou britskou politiku, v níž naneštěstí Američané
pokračují, aby si tím řešili své vlastní problémy. Za
oběť této politiky je vybráno Rusko a za hlavní nástroj
války je bohužel vybrán ukrajinský národ, ze kterého
jednoduše udělali kanónenfutr, obětují ho kvůli vy-
volání nové světové války.  

x  x  x
Američané především neustále bili do Ukrajiny,

aby ji odtrhli od Ruska. Důsledně v tom navazují na
Bismarckovu dobu. Tato protiruská evropská tradice
spočívala v tom, že je třeba odtrhnout Ukrajinu od
Ruska, znepřátelit ji s Ruskem, a tím ovládnout celý

HLAVNÍ JE OSVOBODIT SE OD VNĚJŠÍ ZÁVISLOSTI
Rozhovor se Sergejem Glazjevem ze dne 24. 7. 2014
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eurasijský prostor. Dotyčnou myšlenku vyslovil jako
první Bismarck, poté se jí chopili Angličané a nako-
nec tuto tezi mnohokrát slýcháváme z úst americ-
kého politologa Zbigniewa Brzezinského - tj. že
Rusko bez Ukrajiny údajně nemůže být velmocí,
a jestliže se znesváří Rusko s Ukrajinou, vyhraje
Amerika a Západ. 

Američané důsledně po celých dvacet let pěstovali
ukrajinský nacismus namířený proti Rusku. Jak víte,
po druhé světové válce poskytli útočiště zbytkům
banderovců, vyvezli do Ameriky několik desítek tisíc
ukrajinských nacistů a po celé poválečné období si
je tam pečlivě chovali a živili. Po rozpadu Sovětského
svazu se tato emigrantská vlna vrhla na Ukrajinu. Dů-
sledně se zaměřili na Ukrajinu, aby oslabili Rusko. To
je hlavní úkol. A jako návnada byla použita idea vý-
chodního partnerství, kterou vyslovili Poláci a chopili
se jí Američané. 

Podstata východního partnerství, jehož obětí se
stala nejprve Gruzie, teď Ukrajina a následovat bude
ještě Moldávie, spočívá v tom, odtrhnout tyto bývalé
sovětské republiky od Ruska. Jak víte, budujeme
celní unii a společný ekonomický prostor s Bělorus-
kem a Kazachstánem, k nimž se nyní připojují Kyr-
gyzstán a Arménie, a Ukrajina byla naším stálým
partnerem. Ukrajina je ve stavu ratifikování dohody
o společném ekonomickém prostoru s Ruskem
a zatím tuto dohodu na Ukrajině nikdo nezrušil. Ukra-
jina je pro nás důležitá jako část našeho ekonomic-
kého prostoru, je důležitá kvůli vztahům vytvářeným
po staletí, kvůli kooperaci. Náš vědecko-průmyslový
komplex se budoval coby jeden celek, a proto je
účast v eurasijské integraci pro Ukrajinu zcela přiro-
zená a životně nutná. Aby se zabránilo tomuto eura-
sijskému integračnímu projektu, bylo vymyšleno
východní partnerství. Smyslem východního partner-
ství je vytvořit asociaci s Evropskou unií. A co zna-
mená asociace, kterou Porošenko podepsal
s evropskými představiteli? Znamená přeměnu Ukra-
jiny na kolonii. Podle asociační dohody Ukrajina
ztrácí svou suverenitu. Předává Bruselu kontrolu nad
obchodem, celní regulací, státními zakázkami, fi-
nanční a technickou regulací. Ukrajina tak přestává
být suverénním státem po stránce ekonomické.
A přestává být suverénním státem i po stránce poli-
tické, poněvadž v asociační dohodě je přesně na-
psáno, že Ukrajina je mladším partnerem Evropské
unie; řídí se společnou obrannou a vnější politikou
Evropské unie. A při řešení regionálních konfliktů
Ukrajina musí účinkovat pod vedením EU. To zna-

mená, že Porošenko dělá z Ukrajiny kolonii Evropské
unie, vtahuje Ukrajinu coby kanónenfutr do války
s Ruskem, a to s cílem rozpoutat válku v Evropě.
Z toho důvodu došlo k vnucené asociační dohodě,
kvůli které nyní musí evropské země řídit Ukrajinu
při řešení regionálních konfliktů. A to, co probíhá na
Donbasu, je regionální ozbrojený konflikt. Smyslem
americké politiky je dosáhnout co možná nejvíce
obětí a nástrojem této politiky je ukrajinská nacis-
tická junta. Páchají nesmyslně kruté zločiny, bom-
bardují města, zabíjejí civilní obyvatelstvo, ženy
a děti, nutí je opouštět jejich domovy, a to jenom
proto, aby vyprovokovali Rusko k válce a poté zatáhli
do války celou Evropu. V tom tkví Porošenkova mise.
Proto se Porošenko nemá k mírovým rozhovorům,
proto zablokoval všechny mírové iniciativy. Stačí, aby
ve Washingtonu promluvili o deeskalaci konfliktu,
a on to vezme právě naopak jako příkaz k eskalaci.
Vzpomeňte si, že všechny mírové iniciativy, které se
konaly na mezinárodní úrovni, se hned změnily
v nové kolo konfliktu. Musíme si uvědomit, že máme
před sebou nacistický stát naočkovaný k tomu, aby
válčil s Ruskem, stát, v němž je vyhlášena všeobecná
mobilizace veškerého mužského obyvatelstva od 18
do 55 let. Povolávají všechny do zbraně, a komu se
nechce, ten dostane 15 let vězení. Jedná se o nacis-
tickou zločinnou vládu, která dělá zločince z celého
ukrajinského obyvatelstva. 

x  x  x
Spočítali jsme, že Evropská unie kvůli veškerým

sankcím proti Rusku, jež jí vnucují Američané, tratí
celkem řádově bilion eur. To je obrovská suma. Ev-
ropany už ztráty postihují, už jim klesá odbyt zboží
do Ruska, a to dosti citelně; třeba Německo ztrácí řá-
dově kolem 200 miliard eur. Nejvíce tratí naši nej -
úhlavnější přátelé v Pobaltí, například ztráty Estonska
jsou větší než je celý estonský hrubý domácí produkt,
škody v Lotyšsku budou činit přibližně polovinu HDP
Lotyšska. Jenomže to je nezastaví! Evropští politi-
kové jsou drženi na americkém vodítku a nechápou,
co vyvádějí. Provokují nacismus, provokují válku, při-
čemž škodí sami sobě. Už jsem říkal, že obětí této
války, kterou rozdmýchávají Američané, jsou Rusko
a Ukrajina. Obětí je však také Evropa, poněvadž válka
je zaměřena i proti Evropě, proti jejímu blahobytu, na
destabilizaci její situace. Tak jako dříve, Američané
počítají s tím, že pokud bude v Evropě zle, budou ev-
ropské kapitály a mozky přitékat k nim. Proto roz-
poutávají válku v celé Evropě. A je velmi podivné, že
evropští lídři v tom jedou s nimi. 
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OTÁZKA: Přejděme teď k otázce tlaku ze strany
NATO a staré Evropy. USA vykonávají vážný tlak na
země NATO. Postižena byla Francouzská banka, hro-
zící ztráty zveřejnila Deutsche Bank…  Doufá Rusko,
že stará Evropa odolá takovému tlaku a bude moci
přejít k samostatné politice?

GLAZJEV: Ano. Samozřejmě však nesmíme pouze
doufat, nýbrž musíme pracovat s evropskými lídry
nové generace, kteří nepodléhají americkému dik-
tátu. Věc se má tak, že za léta poválečného období
a studené války se v Evropě zformovala protisovět-
ská elita, která se poté velmi rychle stala protiruskou.
A bez ohledu na rychle se rozšiřující ekonomické
vztahy, na ohromné ekonomické zájmy, které nyní
spojují Evropu a Rusko – Evropa je náš hlavní ob-
chodní partner – tato rusofobie založená na antiso-
větismu ještě přetrvává v hlavách mnohých
evropských politiků.  Musí nastoupit nové pokolení
evropských politiků, aby se k moci dostali pragma-
tičtí lidé, chápající své národní zájmy. 

Dnes vidíme, že evropští politici jednají proti svým
zájmům. V mnohém je to spojeno ještě s tím, že Ně-
mecko, jež je motorem evropského růstu, je stejně
jako dříve okupovanou zemí. Stejně jako dříve jsou
v Německu americká vojska; stejně jako dříve skládá
každý německý kancléř přísahu věrnosti Američa-
nům, že se bude řídit jejich politikou. Svrhnout onu
americkou okupaci se této generaci evropských po-
litiků nepodařilo. Sovětský svaz už sice neexistuje,
ale oni přesto dále jako posedlí následují Washington
při rozšiřování NATO, při zabírání stále nových a no-
vých teritorií pod svou kontrolu, třebaže dle mého už
jsou na nové východoevropské členy EU zjevně aler-
gičtí. Evropská unie už praská ve švech, leč to jim
nebrání pokračovat v agresivním tažení na postso-
větské teritorium. 

Myslím si, že nové pokolení bude pragmatičtější.
Poslední volby do EP ukázaly, že zdaleka ne všichni
evropští občané jsou zhlouplí lživou proamerickou,
protiruskou propagandou, tím proudem lží, který se
nyní valí na hlavy nešťastných Evropanů. Tradiční ev-
ropské strany utržily v těchto volbách v Evropském
parlamentě porážku. A jsem přesvědčen, že čím více
budeme říkat pravdu, čím více budeme naléhat, tím
větší bude reakce. Protože to, co probíhá na Ukrajině,
je obnova nacismu, obnova příznaků fašismu – a Ev-
ropa si pamatuje na katastrofu 2. světové války. Tuto
historickou paměť musíme probudit, aby v ukrajin-
ských nacistech, kteří jsou nyní u moci v Kyjevě, lidé
uviděli následovníky Bandery, Šucheviče a dalších

hitlerovských kolaborantů. Vždyť ukrajinští vládcové
otevřeně sahají svými ideologickými kořeny k Hitle-
rovým přisluhovačům, kteří stříleli Židy v Babím Jaru,
upalovali Ukrajince a Bělorusy v Chatyni, ničili
všechny dokonce i bez ohledu na národnost. 

Tento nacismus se nyní znovu vrací a Evropané
musí v tomto nestvůrném Frankensteinovi spatřit
svou zkázu. Myslím si, že pokud budeme vytrvalí,
pokud budeme říkat pravdu a předávat ji každému,
kdo o ni stojí, budeme moci zastavit Evropu před
touto hrozbou války.  

x  x  x
Tím nejdůležitějším je osvobodit se od vnější zá-

vislosti. V současnosti je Rusko se svým finančním
systémem bohužel silně závislé na zahraničním ka-
pitálu - zahraničním ani ne tak svou podstatou jako
formou. Spolu s otevřenou ekonomikou jsme od po-
čátku spoléhali na zahraniční investice. A skončilo to
tím, že naši investoři odešli do zahraničí. Nyní ztrá-
címe prakticky sto miliard dolarů, které každý rok na
daních odcházejí do offshore zone (tj. do tzv. daňo-
vých rájů - pozn. překl.). A coby zahraniční investice
pak dostáváme pouze část oněch peněz, které
z Ruska odtékají. 

Musíme vytvořit svůj suverénní finanční systém,
svůj peněžně úvěrový systém, jenž by nám dovoloval
opírat se o vlastní síly a dávat do ekonomiky tolik
zdrojů, tolik peněz, kolik je potřeba pro ekonomický
růst. Je nutné zastavit odtékání kapitálu, je nutné ze-
sílit bankovní a valutovou kontrolu, aby skončil ne-
smyslný offshoring naší ekonomiky. Je nutné obnovit
schopnost strategického plánování a dlouhodobých
programů, a tím nejhlavnějším je zavedení nového
technologického systému. K tomu jsou nezbytná
speciální opatření ke stimulování inovační aktivity, ke
stimulování investic do nové technologické struktury. 

Nejdůležitější je vytvořit finanční mechanismus
ekonomického růstu, o němž jsem hovořil. Sami
z našich vlastních zdrojů můžeme mít levné dlouho-
dobé kredity, kvůli kterým se dneska naši byznys-
meni musejí obracet do zahraničí a zastavovat tam
svůj majetek. Načež zahraniční banky znovu pře-
zkoumávají úvěrové podmínky, takže při každém
novém kole krize nastává nebezpečí, že ruský ma-
jetek zkonfiskují zahraniční věřitelé. Aby k tomu ne-
docházelo, musíme budovat svou vlastní suverénní
peněžně úvěrovou makroekonomickou politiku. 

Přeložila: Ivana Blahutová
Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=cikv-

qdMRTTA#t=692
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Řezník ze Srebrenice do Haagu aneb Pravda s plochou
dráhou letu vítězí na všech frontách pro NWO
Jan POLÁČEK

Ze všech televizních kanálů vytékalo 26. května
2011 senzační zpravodajství ze Srbska: „Srbská
policie zatkla roky hledaného generála Ratka Mla-
diće. Hledaného generála obviněného z genocidy
a válečných zločinů dopadla srbská policie po 15
letech. Ukrýval se v malé vesnici na severu Srbska
a ani se moc nemaskoval. Vypátrala ho údajně srb-
ská státní tajná policie BIA. Ratko Mladić při zatčení
nekladl odpor“. (Bodejť by ho taky kladl, když spe-
ciální jednotka vpadla do domu ráno kolem půl páté
a vytáhla ho v pyžamu z postele). „Po nezbytných
procedurách bude vydán během několika dnů do
Haagu. Jeden z největších a nejhledanějších žijících
válečných zločinců se tam bude zpovídat před me-
zinárodním tribunálem.“ (Takhle zpívají v bedně jak
podle partesů unisono, a na všech kanálech). „Mys-
lím, že jsme dnes uzavřeli jednu z tíživých kapitol
naší historie a sejmuli cejch, kterým bylo pozname-
náno Srbsko a všichni Srbové, ať žijí kdekoliv na
světě,“ prohlásí evidentně spokojený prozápadní
prezident Srbska Boris Tadić (prý sledoval celou
ranní akci v přímém přenosu, a napodobil tak US
prezidenta Baracka Obamu, který takto sledoval
údajné zabití či spíše popravu Usámy bin Ládina ko-
mandem US Navy SEALs). Tadić potom uvedl, že
bude zahájen proces vydání Ratko Mladiće k trest-
nímu tribunálu do Haagu, kde má být souzen za vá-
lečné zločiny.“Teď se pro nás myslím otevřou
všechny dveře na cestě ke vstupu do EU“, dodává
Tadić, který je obdobou našeho bývalého pana stát-
ního prezidenta Václava Havla, včetně omluvy agre-
sorům a vrahům. „Jméno generála Ratka Mladiče
je spojováno s nejhorším masakrem poválečné Ev-
ropy, se Srebrenicí,“ teče dál (dez)informační proud
z otevřeného televizního kanálu. „V červenci 1995
tam jeho vojska obsadila bezpečnostní zónu OSN,
kam se před zuřící /občanskou/ válkou ukryly tisíce
bosenských muslimů z okolí. Mladič nechal odvézt
všechny muže a chlapce starší  patnácti  let, které
pak jeho vojáci povraždili. Bylo jich přes osm tisíc.
V jedné chvíli tak přišly všechny srebrenické ženy
o své syny, bratry, muže a otce.“  „Nejsem šťastná,
věřte mi, ale určitě cítím jistý druh satisfakce, že
ani po tolika letech nezůstanou podobné zločiny ne-

potrestány,“ říká do
kamery muslimská
žena, kterou v titul-
cích představují
jako členku Asoci-
ace srebrenických
matek. „I 16 let po
válce je situace
v Bosně hodně slo-
žitá, svědčí o tom
reakce bosenských
Srbů, pro které ge-
nerál Mladić byl a zůstává hrdinou.“ „Myslím si, že
je to velká zrada na Srbech. Takový člověk, který
znamenal pro srbský národ tolik co on, se narodí
jednou za několik století,“ říká televiznímu štábu
bosenský Srb z města Pale Mladen Kosmajać.
(V malé vesnici Lazarevo asi 80 kilometrů na sever
od Bělehradu, kde se Mladić ukrýval, lidé hned po
jeho zatčení uspořádali na protest proti tomu de-
monstraci, a na ukazatel u silnice s názvem vesnice
připevnili ceduli s nápisem Ratko Heroj). 

No, tolik informačního náskoku jsme si snad ani
nezasloužili. Titulky televizních, novinových či in-
ternetových mainstreamových zpravodajství jsou
obdobné. Řezník ze Srebrenice dopaden. Nebo:
Ještě před masakrem ve Srebrenici rozdával
dětem (bosenských Muslimů) čokoládu. 

Na počátku bylo 
Slovinsko a Chorvatsko

K rozbíjení multietnické Socialistické federativní
republiky Jugoslávie (SFRJ) došlo brzy po rozpadu bi-
polárního světa. Vše začalo protiprávním násilným
odtržením Slovinska a Chorvatska v roce 1991, inspi-
rovaném a mohutně financovaném zvenku. Hlavní
role rozbíječů tu sehrálo Německo a jeho tajná služba
BND, na ně napojené velmi silné ustašovské hnutí
a Vatikán. USA se do rozbíjení Jugoslávie zapojily jen
o trochu později. V jugoslávské ústavě bylo přitom
jasně řečeno, že k odtržení a osamostatnění může
dojít jen po souhlasu všech států jugoslávské fede-
race (SFRJ). Což se nestalo. Jednalo se také o pošla-
pání Charty OSN a Helsinské dohody z roku 1977.
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Německo tak vlastně vracelo úder Jugo-
slávii, respektive Srbsku a Černé hoře za
svůj neúspěch pod Moskvou za 2. světové
války. Josip Broz Tito tehdy načasoval za-
hájení rozsáhlé partyzánské ofenzívy
v okupované Jugoslávii tak, že zabránil
Adolfu Hitlerovi zaútočit v rámci operace
Barbarossa (Grün Fall) na SSSR a hlavně
na Moskvu více divizemi, neboť část jich
musela být neprodleně nasazena v Jugo-
slávii proti komunistickým partyzánům.
Němci se dodnes domnívají, že z toho dů-
vodu útok na Moskvu ztroskotal. Tito se
svými partyzány tu pak vázal až do konce
války velké množství hitlerovských sil,
které tak nemohly být nasazeny na jiném
bojišti. Spojencem nacistického Německa
zde byli mimo jiné Muslimové, a hlavně
Chorvati (Ustašovci). To byli spojenci nej-
věrnější, bojové přátelství ve zbrani pečetili svou spo-
lečně prolitou krví s německými vojáky ještě i při
obraně Berlína v samém závěru války. Na to se neza-
pomíná. Alespoň v Chorvatsku a Německu určitě ne.

Jugoslávie v malém
Bosna a Hercegovina byla jakousi Jugoslávií

v malém, již tvořili Muslimové, Srbové a Chorvati,
kteří zde žili několik desetiletí ve shodě, jak to vý-
stižně uvedl později Slobodan Milošević.  Na konci
roku 1990 se v BaH konaly parlamentní volby, kdy
počty hlasů získaných třemi hlavními stranami
v podstatě odpovídaly národnostnímu složení
v zemi.  Muslimové (Bosňáci) tvořili 48%, pravo-
slavní Srbové 37% a katoličtí Chorvati necelých
14% obyvatelstva Bosny a Hercegoviny. Bosenští
Chorvati se chtěli připojit k Chorvatsku, tamější Sr-
bové požadovali setrvání BaH v Jugoslávii nebo své
připojení k Jugoslávii a Muslimové (Bosňáci) chtěli
samostatný prý multietnický stát v hranicích Bosny
a Hercegoviny.  Srbové po svém listopadovém re-
ferendu vyhlásili na začátku ledna 1992 Republiku
národa srbského v Bosně a Hercegovině. A dohodli
se Srbskem a Černou horou vytvoření nové Jugo-
slávie. Vláda BaH tento postup prohlásila za neú-
stavní, a vyhlásila na návrh Západu poté ve dnech
29. 2. až 1. 3. 1992 celobosenské referendum
o nezávislosti (Srbové ho úplně bojkotovali) a poté
na základě jeho výsledku následně vyhlásila - ale
jinak protiprávně - nezávislost země na Jugoslávii
6. 3. 1992. Šéf bosenských Srbů, básník Radovan

Karadžić, se pak ještě snažil zabránit hrozící válce
svým prohlášením, že pokud válka vypukne, tak
všechny tři strany budou stejně muset jednou za-
sednout k jednacímu stolu, a domluvit se na pra-
vidlech soužití. Alia Izetbegovič coby vůdce
Muslimů (a současně od voleb v roce 1990 i teh-
dejší předseda předsednictva BaH) na radu ame-
rického velvyslance Warrena Zimmermanna stáhl
25. 3. 1992 svůj souhlas s novým plánem pro bu-
doucí konfederativní uspořádání Bosny a Hercego-
viny. Přitom všechny tři strany dohodu 19. 3. 1992
v Lisabonu pod patronací Evropského společenství
(pozdější Evropská unie) původně odsouhlasily. ES
pak urychleně a opět protiprávně, spíš přímo zlo-
volně, 6. dubna 1992 uznalo i samostatnost Bosny
a Hercegoviny ve stávajících hranicích. USA při-
spěchaly s uznáním den poté. Propaganda jitřila
emoce na všech stranách, pro svůj etnický původ
začali být lidé také propouštěni ze zaměstnání.
Všechny tři strany na základě historických map za-
čaly jedna druhé dokazovat opodstatněnost svých
územních nároků v BaH. Ozbrojený střet na zá-
kladě vyhroceného nacionalismu, především ale ze
strany Muslimů (Bosňáků) byl i tady na spadnutí. 

Začátek občanské 
války v Bosně 

Jako předtím ve Slovinsku a v Chorvatsku,
i v BaH i tady se iredentisté již dopředu připravo-
vali. Vyzbrojovali a cvičili paravojenské skupiny. Vý-
cvik několika tisíc Bosňáků probíhal také
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v Chorvatsku ihned po jeho odtržení. Vznikal tak
základ budoucí armády bosenských Muslimů
(ABaH). Zbraně se do země dostávaly jak z Chor-
vatska, tak i z některých bohatších muslimských
zemí. A to přes embargo, uvalené ES a podpořené
OSN na dovoz zbraní na celé území bývalé Jugo-
slávie. Předehrou byl vpád paravojenských oddílů
bosenských Muslimů společně s jednotkami chor-
vatské armády (HV) na počátku jara roku 1992 do
dvou srbských osad. Obyvatelstvo jedné z nich
zmasakrovali. Muslimové začali vzápětí od 5. 4.
1992 v Sarajevu vraždit, znásilňovat, zatýkat a věz-
nit, zastrašovat a vyhánět Srby, kterých zde žilo
mnoho tisíc (toto etnické čištění trvalo po celou
dobu války). Muslimští ozbrojenci zákeřně útočili
ze zálohy na zasahující jednotky Jugoslávské li-
dové armády. Vraždění a vyhánění Srbů se po-
stupně rozšířilo jako požár do celých oblastí BaH
spolu s útoky na federální armádu. V květnu 1992
šéf bosenských Srbů, básník Radovan Karadžić (na
snímku) znovu apeloval na Muslimy, aby ukončili
tuhle bratrovražednou válku a zmiňoval některá
místa v BaH, kde spolu
Srbové a Muslimové
žijí bez problémů.
Muslimské vedení
mělo ale jiné in-
strukce. A tak ozbro-
jený konflikt
pokračoval. Bosenští
Muslimové byli od po-
čátku posilováni
zvenku o výborně vy-
cvičené fanatické mu-
džaheddíny, své
souvěrce, kteří za
sebou už měli zkušenosti z bojů v Afghánistánu.
Těchto dobře placených zabijáků zde nakonec bo-
jovalo asi 2000. Přicházeli z Alžírska, Maroka, Li-
banonu, Saúdské Arábie, Afghánistánu, Íránu, ale
například i z Velké Británie. Do protisrbských ope-
rací se zapojil podle albánské tajné služby i Usáma
bin Ládin a jeho Al-Kajda. Základnu měli v Albánii.
Bin Ládin prý dokonce v roce 1993 získal občanství
BaH. Během války ho ovšem získalo více mudža-
heddínů. (Někteří z nich v Bosně po válce zůsta-
nou, a ožení se tu). V roce 1993 v Bosně
a Hercegovině ale probíhala paralelně také mus-
limsko-chorvatská válka. Spojeným státům se do
jara 1994 ovšem podařilo obě znesvářené strany

usmířit. Tuhle válku mezi svými spojenci USA ne-
potřebovaly. V Bosně se pak pod dohledem Ameri-
čanů vytvořila muslimsko-chorvatská federace.
Proti 90 000 vojákům a domobrancům bosenských
Srbů poté bojovalo na 200 000 jejích ozbrojenců. 

A po ovoci jejich poznáte je
Paralelně vedená mediální válka probíhala opět

v neuvěřitelném rozsahu, kdy z bílého se dělalo
černé a z černého bílé. Srbové byli od počátku sys-
tematicky démonizováni, veřejnost zaplavována
hysterickými zprávami o masových popravách
a mučení Muslimů, o znásilňování desetitisíců mus-
limských žen, o vyhlazovacích táborech smrti (podle
zpráv naší veřejnoprávní televize to jeden čas vy-
padalo tak, že už je znásilněná každá mladá Mus-
limka z Bosny). Tehdejší prezident USA George Bush
nařídil CIA, aby zjistila všechno o existenci srbských
táborů smrti. Nezjistili nic. Z jednoduchého důvodu
- žádné takové tábory neexistovaly. Stejně CIA do-
padla i u údajných znásilňovacích táborů. Všechny
tři bojující strany v Bosně měly ale zadržovací tá-
bory. Například začátkem roku 1993 v nich Musli-
mové a Chorvati měli víc zajatců než Srbové, podle
údajů MČK (Mezinárodního červeného kříže) jich
bylo celkem 11 000. Šéf Republiky srbské Radovan
Karadžić potvrdil tehdy prezidentu Srbska Slobo-
danu Miloševićovi, že zajatci jsou tu zadržováni jen
kratší dobu, neboť jsou průběžně vyměňováni na
základě zásady všichni za všechny, jakmile se na
obou stranách nějací zajatci nashromáždí (po válce
se ukáže, že tuto zásadu ve skutečnosti Muslimové
podle nedodržovali). Ale veřejnost v USA a na Zá-
padě byla dále krmena lhaním nastrčených Mus-
limů o bestialitách Srbů, lhaním a polopravdami
koupených západních novinářů, a dezinformačními
kampaněmi tajných služeb, které tu operovaly v ne-
bývalém rozsahu. Mediální masáž trvala po celou
dobu války (a pokračuje dodnes). Tehdejší náš pan
státní prezident Václav Havel se vyjadřoval o Srbech
v intencích západní dezinformační propagandy jako
o Karadžićových a Mladićových banditech a hrdlo-
řezech a dělal tak americkému State Departementu
jen radost. V dubnu 1993 byl Václav Havel ve
 Washingtonu, a na otevření Memoriálu holocaustu
prohlásil, že je nezbytné bombardování Bosny
a Hercegoviny (silami NATO), samozřejmě srbských
pozic, aby se ukončila tamní občanská válka. Mo-
rální autorita, kterou byl opilec Havel uměle obe-
střen, tak dál pomáhala strůjcům NWO (Nového
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světového pořádku) v realizaci jejich plánů podle
starého imperátorského Rozděl a panuj. Chmm, pr-
ravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, žeé?  

Muslimské provokace
v Sarajevu

Jugoslávii  v té době tvrdě postihly hospodářské
sankce, uvalené na ní (pod neurvalým nátlakem
představitelů USA) 30.5.1992 RB OSN za to, že Ju-
goslávská lidová armáda údajně páchala násilí v BaH
a je nadále přítomna na území tohoto (přitom jen ně-
kolik týdnů) suverénního státu. Jednalo se o poslední
oddíly, které se ještě nestačily ve vnucené, šibeničně
krátké lhůtě stáhnout do Jugoslávie. Je příznačné,
že přítomnost velkého seskupení chorvatské armády
(HV) na teritoriu západní Bosny ve stejné době es-
tablishmentu USA nevadila. Spouštěčem pro oka-
mžité vyhlášení drakonických sankcí byl ovšem až
masakr v Sarajevu. Bosenští Muslimové zde 27. 5.
1992 podle všeho sami zabili vlastní civilisty, čekající
v ulici Vase Miskina ve frontě na chleba, podle prv-
ních informací se zdálo, že zřejmě náloží umístěnou
v odpadkovém koši, odpálenou na dálku. Vyplynulo
to z utajovaných materiálů UNPROFOR a OSN o ně-
kolik měsíců později. Masakr, ze kterého byli ale
ihned a bez důkazů obviněni bosenští Srbové, se stal
důvodem pro vyhlášení dalších drakonických sankcí
proti Jugoslávii. V květnu 1992 tehdejší německý mi-
nistr zahraničí Klaus Kinkel (v minulosti šéf BND
(Bundesnachrichtendienstu, česky Spolkové zpravo-
dajské služby) asi nechtěně před novináři prohlásil:
„Srbsko musí padnout na kolena.“  Jednotky pravi-
delné Jugoslávské lidové armády (JNA) oficiálně 6.
června 1992 Bosnu opouštějí. Zůstali na vlastní přání
jen ti, kteří z BaH pocházeli. JNA jim při odchodu
alespoň přenechala část armádní výzbroje, někdy se
tak stalo ale i dost nedobrovolně. V muslimské části
Bosny zůstalo bohužel všech 11 továren na výrobu
zbraní a střeliva. A několik set tanků a děl, stovky ra-
ketometů a minometů, několik set kulometů, tisíce
samopalů a pušek. Určitá pomoc Bělehradu stráda-
jícím Srbům v BaH ale pak dále - i přes sankce a me-
diální protisrbskou štvanici - pokračovala.
(Humanitární pomoc různých nadací jako SOS Sara-
jevo či Člověka v tísni končila u Muslimů či Chorvatů).
Okleštěná Jugoslávie měla ale dost svých problémů.
Díky sankcím a válce například trpěla až padesáti-
procentní nezaměstnaností a gigantickou inflací. Do
Jugoslávie směřoval také proud zbědovaných, zcela
zoufalých uprchlíků. Jednalo se především o stati-

síce Srbů, vyhnaných z Chorvatska a Bosny, kteří sice
útěkem zachránili holé životy, ale zároveň o všechno
přišli. Do Jugoslávie ale utekli také například dese-
titisíce Muslimů.

Jednotky UNPROFOR do Bosny
Muslimské vojenské a paravojenské jednotky

spolu s mudžaheddíny po počátečních úspěších
(dá-li se tak nazvat nemilosrdné etnické vyčištění
některých oblastí BaH od Srbů), ale začaly přes
svou početní převahu ztrácet iniciativu na bojišti.
Armáda Republiky srbské pod velením generála
Ratka Mladiće začala naopak iniciativu na bojišti
ve východní Bosně přebírat a postupně zatlačila
do enkláv Goražde, Žepa a Srebrenice muslimské
bojovníky, včetně oddílů jejich zelených baretů. Za
své porážky na bojišti se Muslimové mstili na srb-
ském civilním obyvatelstvu. Hromadné hroby
u srbských osad ve východní Bosně jsou toho dů-
kazem, který je Západem ignorován. Mrtvý Srb,
dobrý Srb. Západní média hlavního proudu ovšem
svět dále krmí propagandou, a falešně informují
o těžké situaci Muslimů a jejich armády. Nad úze-
mím BaH je tak OSN následně vyhlášena bezletová
zóna a jsou sem vyslány jednotky UNPROFOR (Uni-
ted Nation Protection Force), které dosud opero-
valy jen na sporném území Chorvatska. Několik
tisíc těchto modrých přileb zajišťovalo a distribu-
ovalo zahraniční pomoc, kontrolovalo dodržování
bezletové zóny nad BaH ve spolupráci s letectvem
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NATO a byla jim svěřena i správa takzvaných bez-
pečných zón. Těchto (údajně) demilitarizovaných
(muslimských) enkláv bylo 6. května 1993 vyhlá-
šeno RB OSN celkem šest: Sarajevo, Tuzla, Žepa,
Bihać, Goražde a Srebrenica. Jednotky OSN do-
staly již měsíc na to mandát v případě ohrožení
bezpečných zón použít zbraně. Do muslimských
enkláv (posléze pod ochranou OSN) se stahovali
před pokračujícími boji muslimští civilní uprchlíci
z širokého okolí, ale i ustupující muslimští bojov-
níci. Spolu s humanitární pomocí byly do těchto
údajně demilitarizovaných enkláv však pašovány
i zbraně. Na pašování se podílely i některé jednot -
ky UNPROFOR. Nákladní auta z konvojů, směřující
do muslimských enkláv, minimálně jedenkrát za
měsíc proto kontrolovala policie Republiky srbské
(v Bosně), která pak některé ná-
klady zadržela. Humanitární pomoc
do obklíčených muslimských en-
kláv Srebrenica, Bihać, Goražde
a Žepa probíhala souběžně i le-
tecky, ale na padácích se z americ-
kých a německých vojenských
letadel snášely do enkláv vedle po-
travin a léků zase také zbraně.
Stejně tak americké vrtulníky, které
zde přistávaly, byly sice plné pře-
devším humanitární pomoci pro
Muslimy, ale zčásti i zbraní. Od čer-
vence 1992 (až do roku 1996) pro-
bíhají paralelně v Jaderském moři
operace s cílem dohlížet na dodr-
žování embarg a sankcí vyhláše-
ných rezolucemi OSN, kdy válečné lodi paktu NATO
ve spolupráci s námořními hlídkovými letadly
s dlouhým doletem zadržují a kontrolují lodě, smě-
řující k chorvatskému, a především černohor-
skému pobřeží. Embargo a sankce ale neplatily
pro všechny stejně. Směrem k Chorvatům a Mus-
limům bylo embargo na dodávky zbraní děravé jak
cedník. Dostávali i těžké zbraně z výzbroje bývalé
východoněmecké armády. K Srbům se po celou
dobu nedostaly zbraně prakticky žádné.

Markale
V září 1993 se setkal ve Washingtonu šéf bosen-

ských Muslimů Alia Izetbegović s novým preziden-
tem USA Billem Clintonem. Od té doby Izetbegović
po svých podřízených v Sarajevu a ve Srebrenici
opakovaně vyžadoval alespoň 5000 mrtvých Mus-

limů (coby odůvodnění většího zásahu paktu NATO
na jejich straně do války). Jeho zadání se ale přes
veškerou snahu nedařilo naplnit. Jednou dokonce
v bojích v sektoru Sarajeva zajali srbští vojáci celou
skupinu Muslimů a mudžaheddínů v srbských uni-
formách, kteří - jak se prokázalo - zrovna vyráželi
s rozkazem vyvraždit nějaké Muslimy v muslimské
části Sarajeva. Jestřábi z NATO čekali na jakoukoliv
záminku, potřebovali jí, aby mohli začít bombardo-
vat srbské vojenské a civilní cíle v Republice Srbské
v BaH, a pomoci tak ještě více svým spojencům.
Dosud bylo ve spolupráci s hlídkujícími letouny
AWACS sestřeleno několik zastaralých bosensko-
srbských letadel, které vlétly do bezletové zóny. Za-
staralá letadla Galeb proti supermoderním
americkým stíhačkám F-16 neměla sebemenší

šanci. Jejich piloti uhořeli i s letadly. Jediný se za-
chránil manévrováním nízko nad zemí v údolích
a mezi kopci, a dokázal se vrátit zpět na základnu.
Pro údajné porušování rezolucí OSN a vynucování
jejich dodržování také útočila letadla NATO opako-
vaně na pozemní cíle (například na srbská dělostře-
lecká postavení kolem Sarajeva). V roce 1995 se
pak útoky ještě vystupňovaly, v květnu bombardo-
valo NATO i muniční sklady bosenských Srbů
u města Pale. Ale záminku k plošnému masivnímu
bombardování RS jim poskytli až 28. srpna 1995
opět sami Muslimové, když znovu minometným
granátem velké ráže zasáhli sarajevský trh Markale
a zabili 37 civilistů. Díky určité manipulaci Ameri-
čanů byli ve zprávě pro OSN určeni za jasné viníky
Srbové, i když francouzští a britští odborníci, vyšet-
řující na místě masakr, se přikláněli spíše k tomu,
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že minometný granát přilétl ze sektoru,
ovládaného Muslimy. Což bylo poté jedno-
značně prokázáno i posudkem ruského
plukovníka Andreje Děmurenka, dělostře-
leckého odborníka mírové mise OSN pro
sektor Sarajevo. Muslimové obětovali, tedy
zabili opět vlastní lidi, aby NATO mělo zá-
minku a tedy jakési ospravedlnění k bom-
bardování srbských pozic, a aby tak mohli
s jeho pomocí znovu získat ztracenou ini-
ciativu na bojišti. Po prvním (také mino-
metném) útoku na trh Markale v Sarajevu
5. února 1994, při kterém zůstalo 68 mrt-
vých, dal totiž tento útočný vojenský pakt
bosenským Srbům ultimátum. Bombardo-
vání započalo již během 2 dnů po druhém
útoku na Markale. Tato operace NATO, nazvaná De-
liberate Force, trvala od 30. srpna do 20. září 1995.
Ruský prezident Boris Jelcin to všechno překvapivě
přesně vystihl dne 6. září 1995, kdy prohlásil: „ Se-
veroatlantická aliance, pod maskou mírové mise,
vzala na sebe vlastně roli soudce i kata, daleko
mimo mandát, který jí byl určen rozhodnutím Rady
bezpečnosti OSN.“ Pochybovače na všech stranách
se snažila pacifikovat Madelaine Albrightová tvrze-
ním, že přece žádná vláda by nezabíjela vlastní lidi.
(Již tehdy, a pak o pár let později, po útoku na WTC
a Pentagon 11. 9. 2001, mají její slova jaksi podi-
vnou pachuť, že). I první útok na Markale provedli
podle všeho Muslimové. Prý to nebyl klasický mi-
nometný granát. Podle vyjádření izraelského odbor-
níka byl použit boční inteligentní prostředek, prý
zvlášť zkonstruovaný, používaný například mudža-
heddíny v Afghánistánu. Ruská tajná služba také
zjistila, že byl vystřelen ze střechy budovy nedaleko
tržiště, tedy z místa pod kontrolou Muslimů.

Srebrenica
Muslimské jednotky ve Srebrenici pod velením

Nasera Oriće už od roku 1993 podnikaly opako-
vaně výpady z této enklávy proti srbským vesnicím
v širokém okolí a porušovaly tak bez skrupulí do-
hodnutá příměří. Zabíjeli, ničili a vypalovali, loupili
a vyháněli. Armáda RS se ale dlouho nenechala vy-
provokovat k úderu a obsazení rádoby demilitari-
zované zóny. Generál Ratko Mladić dobře věděl, že
dobytí enklávy za této situace by znamenalo také
velké ztráty mezi tamními muslimskými civilisty,
a to by mohlo posloužit útočnému paktu NATO coby
záminka k dalším leteckým úderům na Republiku

srbskou. (Několik tisíc bosenských Srbů, kteří žili
ve Srebrenici na území budoucí enklávy, bylo Mus-
limy po vypuknutí války odtud vyhnáno či zmasak-
rováno, proti čemuž západní demokracie jako vždy
neprotestovaly). Mladić po odražení další zimní
ofenzívy muslimské armády na konci roku 1993
proto jen zcela uzavřel obklíčení této takzvané bez-
pečnostní zóny. Mainstreamová média na Západě
se na pokyn svých dirigentů zalykala hněvem a lí-
čením stovek zabitých Muslimů při údajných bojích
o Srebrenicu. Bosenští Srbové byli také opakovaně
obviňováni z porušování různých dohodnutých pří-
měří. Tato příměří ale ve skutečnosti porušoval
muslimský velitel Naser Orić, když prováděl ze
Srebrenice dál  (a to přes přítomnost asi tisícovky
holandských příslušníků UNPROFOR) loupeživé vý-
pady na srbské vesnice ve východní Bosně. Jeho
28. muslimská divize měla asi 10 000 vojáků. Po-
slední vraždění a vyhánění srbského obyvatelstva
v okolních vesnicích proběhlo v červnu 1995. To už
ale veliteli armády bosenských Srbů Ratku Mladi-
ćovi došla trpělivost, a jeho vojáci tak zahájili v čer-
venci útok na Srebrenici (a na další muslimskou
enklávu Žepa). Po několikadenním boji je dobyli.
Holandské jednotky UNPROFOR do bojů ve srebre-
nické enklávě nakonec nezasáhly. Několik tisíc
muslimských ozbrojenců se ale odmítlo vzdát a na-
konec se jich většina probila obklíčením ke svým.
A dokonce 840 muslimských bojovníků překonalo
po dohodě s vládou Slobodana Miloševiće hraniční
řeku Drinu a vzdalo se raději v Jugoslávii. Byli poté
přes MČK repatriováni do Rumunska. Ratko Mladić
později tuto situaci popsal Rajko Dolečkovi: „Naše
vojsko mělo přísné rozkazy chovat se k zajatým
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podle mezinárodního práva. Žádné masové po-
pravy nebyly, jak o nich informovala média. My
jsme převezli autobusy (i když jsme měli sami
málo benzinu) hodně přes 20 000 civilistů k mus-
limským liniím ve směru na Kladanj a Tuzlu. Na na-
šich dvou kontrolních bodech se mohli rozhodnout,
a případně zůstat ve Srebrenici. Vojáci, kteří se ne-
vzdali a nebyli převezeni s civilisty, se pokoušeli
probít naším obklíčením, přičemž utrpěli velké
ztráty v minových polích. Stovky jich utekly přes
Drinu do Jugoslávie. Zkreslené zprávy o nezvěst-
ných pramení i z toho, že mnoho mužů bylo hned
po útěku zařazeno do muslimské armády na jiných
frontách a pak i to, že již během obklíčení (této
muslimské enklávy) bylo několik tisíc neexistují-
cích lidí zapsáno do seznamů pro zásobování od
UNHCR a Červeného kříže, aby byly dodávky (po-
travinové i jiné) pomoci větší.“

Velký podvod
Západní mainstreamová média nezklamala.

Zase obratem krmila lidem hlavy neexistujícími
masakry muslimských civilistů a hromadnými po-
pravami zajatých muslimských vojáků. Madelaine
Albrightová ukázala v OSN na začátku srpna
snímky údajných hromadných hrobů 5 000 - 10
000 Muslimů v okolí Srebrenici, pořízené americ-
kými průzkumnými letadly. (Mimochodem, od té
doby až dodnes (ne)závislá  mainstreamová média
všeho druhu tuto její dezinformaci opakují a opa-
kují, a to až do úplného zblbnutí). Mezinárodní čer-
vený kříž začal proto vzápětí pátrat ve Srebrenici
a v okolí a poté 11. srpna 1995 informoval, že ne-
byly zjištěny žádné důkazy o uvedených masových
hrobech. I podle svědectví holandských příslušníků
UNPROFOR, kteří autobusy s evakuovanými Mus-
limy ze Srebrenice doprovázeli, nedošlo k maso-
vým popravám, občas bylo slyšet jednotlivé
výstřely. Srbové totiž logicky pátrali po některých
válečných zločincích a bestiálních mudžaheddí-
nech z řad Orićovy divize, proto oddělili muže od
žen a dětí, a odváželi je zvlášť. Další velká lež ale
začala žít svým vlastním životem, hýčkána a při-
krmována takzvanými svobodnými médii. Madela-
ine Albrightová snímky také šikovně odváděla
pozornost od operace Bouře, frontálního útoku
chorvatské armády zahájeného 4. srpna - pod ve-
dením třiceti prý penzionovaných amerických ge-
nerálů - na srbskou Republiku Krajina (v
Chorvatsku), na její dobytí, a na vyhnání více než

250 000 Srbů z Krajiny a nemilosrdné vraždění
těch, kteří nemohli či nechtěli ze své odvěké do-
moviny odejít či prostě jen nestačili uprchnout. (A
to chorvatská armáda již v květnu provedla  - také
v rozporu se všemi smlouvami - frontální útok
v rámci operace Blesk na Slavonii a dobyla jí. Vše
srbské bylo i tady pobito nebo vyhnáno). Generál
Ratko Mladić to jasně řekl později v rozhovoru
s naším Rajko Dolečkem : „Naše vojsko mělo
přísné rozkazy chovat se k zajatým podle meziná-
rodního práva. Žádné masové popravy nebyly. Ne-
mohu vyloučit, že se někteří moji vojáci mstili,
protože posádka ze Srebrenici ve svých krvavých
nájezdech pobila jejich nejbližší... Byla to občan-
ská, etnická a náboženská válka, která nám byla
vnucena, my jsme nechtěli rozbít Jugoslávii, vždyť
to byla naše vlastní země, kde jsme žili po mnoho
staletí spolu s Chorvaty i Muslimy." Kolem Srebre-
nice se přes 3 roky bojovalo, padlo tu podle něho

asi 1200 Srbů a 2000 Muslimů. (Ale možná i více).
A někde museli být pohřbeni. 

Při výpadech ze Srebrenice povraždili Musli-
mové dalších 2000 srbských vesničanů. Zničili
nebo poškodili hodně pravoslavných chrámů
a klášterů. Muslimskému běsnění padly za oběť
i srbské hřbitovy a statisíce srbských knih, nejen
těch nejcennějších z muzeí a knihoven. Jeden pří-
slušník UNPROFOR tehdy popsal, jak po příjezdu
jejich jednotky modrých přileb do zničené srbské
vesničky našli její obyvatele před svými domy pod-
říznuté, zohavené, mladší ženy byly evidentně
i znásilněné. Několik dětí bylo ukřižovaných na vra-
tech. Asi mudžaheddíni. Generál Mladić tvrdě vy-
žadoval slušné jednání se zajatými Muslimy
a Chorvaty. Západ měřil dál dvojím metrem, slídilo
se i po sebemenším excesu Srbů, aby ho pak kou-
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pení novináři nafoukli do obludných rozměrů. Ší-
lené krutosti a zvěrstva napáchaná Muslimy Západ
neviděl či ignoroval. A to až dodnes. Srbové po bo-
jích nalézali u zajatých či mrtvých mudžaheddínů
fotografie, kde tito svatí bojovníci pózovali u hro-
mad hlav, usekaným či uřezaných zaživa Srbům či
ty hlavy drželi za vlasy. Znetvořené hlavy plné ran.
Doklady zvířecího mučení zajatých Srbů před jejich
popravou. V Bosně a Hercegovině operovaly neofi-
ciálně ale i menší paravojenské srbské oddíly, a ty
pak mohly brát spravedlnost do vlastních rukou,
a někdy také braly. Nespadaly ale pod velení Mla-
diće. Radovan Karadžić vydal nařízení všem slož-
kám RS, aby polovojenské jednotky operující
v Bosně byly rozpuštěny. Vyšetřovaly se a přísně
trestaly násilnosti, ke kterým došlo. Naproti tomu
Muslimové a mudžaheddíni měli v páchání šíle-
ných válečných zločinů zcela volnou ruku. A Západ
to mediálně kryl. 

Z charismatického
velitele štvancem

Ratko Mladić (narozený 12. 3. 1942 v osadě Bo-
žinoviće v BaH), dlouholetý důstojník Jugoslávské
lidové armády, zasáhl v roce 1991 v hodnosti plu-
kovníka JNA velmi úspěšně do občanské války
v Chorvatsku, kde v té době se svými vojáky za-
bránil úplnému vyhnání Srbů ze země. Poté byl
z Krajiny převelen, a od roku 1992 se účastnil bojů
v Bosně a Hercegovině jako velitel JNA v tomto
prostoru. Po oficiálním odchodu Jugoslávské li-
dové armády z BaH se stal velitelem vojska nově
vzniklé Republiky srbské (v Bosně a Hercegovině).
Jeho vojáci ho zbožňovali. Pro Srby byl vzorem vla-
stence. Vojsko Republiky srbské /VRS/dokázalo
pod jeho velením během občanské války zabránit
v bojích s Chorvaty a Muslimy zničení bosenských
Srbů. Příměří mezi bojujícími stranami bylo uza-
vřeno 10. října 1995. V listopadu 1995 občanskou,
etnickou a náboženskou válku o území končí mí-
rová dohoda z Daytonu. Do Bosny vtrhne 60 000
vojáků takzvaných mezinárodních mírových jedno-
tek, převážně z NATO. O rok později je z čela ar-
mády Ratko Mladić odvolán. V té době byl obviněn
(klokaním) soudem tzv. ICTY (Mezinárodním trest-
ním tribunálem pro bývalou Jugoslávii), sídlícím
v nizozemském Haagu, z válečných zločinů a ge-
nocidy. Musí se skrývat před zatčením. Spolu s ním
jsou obviněni i další čelní srbští představitelé. USA
vypsaly posléze, jak je tak už jejich hezkým zvykem

z dob dobývání Divokého západu, na dopadení Mla-
diće a Karadžiće odměnu pět miliónů dolarů. Mla-
dić byl po zatčení rovněž se skrývajícího předáka
bosenských Srbů Radovana Karadžiće v roce 2008,
posledním významným obviněným z války
o Bosnu, po kterém ICTY ještě pásla. V obsazeném
protektorátu Bosna a Hercegovina pátralo po Mla-
dićovi celé NATO, například i komanda SAS. Po Srb-
sku slídily všechny možné skupiny lovců lidí.
Agenti zpravodajských služeb několika států,
včetně současného Srbska, také toužili ulovit do
svých sítí poslední významnou rybu ze seznamu
ICTY. Ukrýval se u přátel a příbuzných, žil dlouhé
roky jako štvanec pod neustálým nervovým vypě-
tím. A tento dlouhodobý, šílený stres se také pode-
psal na jeho zdraví. Vysoký tlak, angina pectoris,
infarkty a mrtvice, v důsledku čehož má pravou
ruku nepohyblivou a stejnou stranu těla oslabenou. 

Když brzo nad ránem vtrhli do ložnice ke spí-
címu Mladičovi zakuklení členové speciálního srb-
ského komanda, strčili mu jako budíček hlavně
odjištěných samopalů před oči a zatkli ho, museli
mu pak proto pomoci i s oblékáním.

Cesta do Scheveningen
Srbské úřady v Bělehradě zamítly 31. 5. 2011

uvězněnému Mladićovi jeho odvolání proti vydání do
Haagu k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bý-
valou Jugoslávii. Povolily mu alespoň, aby ještě nav-
štívil hrob své milované dcery Any. V doprovodu
členů speciální jednotky, opět v černých uniformách
a kuklách na hlavách a se samopaly v rukách. Ana
spáchala sebevraždu v roce 1994 otcovou služební
pistolí, bylo jí teprve 23 let. Ratko Mladić měl svou
dceru moc rád, měl o ní velkou starost. Anu trýznilo,
že jejího milovaného otce nenávistně pomlouvají na
Západě jako zločince a vraha. Její otec nikdy neu-
věřil oficiální verzi její smrti. Vždy byl hluboce pře-
svědčený, že její smrt mají na svědomí jeho
nepřátelé. Veřejnost je ovšem krmena všemi médii
hlavního proudu, že Ana se zastřelila kvůli údajným
zločinům svého otce v Bosně. A měla prý tajný vztah
s íránským muslimem. Ve vězení ICTY v Schevenin-
genu v Haagu čekala Ratko Mladiće cela. Unifiko-
vaná samotka. Stejná jako jsou i ty, ve kterých tady
vězní další (od)souzené Srby. Ve které zemřel i Slo-
bodan Milošević. Kterého ale vlastně spíš tady zabili
podáváním špatných léků. A ve které podle všeho
umře i on. Jeho věznitelé neztráceli čas. Chtěli se
svým kapitálním úlovkem pochlubit světu co nej-
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dříve. Dokud žije. Již 3. 6. 2011 stanul proto
Ratko Mladić v šedém obleku před soudci
ICTY v talárech. Divadlo pro manipulované
masy začalo. Nizozemský soudce mu pře-
četl 11 bodů obžaloby, která ho viní přede-
vším ze zločinů genocidy, z válečných
zločinů a ze zločinů proti lidskosti. Podle
obžaloby se jich měl údajně dopustit
v Bosně v 90. letech při obléhání Sarajeva,
a masakrem 8000 muslimských mužů po
obsazení Srebrenici. Na otázku zda se cítí
být vinen těmito zločiny, odmítl Mladić od-
povědět. „Jsou to monstrózní řeči, o kte-
rých jsem nikdy nic neslyšel a nemůžu je
pochopit,“ řekl Mladić tomuto (klokanímu) soudu,
jehož legitimitu neuznává. Také uvedll, že je těžce
nemocný a potřebuje tak více času na seznámení
s těmito hnusnými obviněními. „Bránil jsem svůj
národ. Nezabíjel jsem Muslimy, protože to jsou Mus-
limové. Nezabíjel jsem Chorvaty, protože to jsou
Chorvati. Já teď nezabíjím v Libyi ani jinde v Africe.
Já jsem jen bránil svou vlast.“

Lež a podvod
jako nástroje mocných

Již při zřízení takzvaného Mezinárodního trest-
ního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) 25. 5.
1993 na základě rezoluce RB OSN, bylo jeho sku-
tečnými iniciátory rozhodnuto, že z agresorů bude
udělána oběť, a z oběti agresor. Jako dříve u Milo-
ševiće a všech obviněných Srbů nastoupí i u Mladiće
falešní svědci, ať už zastrašení či koupení. Nastoupí
lži a polopravdy, podvody jako důkazy. K dispozici
soudu přitom jsou i svědectví muslimských svědků,
kteří chtějí dosvědčit, co se tam ve skutečnosti ode-
hrálo. Tato svědectví ale nebyla, nejsou a ani nebu-
dou ICTY připuštěna. Doma jsou pak tito lidé stále
zastrašováni, druhá strana se neštítí ani atentátů.
Srbská svědectví budou samozřejmě smetena ze
stolu. Je evidentní, že ICTY měří dvojím metrem.
Úplně vše je podřízeno zadání, že pravda musí zů-
stat skryta. V protektorátu BaH jsou do speciálně vy-
budovaného muslimského památníku v Potočari pak
jedenkrát ročně ukládány ostatky vykopaných mus-
limských civilních obětí údajného srebrenického
masakru, za velké pozornosti světových médií.
Obřad probíhá za přítomnosti různých politiků (byl
tu posedět pod slunečníky i Clinton a Albrightová),
vždy 11. července, na památku dne dobytí Srebre-
nici, a uskutečnění údajného masakru. Proti původ-

nímu záměru ale Muslimové vykopávají své mrtvé
soukmenovce po celé Bosně a Heregovině. Je zde
uloženo, podle seznamu na památníku, již na dva
a půl tisíce obětí. Leč asi polovina jmen je jaksi
sporná. Mezi zmasakrované civilisty jistě nepatří
muslimští bojovníci, padlí v bojích kolem Srebrenice
již dříve. Doba úmrtí nesouhlasí i o několik roků. Díky
věku vysoko nad 65 let zřejmě určitá část Muslimů
zemřela i stářím. Vůbec nejvíc je ale těch, co byli
uvedeni na volebních seznamech ve volbách v BaH
v roce 1996. Na to, že se jednalo o zmasakrované
civilisty, se (podle dokladů) čile zúčastnili voleb.
Identifikována byla ve skutečnosti jen část ostatků
z odkrytých hrobů. Málokteří u sebe měli doklady,
ale tak se hned zjistilo, že vedle Muslimů tu byli po-
hřbeni i Srbové. Občas se některý další údajně zma-
sakrovaný Muslim objeví třeba v Kanadě, Austrálii
a jinde po světě. Tady něco zapáchá. A pořádně. Tri-
bunál ICTY zdá se dobře věděl, proč při exhumaci
hrobů kolem Srebrenice v letech 1996 až 2001 ne-
připustil přítomnost srbských forenzních odborníků. 

Pokrytectví, lež, polopravdy, manipulace, ovliv-
ňování a selekce svědků, zastrašování. To jsou
hlavní nástroje (klokaního) soudu ICTY, který prostě
přes důkazní nouzi chce a musí splnit americké za-
dání. Za viníky a agesory označit jednoznačně
pouze Srby a obvinit je z válečných zločinů, geno-
cidy a zločinů proti lidskosti. Nějak ospravedlnit
zvenku vyprovokované rozbití Jugoslávie, a zde
spáchané válečné zločiny skutečných viníků
a agresorů včetně útočného paktu NATO. To je
spravedlnost v podání ICTY v režii strůjců NWO, No-
vého světového pořádku, na čele s USA.

Již před desítkami let napsal George Orwell ve
své knize 1984: „Kdo ovládá minulost, ovládá bu-
doucnost, kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“
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S naléhavou a téměř až zoufalou otázkou a sou-
časně i apelem Chcete jadernou válku? se na inter-
netové stránce svého Ekonomického institutu obrátil
Paul Craig Roberts, někdejší náměstek ministra financí
v Reaganově vládě, na své spoluobčany – a nejen na
ně. 

Washington už nemá za to, že jaderná válka ne-
může mít vítěze. Naopak má za to, že tuto válku lze
vyhrát, a proto jak proti Rusku, tak proti Číně plánuje
provést první úder. Ten má skoncovat s tím, co pro
sebe považuje za hrozbu - že by totiž jeho hegemonie
ve světě mohla být ohrožena. Celý plán útoku je již do-
konale propracován a připraven k použití. Původní
obranná strategická doktrína tak doznala změnu v tom
smyslu, že role jaderných raket byla z role pouhé od-
strašovací síly povýšena na roli prvního ofenzivního
úderu. V rámci této nové doktríny již byly základny an-
tibalistických raketových odpališť zbudovány v Polsku
nedaleko jeho východních hranic. A další se připravují
v zemích, k Rusku přiléhajících. Až bude síť těchto zá-
kladen dokončena, ocitne se Rusko v dokonalém an-
tibalistickém raketovém obklíčení. Nu, a protože
antibalistické rakety - coby součást proslulých hvězd-
ných válek - dokážou sestřelovat mezikontinentální
rakety, kterými jedině by se Rusko mohlo americkému
raketovému útoku postavit, neznamená naznačený
vývoj nic jiného než ruskou bezbrannost v případě, že
někdo na Západě skutečně stiskne raketové tlačítko.
Protiraketový štít všechny ruské rakety pochytá už na
začátku jejich dráhy, a na území USA se podle stratégů
NATO nedostane ani jediná.

Samozřejmě, plánovaný útok je pro ohledy na svě-
tovou veřejnost oděn jako vždy do rádoby obranného
hávu. Takže například zbudování základny antibalis-
tických raketových odpališť v Polsku se zdůvodňuje
jako ochrana Evropy před mezikontinentálními rake-
tami Iránu, přičemž ovšem jak Washington, tak
všechny evropské vlády dobře vědí, že Irán žádné me-
zikontinentální rakety nemá, a že i kdyby je měl, neměl
by žádný důvod pálit je na Evropu. Takže na koho se
zde míří, je celému světu jasné.

Rusko dobře chápe, že změna americké válečné
doktríny (a s ní související růst počtu antibalistických
raketových odpališť poblíž jeho hranic) není namířena
na nikoho jiného, než právě na ně. A i další signály,
související s těmito budovanými odpališti, Rusku ne-
dávají žádnou jinou možnost, než je považovat za jasné

přípravy Washingtonu na provedení zničujícího prvního
jaderného úderu na jeho území.

Stejné hrozbě čelí i Čína, která v této souvislosti
před několika měsíci vyslala Washingtonu své varo-
vání, že je schopna odpovědět na raketový jaderný
útok USA stejně zničujícím útokem vlastním.

Washington ale skálopevně věří, že má všechny
šance jadernou válku vyhrát, aniž by sám nějakou
úhonu utrpěl. A bohužel, právě toto jeho pevné pře-
svědčení je onou neblahou okolností, která na mož-
nost jaderné války tiskne pečeť pravděpodobnosti. A to
i navzdory názoru jaderných vědců, že jaderná válka
- bez ohledu na současnou strategickou převahu USA
- zůstává stále válkou, která opravdového vítěze mít
nemůže. Protože dokonce i ta americká města, která
by se vyhnula ruské či čínské raketové odvetě, by byla
radiací zničena. Bomby, které by vymazaly Rusko, by
totiž následným rozšířením radiace po světě zlikvido-
valy i Spojené státy americké.

Média, jež se v posledních letech korupčnické Clin-
tonovy vlády soustředila do rukou několika málo vlast-
níků, nesou svůj dil viny za to, že fatální hrozbě, o které
hovořím, nevěnují prakticky žádnou pozornost. Svůj
díl viny nesou i vazalské státy USA v západní a střední
Evropě za to, že zločinné plány Washingtonu berou za
své a poskytují území pro jejich uskutečnění. De-
mentní polská vláda dokonce k plnění tohoto zločin-
ného plánu podepsala Washingtonu plnou moc, což se
rovná plné moci k vynesení rozsudku smrti nad hu-
manitou. A svůj díl viny má i Kongres za to, že k zále-
žitosti takovéhoto nesmírného významu nedokázal
dodneška zorganizovat ani jediné veřejné slyšení.

Tím vším vytvořil Washington nebývale nebezpeč-
nou situaci. Jelikož jsou Rusko, tak i Čína za stávající

Vládní budovy ve Washingtonu obsadil ďábel
Paul Craig ROBERTS
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Účelem sankcí je rozbít vztahy
mezi Evropou a Ruskem
Paul Craig ROBERTS

Nové sankce oznámené Washingtonem a Evropou nedávají, zdá se, příliš smyslu. Byl bych překvapen,
pokud by ruský ropný a vojenský průmysl byly závislé na evropských kapitálových trzích nějak význam-
něji. Ruské společnosti by měly být schopny zajistit si odpovídající financování od ruských bank nebo od
ruské vlády. Pokud jsou potřeba zahraniční půjčky, může si Rusko vypůjčit od Číny.

Pokud klíčová ruská odvětví závisí na evropských kapitálových trzích, sankce pomohou Rusku tím, že ho
donutí s touto ochromující závislostí skoncovat. Rusko by nemělo být závislé na Západu jakýmkoliv způsobem.

Skutečnou otázkou je účel sankcí. Mým závěrem je, že účelem sankcí je rozbít a podkopat ekonomické a po-
litické vztahy Evropy s Ruskem. Když jsou mezinárodní vztahy záměrně podkopávány, může být výsledkem
válka. Myslím, že Washington bude pokračovat v tlaku na sankce vůči Rusku dotud, dokud Rusko neukáže Ev-
ropě, že posluhování Washingtonu sebou nese vysoké náklady.

Rusko potřebuje tento proces stále nových sankcí zrušit, aby zmařilo nastoupenou cestu k válce. Podle mého
názoru je to pro Rusko snadno proveditelné. Rusko může říct Evropě, že když se vám nelíbí naše ropné společ-
nosti, nelíbí se vám ani naše plynárenské společnosti, takže plyn vypínáme. Nebo může Rusko Evropě říct, že
neprodává zemní plyn členům NATO, či může Rusko říct, že bude pokračovat v prodeji plynu, ale že Evropa musí
platit v rublech, ne v dolarech. To by dodatečně prospělo rostoucí poptávce po rublech na devizovém trhu, čímž
by bylo pro spekulanty a americkou vládu obtížnější srážet rubl dolů.

Skutečné nebezpečí pro Rusko představuje pokračování v jeho klidném umírněném reagování na sankce. To
je reakce, která vybízí k dalším sankcím. Aby sankce zastavilo, musí Rusko ukázat Evropě, že sankce znamenají
pro Evropu závažné náklady. Ruskou reakcí na Washingtonu by bylo zastavení prodejů ruských raketových mo-
torů USA, na kterých je americký satelitní program závislý. Pak by USA zůstaly bez raket pro své satelity po šest
let, v období 2016 - 2022. Možná se ruská vláda obává ztráty zisků z prodeje plynu a raketových motorů. Nicméně
Evropa se nedokáže obejít bez plynu a rychle by od své účasti na sankcích upustila, takže by žádné příjmy
z plynu ztraceny nebyly. Američané si stejně vyvinou vlastní raketové motory, takže ruské prodeje těchto motorů
do USA mohou pokračovat nanejvýš 8 let. Ale USA s vyřazeným satelitním programem po šest let by znamenaly
velkou úlevu pro celý svět od amerického špionážního programu. Také by to ztížilo americkou vojenskou agresi
proti Rusku během tohoto období.

The Purpose of the Sanctions Is to Breakup Relations Between Europe and Russia vyšel 3. září 2014 na Stra-
tegic Culture Foundation. Překlad Zvědavec. 16. 9. 2014

situace ohroženy americkým prvním jaderným úde-
rem, mohly by se rozhodnout nečekat na nevyhnu-
telné, a zasadit první úder samy. Z jakého důvodu by
totiž měly sedět a jen sledovat, jak budováním svého
protiraketového štítu kolem jejích hranic vytváří sou-
peř vlastní schopnost stát se beztrestným a případ-
nou odplatou nezasažitelným? Jakmile totiž
Washington celý svůj obranný štít kolem Ruska a pří-
padně i Číny dobuduje, obě země určitě napadne.
Jestliže ovšem před tím nedají obě ruce nahoru
a kalhoty dolů. Desetiminutový program Russia today
(Rusko dnes) v americké televizi prokázal, že tajem-
ství o zasazení prvého úderu Rusku už není žádným
tajemstvím, a že Washington je vedle toho též při-
praven eliminovat ty z evropských vůdců, kteří by ne-
projevili ochotu postavit se ve věci útoku na rivaly
USA do stejné řady s vůdci americkými.

Čtenáři těchto řádků se nyní logicky zeptají: Co mů-
žeme v této hrozivé situaci dělat? Odpovídám: Můžete
ubrat ministru propagandy na účinnosti tím, že pře-
stanete poslouchat zprávy na Fox News, na CNN, na
BBC, na ABC i na CBC. Že přestanete číst The New York
Times, The Washington Post, The Los Angeles Times,
etc… Že se zkrátka odvrátíte od všech oficiálních
médií. Nevěřte jedinému slovu, kterým k vám promluví
naše vláda. Nechoďte k volbám. A uvědomte si, že ve
21. století se do vládních budov Washingtonu nastě-
hoval ďábel. Ten, který už zničil sedm zemí, zabil, zmr-
začil či vyhnal z domovů miliony lidí a tak dokázal, že
nemá svědomí. Jediné, co dokáže, je předvádět hrůzu,
kterou stvořil, jako svůj úspěch. Je zkrátka rozhodnut,
že vládcem světa bude on - jenom on - a takovým to
postojem vede svět k nevyhnutelnému zmaru.

Vybral a přeložil Lubomír MAN
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Vážení a milí,
měl jsem tušení, že 17. listopadu vypukne malý český armaggedon,

a taky že ano! Je to možné ještě někde jinde, pořádat veřejnou štvanici
na prezidenta, dokonce v přímém přenosu a před očima několika dalších
státníků? Ukázková demokracie po česku: každý odlišný názor přehlušit,
přeřvat, a hlasatele jiných pravd nejdřív vajíčky a pak handgranáty od-
stranit. Ti deprivanti, sešikovaní pod švarcenbergovskou korouhví, co ne-
vydejchali porážku od plebsu, se jen tváří, že chtějí Zemana odvolat
z funkce. To nejde ale tak snadno. Ve skutečnosti chtějí toho unaveného,
nemocného, protivného provokatéra, který si dovolí mít jiný názor než oni,
zabít - nebude tak těžké dokopat ho k infarktu nebo mrtvičce. Jsou to čí-
tankoví fašisti, kteří odmítají přijmout výsledek demokratických voleb.
Proto také mají tak rádi ukrajinské banderovce. Všecky ty propagandi-
stické pindy naší mindy, co se na nás valily a valí z novin a z obrazovek,
měly a nadále mají rozdmýchávat davové vášně. Ta nenávistná jednomyslnost frustrovaných anonymních
tupohlavců je děsivá. Už před prezidentskými volbami jim média placená z našich daní předhodila ve-
řejného nepřítele podobně, jako kdysi římští císařové předhazovali odsouzence divé zvěři. Tentokrát sta-
čilo jen  plamínek rozdmýchat v požár. Musí to být úžasný pocit, kopnout si do hlavy státu, která mluví
sprostě a zlehčuje Sametový puč, a jezdí na státní návštěvy jinam, než se sluší, a hlavně si myslí něco
úplně jiného než jimi zmanipulovaný dav! A když to televizní moderatizátoři opepřili svalnatými výroky
ruských výtržnic, které bojují proti (údajným) velmocenským ambicím Putinostánu tím, že si do vagíny
narvou krucifix, a v pokročilém těhotenství veřejně souloží v muzeu, korunovali štvanici zlatým hřebem:
Kdo ty odvážné revolucionářky nechápe, je patriarchální idiot! Nejdůležitější ovšem je jásat nad úspěchy
naší demokracie. Kdo nejásá, není Čech, a proto mu dejte do držky! Připadal jsem si jako při rituálních
prvomájových jásotech před 30 a více lety. Nebo jako Žid ve Třetí říši. Nechce se mi ale věřit, že tyhle
přípravy na český Majdan řídí ti, o nichž se lze dočíst na internetu. Spíše bych to tipoval na revitalizovanou
a nesmrtelnou tuzemskou blbost, horlivou, nesmiřitelnou a nesmírně vynalézavou v rozdávání podpáso-
vých ran. Protizemanovský Pravý sektor předhazuje svému úhlavnímu nepříteli, prezidentovi naší České
republiky, že místo aby občany spojoval, tak je rozděluje. A přitom jsou to právě oni, kdo s požehnáním
veřejnoprávní České televize lidi rozeštvává. Pořád platí slogan občanské iniciativy Ne základnám z doby
tahanic o americký radar v Brdech: "Demokracie začíná tam, kde končí signál České televize."

18. 11. 2014
Jiří ŽÁČEK 
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Jsme Česká republika,
nechceme být "ani ryba, ani rak"
Petice občanů, distancujících se od postojů prezidenta a premiéra k ruské agresi.

Prezident a premiér země, která prošla Sověty
nastolenou čtyřicetiletou diktaturou a okupací
z roku 1968, by se na počátku září 2014 k situaci
na Ukrajině neměli vyjadřovat stylem ani ryba, ani
rak.

Jestliže prezident Zeman zpochybňuje přítom-
nost ruských vojenských sil na Ukrajině slovy:
„beru vážně prohlášení ministra zahraničí Sergeje
Lavrova, že tam žádní ruští vojáci nejsou” a osten-
tativně tak dává najevo, že prohlášení ruské strany
považuje za hodnověrnější než stanovisko našich
partnerů z EU a NATO, mluví výhradně za sebe, ni-
koli za naše občany. Od takového výroku se ostře
distancujeme.

I jeho další úvahu: „ale i pro mě, a to nejsem
žádný jestřáb, je jakási red line anexe nebo pokus
o anexi východní části Ukrajiny“ považujeme za
nevhodnou. Tato linie byla už dávno překročena
anexí Krymu, za výrazné pomoci ruských zbraní
a nejprve zapíraných a posléze prezidentem Puti-
nem vyznamenaných ruských vojáků. Pominutí to-
hoto bezpochybného projevu velkoruské agrese je
pohrdáním svébytností ukrajinského státu - i na-
šimi vlastními dějinami.

Zásadně také nesouhlasíme s politiky, kteří pro-
blematizují účinnost hospodářských sankcí. Jak-
koli přišly pozdě a odtržení Krymu nezabránily, jsou
nejvýznamnějším aktem zásadního nesouhlasu
s postupem Ruska proti svrchovanosti Ukrajiny, na

kterém se země sdružené v EU a NATO dohodly. Al-
ternativou je buď otevřené mnichovanství, nebo
širší vojenský konflikt, který si nikdo rozumný ne-
přeje. Zpochybňování sankcí je buď projevem lho-
stejnosti vůči vlastní budoucnosti, nebo
krátkodeché vychytralosti, či dokonce změny za-
hraničně politické orientace České republiky. S ta-
kovým postojem vyjadřujeme kategorický
nesouhlas.

Postupem Putinovy administrativy bude nejvíce
poškozeno Rusko samo. Současný ruský prezident
uvrhuje svůj národ do izolace, což vzhledem k ne-
sporným kulturním a duchovním hodnotám, kte-
rými Rusko přispělo k civilizačnímu vývoji, je
politováníhodné. Věříme, že tato současná krize
bude nakonec překonána a Rusko se stane mo-
derní demokratickou zemí. K tomu mu přejeme
mnoho rozvahy a sil. Vyjadřujeme podporu všem
ruským demokratům, kteří otevřeně vyjadřují svůj
nesouhlas s agresí proti Ukrajině.

Michael Kocáb
exministr, bývalý předseda Komise ČSFR pro

odsun sovětských vojsk
Martin Bursík
exministr, bývalý místopředseda vlády ČR
Jan Urban
novinář, historik, přední aktivista Občanského

fóra
27. 9. 2014
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Před Velvyslanectvím Ruské federace v Praze byl po-
staven tzv. MikroMaidan na protest proti Vladimiru Pu-
tinovi a na podporu (polonáckovského) Kyjeva.
K portrétu bylo připsáno Masový vrah.

Prvních 77 signatářů prohlášení:
Jan Ruml, exministr vnitra, Zdeněk Svěrák, drama-

tik, scénárista a spisovatel, herec, Karel Holomek, bý-
valý poslanec ČNR, Jaromír Štětina, poslanec
Evropského parlamentu, Bořek Šípek, výtvarník, ar-
chitekt, Olga Sommerová, filmová dokumentaristka,
Jiří Dědeček, básník, textař, spisovatel, Tomáš Klvaňa,
viceprezident Aspen Institute, Fero Fenič, režisér, sce-
nárista, producent, Boris Hybner, mim, režisér, scená-
rista, Džamila Stehlíková, exministryně pro lidská
práva, Jan Kalvoda, bývalý místopředseda vlády ČR,
Eliška Wagnerová, senátorka, bývalá předsedkyně
Nejvyššího soudu, Tomáš Halík, katolický kněz, religi-
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onista, psycholog, David Černý, umělec, výtvarník, Ja-
roslav Hutka, skladatel, textař, písničkář, Jiřina Šiklová,
socioložka, publicistka, Vilém Prečan, historik, historik,
vysokoškolský pedagog, Helena Prečanová, Milan Ši-
máček, publicista, pedagog, herec, Petr Weigl, diva-
delní režisér a dramaturg, Kateřina Jacques, aktivistka
a bývalá poslankyně Parlamentu ČR, Miroslav Ada-
mec, předseda ARAS � Asociace režisérů a scenáristů,
Petra Procházková, humanitární pracovnice a novi-
nářka, Monika Le Fay, spisovatelka a režisérka, Lejla
Abbasová, moderátorka a charitativní pracovnice, Míla
Řádová, film, Praha, Matěj Ruppert, zpěvák, Magda-
lena Dietlová, televizní moderátorka, Ladislav Heryán,
římskokatolický kněz, salesián, Juraj Šajmovič, fil-
mový režisér, Jan Rejžek, hudební a filmový kritik,
publicista, Peter Pöthe, psychiatr a psychoterapeut,
Pavel Koutský, autor a režisér animovaných filmů,
David Smoljak, publicista, televizní scenárista a dra-
maturg, Beatriz Šajmovičová, producentka, Vladimír
Just, teatrolog, literární a divadelní kritik, Milan Vaší-
ček, vinař a cimbalista, Lenka Polášková, provozní,
Ljuba Václavová, filmová dokumentaristka, Markéta
Veličková, krajinářská architektka, Petr Velička, kraji-

nářský architekt, Martin Vidlák, občan, Ivan Binar, spi-
sovatel, Vladimír Černý, lékař, Jiří Kratochvil, spisova-
tel, Miloš Čekal, lékař, Praha, Jan Jíra, důchodce, Jan
Rychlík, historik, Jan Hřebejk, filmový režisér, Miloš
Kudera, emeritní geodet a knihovník, Helena Kude-
rová, hlavní účetní, Jiří Spousta, vysokoškolský peda-
gog, Roman Ráž, spisovatel, Petr Dvořáček,
překladatel, profesor Tomáš Ruller, Josef Čermák, To-
ronto, Miloš Zapletal, producent, farmář, důchodce,
Petr Jarchovský, scénárista, vysokoškolský pedagog,
Pavel Jungmann, nakladatel, Tomáš Šikola, VŠ peda-
gog, Jan Zeno Dus, evangelický farář, Jan Kudera, ad-
ministrativní pracovník, Petr Dub, profesor fyziky,
Tomáš Kulka, občan, Vladimír Foist, ředitel ZŠ, Lenka
Foistová, asistentka pedagoga, Jitka Radová, eko-
ložka, Jiří Rákosník, matematik, Helena Illnerová, fy-
zioložka a biochemička, John Bok, politický
a lidsko-právní aktivista, Ivo Mathé, bývalý rektor AMU,
producent, scenárista, Břetislav Rychlík, režisér, Na-
tálie Kocábová, spisovatelka, zpěvačka, Jiří P. Kříž, di-
vadelní kritik a publicista, Jiří Pehe, politolog
a publicista, Petr Janda, skladatel, rocker, Věra Čá-
slavská, Čestná předsedkyně ČOV. Etc.
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Takhle vypadá ruská »agrese«. Umučení a zaživa upálení Ukrajinci ruské národnosti. Zfanatizovaný dav
nácků z Pravého sektoru a Svobody je nahnal 2. 5. 2014 do Domu odborů v Oděse a tam jich několik de-
sítek bestiálním způsobem zlikvidovali.
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NE válce a sankcím, 
ANO diplomacii a jednání

V napjaté situaci, kdy na východní Ukrajině
denně umírají další lidé, včetně stovek nevinných
civilistů, kdy místo diplomatického jednání o oka-
mžitém příměří a o mírovém vyřešení daného kon-
fliktu, napětí stále eskaluje, haraší se zbraněmi
a předkládají se stále přísnější sankce, chceme
vyjádřit podporu současnému postoji premiéra
Bohuslava Sobotky. Český premiér si vyhradil
právo na připomínky vůči nejnovějšímu návrhu Ev-
ropské komise na další kolo protiruských sankcí
a zdůraznil, že nechce roztáčet spirálu sankcí,
které mohou ztížit nebo i znemožnit diplomatické
řešení konfliktu. Česká pravice zcela nelogicky
nazvala statečný postoj premiéra zbabělstvím
a podporou politiky appeasementu (pacifistické
politiky, vyznačující se ustupováním nepříteli či
agresorovi). Pravicoví politici, podporovaní vý-
znamnou částí sdělovacích prostředků, včetně ČT,

odmítají vnímat skutečnost, že sankce neměly
a nikdy nebudou mít žádný dopad na politiku
Ruské federace. Historické zkušenosti z uplatňo-
vání sankcí proti Kubě, bývalé Jugoslávii (přede-
vším proti Srbsku), JAR, Iráku, Iránu nebo Sýrii
prokazují, že sankce jsou buď neúčinné, nebo do-
konce kontraproduktivní. Autoritativní režim Ruské
federace je schopen ustát jakékoliv ekonomické
sankce. Pokud by menší část obyvatel protesto-
vala proti zhoršení jejich životní úrovně, tak je po-
sílené represivní složky režimu snadno potlačí.
Většina obyvatelstva se semkne kolem svého ve-
dení, což dokazuje neustálý růst popularity prezi-
denta Putina. Dokonce ani irácký diktátor Saddám
Husajn nebyl ohrožen přísnými sankcemi, které na

něj byly uvaleny, a proto tzv. Koalice ochotných ve-
dených USA, přikročila k vojenské invazi. Dnes
jsme svědky katastrofických důsledků tehdejšího
tragického rozhodnutí.

I velký stát se může pod tlakem sankcí dostat
do izolace, kdy pocit ohrožení povede k prudkému
vzedmutí nacionalismu a k posílení represivního
aparátu policie a armády. Sankce tedy povedou jen
ke zvýšení napětí, k většímu ohrožení bezpečnosti
Evropy a k větším překážkám pro budoucí dohodu
o potřebném politickém uspořádání Ukrajiny, kte-
rou je absurdní nutit, aby si vybrala mezi Evrop-
skou unií a Ruskou federací. Ukrajina, která čelí
obrovské ekonomické a politické krizi, bude ke
svému přežití potřebovat dobré vztahy s oběma
stranami.

Negativní dopad současných ekonomických
sankcí bude největší na ty členské státy Evropské

unie, které mají významné ob-
chodní vztahy s Ruskem, včetně
České republiky. To již pochopili
představitelé například Slovenska,
Maďarska, Rakouska, Itálie, Finska
či Kypru. Sankce však v žádném
případě nemají nejmenší šanci
změnit politiku ruské vlády. K es-
kalaci napětí v celém regionu
mohou nepochybně přispět také
snahy některých politiků otevírat

otázku členství Ukrajiny v NATO. Jakékoliv přiblí-
žení aliančních vojsk k ruským hranicím vytvoří
nejnebezpečnější situaci od konce 2. světové války.

Jediným řešením je diplomatické jednání za
účasti představitelů EU, Ruské federace, kyjevské
vlády i zástupců východoukrajinských povstalců.
Je nutné okamžitě dojednat příměří a zahájit seri-
ozní jednání o post-konfliktním státoprávním uspo-
řádání, včetně federalizace, která tak může
zachovat územní celistvost státu a současně zaji-
stit obyvatelům východní Ukrajiny významný podíl
na rozhodování o kvalitě jejich životů.

Jan Kavan, Ilona Švihlíková a Milan Neubert
mluvčí SPaS (Spojenectví práce a solidarity)

V Praze dne 3. září 2014
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DRANG NACHT OSTEN
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

ABY NEZAPADLO
Naděžda Tolokonnikovová (šéfka Pussy Riot) - ubohá oběť Putinova

Pro ty, kteří zazlívali Vladimiru Putinovi
uvěznění těchto kurviček za řádění v pravo-
slavném chrámu. A nyní i Miloši Zemanovi
jeho vulgární projev, kdy si troufnul přeložit
název této skupiny do češtiny. Kdo si přeje ta-
kováto lidská práva, ať to smaže a dál nepo-
sílá!!!  

K fotografii. V popředí ideová vůdkyně
Pussy Riot (překlad z angličtiny=Kundí orgie)
Naděžda Tolokonnikovová (v devátém měsící
těhotenství) při protestní skupinové souloži
v Národním biologickém muzeu v Moskvě.
Překlad transparentu z ruštiny "Mrdej za ná-
stupnické Medvídě".   

(Přišlo nám do redakce mailem opakovaně)   
PS Nechápu, proč kolem těchto holek se dělá taková komedie. Vždyť jsou to prachobyčejné štětky,

a nikoliv bojovnice za demokracii. Jirka Piskáček

Ukrajinským „demokratům“, kteří jdou po krku
Donbasu, už je málo i holport s neonacisty. Teď je
má posílit i „mezinárodní prapor Džochara Duda-
jeva“. Oznámil to čečenský separatista Isa Muna-
jev, toho času v dánské emigraci.

Ruský analytik Gulevič se k tomu vyjádřil: „Z válek
v Sýrii a v Novorusku se staly spojené nádoby. Tero-
risté v Sýrii a ukrajinští nacisté vyhrožují stejným
směrem - Rusku. Každý z nich má svou vlastní frontu:
válečníci teroristického �Islámského státu� (IS) už avi-
zovali, že mají v plánu vyrazit na Kavkaz; militanti
�Pravého sektoru� se opakovaně nechali slyšet, že své
bojové akce plánují přenést na Kubáň a do Stavro-

polu. Islamisté z re-
publik někdejšího
SSSR se poté, co si
stihli zastřílet v Sýrii,
přesouvají na Ukra-
jinu.“ Tím postem,
odkud sem vyrážejí, je hlavně syrská provincie Hamá.
„Blízký východ (Sýrii, Irák) a Ukrajinu dnes spojuje tut-
lané předivo rozsáhlé geopolitické avantýry - syn-
chronizované gradace občanských konfliktů ve dvou
regionech, majících klíčový význam pro bezpečnost
Eurasie.“ 30. 9. 2014

http://stripkyzesveta.cz/

Trojspolek „evropské volby“,
„Majdanu“ a islámského teroru

Z nadšených hrdlořezů budou na Ukrajině policisté
Spolupracovníky ministerstva vnitra na Ukrajině budou po reformě rezortu rekrutovat z řad ozbrojenců

dobrovolnických praporů, zejména z "Ajdaru" a "Donbasu". Oznámil to 29. září ve vysílání Prvního ná-
rodního kanálu ministr vnitra Ukrajiny Arsen Avakov.

Již dříve byli ozbrojenci dobrovolnických praporů opakovaně obviňováni z páchání zločinů. Organizace
na ochranu lidských práv Amnesty International vydala zprávu věnovanou praporu "Ajdar." Bylo v ní uve-
deno, že ozbrojenci praporu prováděli únosy, krádeže a vydírání. 30. 9. 2014

http://www.novarepublika.cz/
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MAIFESTAČNÍ PETICE ZA ODSTOUPENÍ PREZIDENTA MILOŠE ZEMANA
My, níže podepsaní, nesouhlasíme s jednáním a vystupováním prezidenta Miloše Zemana a požadujeme

jeho okamžitou abdikaci. A to zejména z těchto důvodů: 
1. Miloš Zeman nehájí zájmy České republiky a dělá jí špatné jméno doma i v zahraničí.
2. Jedná v rozporu s dobrými mravy a zásadami slušného chování.
3. Je špatným příkladem pro občany České republiky.
4. Není pokračovatelem masarykovské tradice, i když se na ni často odvolává.
Plně v souladu s článkem 65 Ústavy České republiky si uvědomujeme, že jediným možným řešením

této situace je rezignace prezidenta. Miloš Zeman několikrát uvedl, že byl zvolen přímou volbou 2 717
405 hlasy, a proto si může dělat v podstatě, co chce. Pokud se nám podaří získat více než 2 717 405
podpisů, třeba tento argument bude respektovat a sám odstoupí. Pokud ne, budeme alespoň vědět, že
velká část národa si zachovala zdravý rozum. 3. 11. 2014

Autor petice Jan NĚMEC

Petice na podporu Zemana
Toto je petice na PODPORU presidenta České republiky

Miloše Zeman proti pokusu pravdoláskařů & spol. o jeho
svržení! Každý hlas je dnes důležitý!

Sranda totiž končí!! USA u nás připravují jen další Kyjev
a Majdam. Miloši Zemanovi možná ujely trochu nervy, ale
to sejmutí ze stran sdělovadel hlavního proudu a řady
jeho nepřátel není za jeho výroky pro Radiožurnál stran
Pussy Riot a jejich textů, ale za Čínu a Rusko!!! Teď ho
musíme podpořit všichni!!!!!!! Tady vše rozjíždí nový vel-
vyslanec USA. Stále stejný scénář Spojených států a lidé jak mouchy na tu mucholapku skáčou!!!!!!!

http://www.petice24.com/petice_za_podporu_p_presidenta_m_zemana
Prosím podepisujte a přeposílejte na internetu dál!
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Jiří Šotola na FB 5. 11. 2014
To mě hlava nebere. Jak někdo může vyzname-

nat tyhle děfky z Pussy Riot a ještě z nich dělat bo-
jovnice za demokracii??????? Kuvwa, to jsem
zvědav, kdy dostane nějaký vyznamenání Dolly
Buster. Možná by nám to řekla senátorka Wágne-
rová, která o nich mluví jako o týraných holčičkách

Miloš Cach na FB 5. 11. 2014 
Stačí národ rozdělit, chápete, co média chtějí?

Rozděl a panuj.

Nebeski Rocker na FB 5. 11. 2014
Doporučuju přečíst všem, tady je jasně popsáno

pokrytectví těch, kteří odsuzujou Zemana za
sprostý slovo, ale podstata věci jim nevadí, tu na-
opak oslavujou http://olser.blog.idnes.cz/.../Kundi-
vytrznosti-a-kocicky...

Beruška Pohádka na FB 5. 11. 2014
Jejich falešná morálka je směšná. To, že si kde-

jaký deviant - samozvaný kníže vodil 13 leté dí-

venky do svého rajonu je v pořádku, ale že věc na-
zvaná správnými slovy je do nebe volající? Zeman
teď čelil silné palbě - kritika za Čínu, za vyzname-
nané z 28. října, měl zkrátka náročné období… On
ale i kdyby udělal COKOLIV, tak čekají na jeho
„chyby,“ tudíž tohle vystoupení beru jako jeho nad-
sázku a vzkaz opozici.

Misha Julišová na FB 5. 11. 2014
Mám obavu, že většina lidí vůbec nic nepo-

chopila. Mezi Zemanem a médii, která zastávají
 ideologicko-ekonomický "směr", jehož „repre-
zentantem" je kníže, je boj. Kníže jim prostě ne-
vyhrál, a tak média vyhlásila Zemanovi vendettu.
Veřejnost je vlastně něco jako rukojmí médií.
Média prostřednictvím svojí propagandy si u ve-
řejnosti zajišťují veřejný souhlas ke své ven-
dettě.

Pavel Vachtl 
http://blisty.cz/art/75347.html
http://www.petice24.com/podporujeme_prezi-

denta_zemana
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Z MAINSTRAEMOVÝCH MÉDIÍ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Proti Zemanovi 17. listopadu chystají demonstrace
Prezident se za sprostá slova omlouvat nebude, v Praze se chystají protestní akce
Pražská kavárna vrací úder. Lidé z metropole se chystají připomenout prezidentovi Miloši Zemanovi,

že hlavní město je jediné místo, kde prezidentské volby nevyhrál. 
Den zúčtování naplánovala „kavárna“ na 17. listopad. Kavárnou prezident označil skupinu údajných

příznivců Karla Schwarzenberga a za „výplod zběsilé pražské kavárny“ označil kritiku oceněných vy-
znamenáními nebo výtky, že se při cestě po Číně měl bavit více o lidských právech.

Protestní setkání svolává například facebooková stránka Chci si s vámi promluvit, pane prezidente.
„Pojďte v rámci veřejných oslav vyjádřit svůj nesouhlas s tím, jak nás zastupuje prezident Miloš Zeman.
Přijďte k památníku 17. listopadu ve chvíli, kdy se tam chystá pan prezident, a projevte svoje rozhořčení,“
zve uživatel Kater Aus Mausenhoffen, který tuto facebookovou stránku založil. V ten samý den se chystá
akce i na Václavské náměstí. Organizátoři ji pojmenovali Konec lži a nenávisti. Internetem se šíří i výzvy
k odstoupení.

…………………………………………………………………………………………….
Zemanovy sprosťárny
V rozhlase použil Zeman slova, která

k prezidentu nepatří. Obyvatelé Prahy
chtějí ukázat, že s prezidentem nesou-
hlasí.

Zeman v neděli v živém vysílání Čes-
kého rozhlasu použil několik velmi vul-
gárních výrazů.

Při hodnocení ruské punkové sku-
piny Pussy Riot, která kritizuje Vladi-
mira Putina, zazněla vulgární slova jako
„ku*da“ nebo „ku*va“. 

Vládě Bohuslava Sobotky zase
Zeman doslova vytkl, že podle něj
„zkur**la“ služební zákon.

Moderátor Radiožurnálu se pak lo-
gicky prezidenta zeptal, proč volí ta-
ková slova. „Já se inspiroval panem
Schwarzenbergem, který v každé druhé větě říká hovno,“ odkázal na vyjadřování svého soupeře v pre-
zidentské volbě.

„Vzhledem k tomu, že má pražská kavárna ráda pana Schwarzenberga, tak jsem se chtěl takto vlísat
do její přízně,“ dodal Zeman

……………………………………………………………………………………………
Zeman ale důvod, aby se omlouval za své vulgární výroky, které zazněly v nedělních Hovorech z Lán

nevidí. „Důležité je, že pan prezident tím otevřel klíčové téma, zda je vůbec přípustné takové výrazivo
v politice využívat. V minulosti to bylo blahosklonně přehlíženo, dokonce kvitováno, bylo to označováno
za noblesní. To si myslím, že není správné,“ řekl hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Zeman v rozhovoru použil vulgarismy opakovaně, za což sklidil kritiku politiků, médií i veřejnosti. Podle
Ovčáčka měla vulgární Zemanovo vyjádření svůj kontext a svou příčinu, za kterou označil údajné citace
z textů ruské kapely Pussy Riot a také citaci protikandidáta z prezidentské volby Karla Schwarzenberga.
Použití dalších sprostých slov včera nevysvětlil.

Do mediálních rad dorazilo již mnoho stížností na Zemanovo vystoupení. Ovčáček kontroval, že Hrad
dostává ohlasy na podporu prezidenta. Ten se podle něj také těší, že příští týden při návštěvě Morav-
skoslezského kraje bude moci s občany diskutovat přímo, a nikoliv prostřednictvím médií.

Robert OPPELT, deník Metro, 5. listopadu 2014 
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MEDAILONEK
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Jubileum Jarmily Krátké
Narodila se 15. listopadu 1934 ve Ždánicích

v okrese Kyjov. V rodinném prostředí se pěstovala
láska k hudbě. Studia na gymnáziu v Bučovicích
a další léta strávená v Brně na Pedagogické fakultě
ji přivedla ke studiu zpěvu. Prošla cestou přes folklór,
tak blízký moravskému srdci až k ochotnickému di-
vadlu. Studium zpěvu pokračovalo posléze na kon-
zervatoři v Brně. Od ledna 1960 získala angažmá ve
zpěvohře Státního divadla v Brně. Zde během deví-
tiletého působení nastudovala celkem 39 rolí ve 34
titulech. Stále přitom studovala sólový zpěv na JAMU
v Brně. Odborná kritika hodnotila kladně pěvecké po-
dání, jasnou výslovnost a čisté intonační ladění. Pra-
covitost a píle přinesla své výsledky, přitom si sama
zachovala nelíčenou skromnost, přímo ostych z je-
viště. Na JAMU absolvovala v letech 1962-1967 v roli
Micaely v Bizetově Carmen. Za působení v opeře
Státního divadla v Brně se zúčastnila řady vystoupení
v zahraničí. Z ohlasů odborné kritiky je možné citovat
přirozenou muzikálnost, procítěnost, jako vrozené
přednosti jejího projevu. Nerozeznávala velké a malé
role, pociťovala k nim vždy stejnou zodpovědnost.

Velkou součástí profesního života byla vždy její
koncertní a pedagogická činnost. Od roku 1971 se
stala členkou Svazu dramatických umělců, od roku
1980 pak členkou Svazu českých skladatelů a kon-
certních umělců. Propagovala hudbu současných
skladatelů, účastnila se hudebních festivalů, zpívala
Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů. Účinkovala na
koncertech s Moravským kvartetem a Dechovým
kvintetem Státní filharmonie Brno. V letech 1969 -
1970 vyučovala na JAMU v Brně zpěv a hlasovou vý-
chovu. Pro studenty Katedry syntetických divadel-
ních žánrů napsala učební text, nazvaný „Kapitoly
z metodiky výuky zpěvu pro potřeby muzikálového
a činoherního herectví“ (1976). Další kapitolou se
stala její práce v rozhlase. Jsou to nahrávky celé řady
operních árií a písňového repertoáru našich i světo-
vých klasiků. V roce 1969 pro ni napsal skladatel Ja-
romír Podešva Sonátu pro soprán a klavír, která byla
natočena v Českém rozhlase a mnohokrát reprízo-
vána. Svých odborných znalostí využívala Jarmila
Krátká při práci v porotách uměleckých soutěží, jako
je Interpretační soutěž MK ČSR pro mladé koncertní
umělce v sólovém zpěvu či Pěvecká soutěž Antonína
Dvořáka v Karlových Varech. Na JAMU v Brně praco-
vala od roku 1970. V roce 1976 byla jmenována do-

centkou zpěvu, od roku 1982 je Jarmila Krátká pro-
fesorkou. Mezi roky 1976 a 1990 působila jako pro-
rektorka JAMU, v letech 1983 - 1990 jako vedoucí
katedry zpěvu. Od rozdělení JAMU na 2 fakulty v roce
1990 vyučovala zpěv v atelierech muzikálového he-
rectví na divadelní fakultě této školy. V oblasti oper-
ního zpěvu se její absolventky úspěšně uplatňují na
českých i zahraničních scénách. V Brně Jitka Zer-
hauová, Hana Kobzová a Adriana Hlavsová. V Ostravě
Tamara Summerová, v Českých Budějovicích Ro-
mana Pátková a ve Vídeňské Volksoper Regina Ren-
zowá. Řada jejích absolventů se věnuje pedagogické
činnosti, jejími studentkami byly i nositelky „Ceny
Thálie“ - Alena Antalová, Petra Jungmanová a Regina
Renzowá.

Sama žije ve Staré říši. Ten kraj má své kouzlo.
Působí na člověka jako klidná tvář, plná míru. Vroucí
cit Julie z Dvořákova Jakobína jí byl vždy velice
blízký. Je to její nejmilejší role.

Paní profesorka Jarmila Krátká je duší každoroč-
ního předvánočního koncertu Výboru národní kultury
v Brně. Celá léta nám se svými studenty a absolventy
přináší velké umělecké zážitky a radost. Pestrý pořad
každého koncertu je zárukou každoroční úspěšnosti
a milým závěrem roku. U příležitosti jejího význam-
ného životního jubilea jí rádi vyslovujeme přání všeho
nejlepšího, dobrého zdraví, hodně radosti ze studentů
a ještě mnoho krásných dnů. Marie VESELÁ
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RECENZE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Ne že by se slovesnost v čase klipů a eseme-
sek zřekla dějově spádných nebo rozkošnicky po-
malu plynoucích tlustých knih, ale i v poezii,
odjakživa disponující uměním říci málo slovy
mnoho, zjevně nyní dominuje málomluvnost až
zajíkavá; zavaluje nás lavina haiku, a básnické
sopky chrlící vodopády veršů se pociťují jako po-
dezřelé, nepřípadné, „cizí dnešku“. Knížkou
Pouhý jen básník (2009) osvědčil Karel Sýs ne-
dávno svůj mimořádný dar lapidárního básnic-
kého slova; na 104 strany kapesního formátu
dokázal vepsat 164 vesměs kratičkých básní. Ale
nyní je tu jeho kniha o více než šesti tisících veršů
v 65 zpěvech, APOKALYPSA PODLE JOBA (snímek
na desce a frontispis František Dostál; vydala
Zdenka Brožová, Periskop, Hluboš 2013, 24. sva-
zek edice Báseň na sobotu, 264 stran), vychrlená
„na ostrově Kostelec mezi Tichou a Divokou Orlicí
po stržení lávek“, jistě spíš básnické pásmo než
epos. Je to mohutný a všecky lávky i mosty str-
hující proud palčivé a často pranýřující paměti
básníka, který se ztotožňuje se starozákonním
Jobem, ale i s novozákonním evangelistou
Janem; právě on na ostrově Patmos zažil a zapsal
apokalyptické zjevení pohrom a hrůz na daleké
cestě k novému spravedlivému Jeruzalému.

„Toto je kniha s rodokmenem Sta roků sa-
moty“, čte se v Apokalypse podle Joba na jedné
z mnoha stran inspirovaných děním v Latinské
Americe a týká se to jistě celé hněvivé knihy, v je-
jímž rodokmenu není toliko Bible a Gabriel García
Márquez, ale - na to by měly pomyslet potrefené
husy, než se dotčeně rozkejhají - i jiné veledílo
světové kultury, jehož první část je postavena na
„vidění zla vševládného a všudevítězícího, rozru-
šení a zpřetrhání všech svazků přirozeně i občan-
sky lidských, úplného rozvratu a ztroskotání vší
přirozenosti lidské“, jak komentoval Šalda Dan-
tovu Božskou komedii. Podle Zdeňka Kalisty
„onen hněv, který prostupuje jako jakýsi podtext
valnou část“ Dantova díla, hněv na individuality,
právě ve Florencii Dantovy doby dozrávající „v
dravčí postavy, jež svou chamtivostí a dychtivostí

se už zřetelně blíží
novodobým kapi-
talistickým drav-
cům“, ona „prudká
vášeň“, vyznačující
výpady toho díla
proti mocným sou-
časníkům, byla
„ z a n ě c o v a n á
přímo osobními
osudy básníko-
vými“.

Je tomu v Apokalypse podle Joba snad jinak?
Oba se rozsoptili ze své osobní zkušenosti.

Dante byl za své občanské působení zlovolně
souzen a nakonec odsouzen k upálení, jemuž
unikl jen za cenu doživotního vyhnanství z Floren-
cie. Sýse by s radostí upálili, kdyby jen mohli,
a udělali a dosud dělají vše, aby ho za jeho názory
a pohled na svět zahnali do zapomnění. Může si
sice svobodně vydávat, když si to řádně zaplatí,
ale co je mu to platné, když jsem od tolika knih-
kupců, kteří bez nejmenších rozpaků na pultech
a ve výkladních skříních vystavují ve jménu svo-
body nejhorší brak a jen ledabyle maskovanou
apoteózu nacistických hrdlořezů, už slyšel: „Toho
nevedeme.“

Být umlčen je pro básníka snad horší, než být
usmrcen. „Je mnoho pekel,“ praví Apokalypsa
podle Joba, „ale nejníže je peklo zapomnění.“

Dante své osobní nepřátele uvrhl podle různé
míry jejich zlotřilosti do odstupňovaných kruhů
pekla a očistce. Nic horšího pro současníky ne-
bylo. Sýs připomíná a vypočítává skutky svých
nepřátel proti sobě a lidskosti, slušnosti, národu,
kultuře i jejich vlastní lepší minulosti. Jejich ha-
nebné chování a jednání často nazývá nediplo-
maticky pravými jmény. Leckoho vůbec nemusí
jmenovat: je k poznání podle svého vyvádění,
a kdyby chtěl autora žalovat za utrhání na cti, kte-
rou nemá, jenom by se tím ke svým špatnostem
přiznal, potvrdil je. Než Sýs dospěl k básnicky
shrnujícímu a strhujícímu proudu žalob na dravčí

Mohutný proud palčivé paměti poezie:
Básnická událost víc než roku
MILAN BLAHYNKA
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dobu a její koryfeje, komorníky, lokaje a příručí,
podával si je jako publicista. Menší část textů
o nich vložil do knihy svých proslovů, recenzí, ko-
mentářů a glos Vymknuta z kloubů (2004).

Mezi Dantem a Sýsem, mezi Peklem s Očist-
cem a Apokalypsou podle Joba i mezi začátky tři-
náctého století a třetího tisíciletí je přirozeně
nespočet rozdílů. Úděsná korupce, které se hrozil
velký Florenťan, parazitovala na florentském hos-
podářském vzestupu. Dnešní všeobecná korupce
je atribut a součinitel krize na krizi, příznačný pro
svět stále tvrdší, bezohlednější ve snaze odvrátit
nebo aspoň ještě oddálit svůj konec. Dante zbu-
doval svou Komedii (Božskou byla nazvána až po
jeho smrti) způsobem, jakým se stavěly soudobé
gotické katedrály, našel si pro ni formu, při svém
stálém opakování ohromující svou vytříbeností,
nosností a vnitřní variabilitou. Sýs píše nepravi-
delným volným rýmovaným veršem, jehož zpěvy
jsou skladebně podobny filmovým sekvencím

a skládají se v hbitě běžící mohutnou řeku s di-
vokými víry v místech, kde se z dnešního světa
a jeho kapitánů i kmánů točí hlava. Psanec Dante
byl v Itálii slavný už před svou smrtí. Sýs, po více
než dvě desetiletí zaháněný prostředky moderní
mediální manipulace do kouta, bude širší kulturní
veřejností, bude-li ještě jaká, ve své jedinečnosti
a ve své jasnozřivosti teprve objeven.

Ale přes všecky odlišnosti je tu už teď patrno
mnoho podstatných shod. Nejdůležitější jistě

v tom, ve jménu čeho tepe podobně jako Dante
arogantní zlovůli a zločiny své doby. F. X. Šalda ve
svém eseji prosloveném při 600. výročí básníkovy
smrti, varoval: „Ne, nedejte si namluvili, že (Dantův
Ráj) jest dílo askety nebo mystika odvráceného od
pozemskosti! (...) Ano, zázrak milosti jest u Danta
zázrak lásky a jest to zázrak života každodenního.
(...) Posvětil pro všecky nás, a tedy i pro nás, všed-
nost a její trud na svátek síly, radosti a víry ži-
votné.“ V tom se Sýs od velkého Danta ani
mentem neliší. Dante zažil nevděk své rodné a mi-
lované Florencie a do smrti jím trpěl. Sýs, autor
Píseckých věží a víž/ýšek i mnoha dalších vyznání
lásky k tomuto městu svého mládí, ve své Apoka-
lypse se zapřísahá, že po smrti maminky ho „do
nevděčného města nikdo nedostane“. Dante svou
velkou Komedií uvedl do poezie lidovou italskou
řeč své doby, Sýs svou velkou Apokalypsu napsal
obyčejnou každodenní mateřštinou, hustě protka-
nou příslovími i hesly a frázemi, ale i obraty z po-

pulárních písniček, filmů i reklamy, sezónními
okřídlenými slovy i dávno zlidovělými výroky. A tak
jako Dantovi i jemu je nade vše láska a poezie.
Danta údajně těžce urazil Filippo Argenti, dokonce
ho prý i zbil – a Dante ho vsadil do osmého zpěvu
Pekla, kde zazní: „Bij Filippa Argentiho!“ A básník
se svým průvodcem Vergiliem to slyše, suše do-
dává: „Tam nechali jsme ho – už o něm dosti.“
Sýse těžce ranil novopečený posametový pán na-
kladatelského domu: znemožnil vydání Vzducho-
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lodi v parku už připravené k vydání, a trvalo
mnoho let, než toto společné díla Kamila Lhotáka
a Karla Sýse vyšlo. Básník nezapomíná a v Apo-
kalypse podle Joba se někdejší básník Americ-
kého účtu k té urážce vrací: s potlačitelem
Lhotákova a svého díla si vlastně vyrovnává účet
po dantovsku:

„Knihy mají své osudy / i nunváři mají své
osudy / Vzducholoď v parku letos konečně vzlétla,
/ nunvář Pizdorius tedy prohrál? / Před dvaadva-
ceti lety jí zakázal letět / 2 generace si ji nemohly
přečíst / potěšit se nebo naštvat / A tak o 22 let
déle budou v podsvětí / klovat jeho játra supi.“

Apokalypsa podle Joba by nebyla událostí,
jakou je a natrvalo zůstane, kdyby byla jen zver-
šovanou publicistikou. Naštěstí není to publicis-
tika, jež se dnem „lehne popelem“. Je to
básnicky ztvárněný proud palčivé paměti, a to
mohutný, vynikající konsekventní obrazností
a obratností, která nově exponuje, co domněle
dávno známe, ale v novém seskupení vydává na-
léhavé poselství. V Řetězu básníků, i co do počtu
částí a stran bezmála centrálním víru Apokalypsy,
Sýs takto těží z (poetismem vyšlechtěné) hry se
slovy a ustálenými rčeními:

„Přitře se písmenko / hovící si v pohanských
hájích a abecedních hvozdech / a duchovno se
změní v duchhovno / Co smrdí sírou půjde k čertu
/ Pracujme aby se tak stalo ještě za našeho života
/ toť čest a úděl básníka / Nechť se tak stane na
třetí úder mého kladívka.“

Co vše a jak Sýs vepsal do těch sedmi veršů:
obhrouble vulgární signál povážlivě malého pře-
dělu mezi vznešeným a nízkým; stopu původně
pohanských časů trvávající v nevymýtitelném
pralese mateřského jazyka; přesvědčení, že peklu
na zemi nezbude než vrátit se do pekla; nové pra-
covní pojetí básníkovy cti a údělu obdařením Ne-
zvalova známého verše o poslední cestě básníka
novým významem; hádanku, zda básníkovo kla-
dívko je z dražební síně nebo (anebo i) ze shro-
máždění svobodných zednářů; s kým se tu básník
ztotožňuje? Je to přece autor rovněž Prahy ze-
dnářské a Vysokou ekonomickou ukončil prací
Obchod s výtvarným uměním. Těch sedm veršů
o způsobu a smyslu práce básníka plyne rčením
tu hovorovým (poslat k čertu), tu obřadním (Nechť
se tak stane), rafinovanou eufonií aliterační (Při-
pí-; hov- poh- há– hvo- chvo- hov; s- s-), hlásko-
vým souzněním abstrakta s konkrétem (úděl :

úder), vnitřním rýmem bezmála absolutním (du-
chovno : duchhovno) a naopak ležérní asonancí
(básníka : kladívka).

Takto virtuózně je napsána celá Apokalypsa
podle Joba: každý obraz a každý obrat mateřštiny,
hrnoucí se jeden za druhým ve vodopádu asociací
jako podmanivá fuga, bubnuje na čtenářovu a po-
sluchačovu paměť a zkušenost, proklepává jeho
vzdělání, jeho kulturní a historické vědomí a po-
vědomí, jeho znalost pohádek, přísloví, písní i pís-
niček, Písma i písemnictví, žalmů i Závadovy
sbírky Živote díky, a tím navazuje na to vše, co do
nás od dětství vplývalo a stále ukládá. V Apoka-
lypse podle Joba má své místo Don Giovanni i don
Quijote, a je psána i pro ty, co už nevědí, jakže se
to jmenoval „ten tlustý“, co s ním chodil po světě,
a zda ta Rosinanta „ržála nebo žrala / nebo to
byla milenka toho rytíře“.

Básník Apokalypsy podle Joba nešetří nikoho,
prudký proud jeho palčivé paměti splachuje spra-
vedlivě veličiny minulé stejně jako dnešní. Jaké
byly ty minulé?

„I socialismus rozevřel nůžky: / z lidu vyšlí neu-
měli s lidem vyjít / a lid – utahaný hegemon
zpráchnivělé revoluce s nimi vyběhl / Nepřepřáhli
ani když to jelo nahoru / natož z kopce.“ Jací ti
mocní tlučhubové byli, vidět na jejich vkusu: „zá-
pasili o přízeň Helenek Haniček a Kájů / co tak
krásně klokotali na sjezdech i tryznách / Místomül-
ler do strany zabloudil omylem / Přivedli Václava
Hudečka: / �Vystupoval před anglickou královnou!�,
nyl Evža Erban / a cvičená opice se culila…“

A jací jsou ti dnešní?
„Ryby smrdí od hlav a českou kotlinu zamořil

strašlivý puch / Goldoni byl pouhý bipolarita –
sluha dvou pánů! / Kolika pánům sloužil bistraník
soudruh Fischer?“ Dnešní panstvo má ještě vře-
lejší vztah k umění: „Úkolem ministra je dovést
kulturu do nirvány / v níž budou Halina s Pipinou
ubaveným ležákům bez mozku předčítat z Blesku
a Aha…“

Přirozeně největší pozornosti se v Apokalypse
kromě Velkého Králíka, jindy nazývaného Huma-
nistou z Vikárky, dutou slupkou na Hradě a do-
konce i ještě líbezněji, těší úslužní chameleoni.
V jejich pojmenovávání se básníkova invence roz-
bíhá naplno: Dorián Čalfovič, Šrotovník atd.; z li-
teratury „bývalí rozsévači plevelů dinosauři sorely
/ Blbost je bezejmenná blbci jmenovití“: levý te-
rorista a pak pravý rezervista Jungmann, Franti-
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šek Františkovič Kautman, jemuž se „před Da-
maškem zjevil Kafka“ a tak se obrátil na Franka
Kautmana, a Leonid Novotný (Leonid nepochybně
proto, že avansoval právě za normalizace plně
uspokojující Leonida Brežněva) a další, „pracku
v pracce s Nesešívalem Blínou a Učitelovou…“

Poezie je rodná sestra hádanky; čtenáře potěší,
když rozpozná, koho těmi přezdívkami básník
poctívá. „Básník čtenáře nezradí ale nedovolí mu
rezignovat na spoluúčast,“ tak praví básník Apo-
kalypsy podle Joba, proto ještě víc napovídá než
dopovídá.

Kdo si při četbě Apokalypsy podle Joba dělá
čárky, kolikrát se kdo připomíná, žasne: vůbec nej-
častěji bůh, Bůh, Hospodin, Pán, Kristus. Při míře,
v níž básník vychází z hluboké znalosti Starého
a Nového zákona, je to vlastně přirozené: licoměr-
nost těch, kdož v globalizovaných hotelích vyba-
vují noční stolky Biblí, kdož se Boha neustále
dovolávají, přísahají na něho a jeho jménem jed-
nají proti jeho přikázáním, přikázáním „nezabiješ“
počínaje, nedá se lépe změřit, předvést, prokázat.
Básníkův „bůh však neobléká ornáty / stačí mu
viet namská polní bundokošile / nevyhání babičky
z lesů / ale mrská kravaťáky z katedrál…“

Básníkova ironie, někdy vlastně laskavá („Jiří
vyje s vlky a chce bečet s ovcemi“), jindy vystup-
ňovaná v hořký sarkasmus („mladý lyrik vypouští
benzín z nádrže aby doletěl výš…“, dostane sice
nóbl trafiku, ale na bidýlko nedoletí: „dnes prý je
oklamán všemi a vším / skučí jak děvky když jim
dojdou hormony“), pošimrá, zalechtá, ale i nelí-
tostně tne: „Režim tě urazil? / Staň se disidentem
na heslo“. Apokalypsa podle Joba tedy i hromuje?

Především ohromuje: napočítal jsem v ní 604
osobních vlastních jmen, přezdívek i jmen sice za-
mlčených, z kontextu však snadno vyluštitelných
(a jistě jsem neuhádl a nezapočítal vše), z toho 25
jmen bohů (v tom počtu 11 jmen pro křesťanského
jediného Boha ve třech osobách) a 23 jmen ná-
rodní nebo kmenové identifikace. Ohromující
proud básníkovy paměti unáší pospolu historické
osobnosti i přítomné neosobnosti, lidi z rodiny,
přátele i nepřátele, ale také postavy z pohádek,
knih, filmů, seriálů. V této řítící se Apokalypse je
Barrande i Barbarossa i básníkova babička Hoff-
mannová i baronka von Botzenheim z osmé kapi-
toly Osudů dobrého vojáka Švejka, generál
a ministr Čepička i chicagský starosta Čermák
i Čachtická paní; Bůh, Hospodin, Pán i Pan, Spasi-

tel, Stvořitel i Ježíšek, Alláh i Ra i Šiva; Páral i Val-
dauf, Viewegh i Shakespeare; Šimon Machabejský
i básník Šimon; Janošík i Janáček i Lakomá; Ang-
ličan i Brit i Čech i Němec, Turkové i Srbové, Ru-
sáci i Rusové i Chodové, Slováci i Slované
i Khmerové. Navíc jsem postřehl víc než 70 názvů
nebo narážek na knihy, pohádky, díla výtvarná
a hudební. Sýsův Job nezapomíná na Zápotockého
Barunku a knihu Vstanou noví bojovníci (ta se hlásí
z pozadí trpkého verše „Noví bojovníci vstanou
vždycky“) ani na Skácelovu sbírku Co zbylo z an-
děla, ani na Desatero ani na Alenku za zrcadlem,
ani na Veselé paničky windsdorské ani na Promét-
heova játra Jiřího Koláře; ani na Knihu Jobovu
(transformovanou mnohým v Knihu Džobovu), ani
na Vodňanského S úsměvem idiota, ani na Čet-
nické humoresky (podle Sýse Četnické třesky
plesky), ani na Patetickou Karla Šiktance, poému
na oslavu února 1948. V Apokalypse podle Joba je
vlastních jmen zeměpisných rovněž požehnaně,
ale ta už jsem zatím nepočítal.

Proč to úžasné množství? Nebylo by méně
víc? Proč ta divoká směs, kde se ocitá místně
a/nebo časově vzdálené vedle sebe tak jako
v rýmu, který podle Nezvala „sbližuje vzdálené
pustiny, časy, plemena a kasty souzvukem
slova“? Nezval tomu říkal „vynalézati podivu-
hodná přátelství“. U Sýse je to navíc často i pře-
kvapivě odhalovat a usvědčovat malost, podlost,
zbabělství a třeba aroganci v konfrontaci s velko-
dušností, ušlechtilostí, hrdinstvím, tolerancí
a skromností.

Ohromující množství jmen, názvů, narážek
a slov evokujících celé nedoberné osudy, tragédie
i frašky, budí dojem, že v této Apokalypse psané
dnešním Jobem je vše, celé univerzum, celý
 zglobalizovaný svět. Říkává se, že jednodušší je
ptát se, co v takovém encyklopedicky rozmá-
chlém díle není, kdo byl snad opomenut. Tuto zá-
bavu věnuji čtenáři, samozřejmě si přijde na své,
a konečně se snad doberu jádra věci. K tomu mi
dopomáhá sám básník v mnoha stránkách, kde
stále definuje, nadhazuje, připouští, co je a není
poezie a básník v porovnání se světem, jehož je
součástí. „Svět je chaos poezie je řád“, „Svět se
řítí k záhubě“, „svět kráčí do prdele“, ale „Poezie
splétá chaos v poselství“. Ani snad Oldřich Králík,
který celým svým dílem (ať psal o latinských le-
gendách, ať o Máchovi nebo Březinovi) rozvíjel
Šaldovo pojetí Básníka při všem rimbaudovském
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rošťáctví nikým nenahraditelného, vidoucího, jas-
nozřivého, dalekozorného, nedospěl k takové glo-
rifikaci básní a jejích tvůrců jako Karel Sýs. „Běda
zemi která nemá hrdiny / dvakrát běda zemi jež
je potřebuje / třikrát běda zemi jež je nepotřebuje
/ čtyřikrát zemi která nepotřebuje básníky“.

Karel Sýs je z básníků, kteří vidí i za zrcadlo.
A vidí, jak část „poezie zdrhla za kšeftem“
a v honbě za ním už nejde stopou Máchovou ani
Bezručovou, už se neptá, kdo „srdci takému útě-
chy jaké dá“, ani „kdo jim dá chleba“, ale zná už
jen „kdo s koho!“ Pro toho, kdo ji tak przní, kdo
své mlácení prázdných rýmů vydává v obluzují-
cím světle ramp a v barvách na křídě za poezii,
kdo způsobil, že bookmaker a básník (vlastně lži-
básník) je pro média dneska totéž, má Sýs opo-
vržení nejtěžší, jeho příjmení píše „s malým h
jako hovno“. Ve zpěvu Slovo neumírá s datem
bitvy se básník ptá: „Můžou básníci zachránit co
zničili jiní?“ Ale pak v Nedokončené definici poe-
zie si a nám odpovídá: „Básníci jsou všemocní.“

V běžné představě je Apokalypsa vize samých
pohrom a starozákonní kniha Jób samá lamen-
tace, stížnost a naříkání na nespravedlivý osud.
Zapomíná se na Jobův požehnaný konec, že na-
konec byl bohatě obdarován, měl sedm synů a tři
krásné dcery, jimž v zemi nebylo rovných, a že žil
140 let a zemřel, až byl „sytý dnů“. Také se zrovna
často nepřipomíná, že na konci Zjevení Janova je
Nové nebe a nová země. Sýsův (a taky můj) Nezval
nazval závěrečný oddíl své prvotiny, svého Mostu
(mostu do lepšího budoucna) jako nepochybný
odkaz na Apokalypsu: Potom viděl jsem nebe nové
a novou zemi. A tu je na místě připomenout, že
první, kdo v Sýsovi identifikoval básníka (Sýs si
odkaz na něho nechal až na poslední stránky své
Apokalypsy podle Joba), František Hrubín, je přece
autor Jobovy noci i důtklivé poznámky, že Job čten
pozpátku je Boj. Tak ho čte zleva doprava i obrá-
ceně také Karel Sýs. Jeho Job, jeho „rozzuřená
kronika konce tisíciletí“, jeho „báseň ragú / báseň
bujabéza / báseň soljanka sbornaja“, pravý opak
čecháčkovského oslazování Evropy, není smiři-
telný s domnělým osudem, končí sebevědomě: „A
zas budu ve své kůži / ale vy už tady nebudete /
Až jednoho žíznivého dne pochčiju patník /
a v něm se bude telelit / (rychlostí půl mikronu za
století) / Fridolín Slídovič Sviňák / Český básník
na tři je vždycky jenom Dyk“ – a je nám dopřáno
si říci: a ovšem Sýs.

Ohromující mohutný proud Apokalypsy podle
Joba není ochromující, ale ve svém úhrnu divně
a divě povzbudivý. Přestože ukazuje, jak je svět
dnes nekonečně rozbouřený a pohromplný, je si
jist, že se v něm už blýská na lepší časy, že v něm
po březinovsku svítá na západě, na latinskoame-
rickém západě; však také verše inspirované
Kubou zahanbují českou poddajnost, „dědičně
pružný hřbet“, pohotovou útočnost anebo upo-
cené poanglizovávání.

Naši adorátoři globalizace by měli Karlu Sýsovi
děkovat a holdovat, že v Apokalypse jeho Job vidí
jak domácí celebrity, jež jmenuje i nejmenuje a je-
jichž slova konfrontuje s jejich skutky, tak i události
nikoli z žabí perspektivy českého rybníčku, ale
z globálního nadhledu. Když globalizace, tedy
i myšlení a důsledná. Nejlépe to dokládá pohled
básníka na 21. srpen. Apokalypsa podle Joba se
k němu vrací ve čtyřech zpěvech: Ve zpěvu A co
básník: „Desítky jednadvacátých srpnů / desítky
Afghánistánů“. Ve zpěvu Hlas volajícího na poušti:
„Stoletý kalendář se hemží jednadvacátými srpny
/ zvací dopis podepsal Naftan Ropovič Petrolejev.“
Ve zpěvu Co dělat? celý seznam o jedenácti polož-
kách: „Říkají 21. srpen? Odpovězte jim: / 12. října
1492 jste vtáhli do panenského světa / a vyhandlo -
vali zlato na oltáře a trůny za pálivé chcanky /
V roce 1757 jste znásilnili Indii a znesvětili Koh-i-
noor / horu jejího světla /.../ 12. června 1999 jste
vpadli do Kosova / český foják toprá fóják konečně
okusil sladkost okupace / Ó ty cukerínová interna-
cionální pomoci! /.../ 17. března 2011 jste vtrhli do
Libye / nafta nesnesitelně voněla / Ó opojné pižmo
uranu a zinku!“ A konečně zpěv Svět je jedna velká
svině: „21. srpen byl břemenem rudého muže /
okupace Indie břemenem bílého muže / konečné
řešení indiánů obnovou krve / Agrese už nebude
agresí / nýbrž standardní internacionální pomocí
ty můj kvítku medový!“

Takový obzíravý pohled, vlastně nadhled, má-
li zahrnout i okolnosti, příčiny, následky, vyžaduje
lapidární zkratku. Básník starověké stejně jako
dnešní Apokalypsy komprimuje, zazipovává
v míře, o jaké se compjútrům ani desáté gene-
race, vynikajícím způsobem kalkulujícím, vůbec
nesní. Neboť sen, inspirativní, tvůrčí, osvobodivý
sen je těm zázračným aparátům, na rozdíl od bás-
níků slov i činů pro lepší budoucno, ex definitione
odepřen.

http://www.obrys-kmen.cz/
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1. Vydání kompletního souboru písňových a ji-
ných textů Vladimíra Merty pod názvem Mimo čas
(nakladatelství Galén)

2. Vydání 2 CD se záznamem představení
Mirka Kováříka Reduta blues (nakladatelství Galén)

3. První české kompletní vydání knihy The Be-
atles v písních a obrazech v překladu Vítka Mali-
novského (nakladatelství Svojtka)

PETR ŽANTOVSKÝ, prorektor 
Akademie managementu a komunikace

******************************************
1. Výměna dvanáctého ministra kultury minist-

rem třináctým za dobu dvaceti tří let.
2. Festival spisovatelů Praha a posílení tvůr-

čího sebevědomí levicových autorů.
3. Výstava plakátů Alfonse Muchy a její nastar-

tování propagace českého umění v zahraničí.
KAREL SRP, Jazzová sekce 

a www.radiohortus.cz

******************************************
1. Nesmírně a s velikou úctou si vážím pana

Ludvíka Hesse, který již téměř padesát let vydává
Divoké víno a zachránil ve svých baby-boxech již
devadesát devět dětí. Klobouk dolů.

2. Potěšila mě i zpráva, že se letos dožívá pě-
taosmdesátin pan doktor Zdeněk Mahler, svým
dílem již žijící legenda.

3. Letos bylo pro mne velikou ctí, že jsem směl
editorsky i autorsky přivést na svět celostátní bás-
nický almanach Ptáci z podzemí. Slavnostní křest se
uskutečnil v Praze na Portheimce 16. července. V an-
tologii se objevilo padesát čtyři básníků. Recitoval
Mirek Kovářík, Vratislav Podroužek. Knihu vydal na-
kladatel Milan Hodek, pokračovatel Romana Poláka,
jenž po mnoho let vedl nakladatelství poezie Protis.

VLADIMÍR STIBOR, literát, publicista, 
v současné době nezaměstnaný

******************************************
1. Koncert České filharmonie u příležitosti me-

zinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.
2. Kantáta Bohuslava Martinů Otvírání studá-

nek v rámci tradičního otvírání studánek Barborky

a Vitulky v lesním areálu u Třech Studní na Vyso-
čině.

3. Adventní koncert v Katedrále sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha na Pražském hradě.

4. Vánoční koncert Rozhlasového Big Bandu
Gustava Broma na Pražském hradě.

MILOŠ ZEMAN, prezident České republiky

******************************************
Za tři, z mého pohledu nejvýznamnější umě-

lecké počiny loňského roku, považuji dva zahra-
niční, a to film Paola Sorrentina Velká nádhera
a knihu současného slovenského autora Pavola Vi-
likovského Pes na cestě. Z hlediska domácího to
pak byl koncert klavíristy Romana Rauera, jeho
specifická interpretace Beethovena, Chopina, Sme-
tany a Suka, pořádaný Výborem národní kultury.

VĚRA BERANOVÁ, estetička, 
předsedkyně Výboru národní kultury

******************************************
1. Básnická sbírka Karla Sýse Apokalypsa

podle Joba (Příbram, Periskop) nemá v současné
české poezii obdobu. Představuje zásadní umě-
lecký počin za rok 2013. K tomuto vzletnému a ka-
tegorickému soudu opravňuje ojedinělé jazykové
mistrovství autora, fenomenální slovní zásoba a její
metaforické, resp. meta-metaforické užití, hloubka
i šíře jeho fantazijní (přitom však logické, až para-
logické) analytické tvůrčí imaginace, vyhraněný
a nebývale analytický kritický postoj k patologic-
kým jevům, jež jsou dle dramaticko-rétorického
subjektu básní z rodu občanské lyriky generovány
restaurací zastaralých a antihumánních etických
„dvojích standardů“.

Poetika uplatněná už v poémě Píšu báseň za-
tímco za oknem padá muž (z počátku 90. let mi-
nulého století) je zde podstatně rozšířena
a obohacena o nové rozměry intertextuality, úhly
pohledu/pohledů i o jazykovou kreativitu. Sbírku je
možné číst jako svědectví o zvlčilosti (naší?) plísní
sycené doby (nebo nás samých?), ale i jako volnou
hru představ a jazykové imanence („Laissez faire
laissez passer / nechte verše ať se volně pasou“),
jako nadčasové podobenství např. o poslání poezie
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a básníka v jejím svrchovaném obranném vzduš-
ném prostoru: „Oko básníka je oko boží - / na čem
spočine to se promění podle stupně jeho touhy“.

Svět viděný jakoby ze všech stran a úhlů dia-
mantovým očkem poezie se vzdouvá, s kostlivci
tancuje, víří, deformuje se, smršťuje se i vybuchuje,
někdy se stává až surreálným panoptikem a lout-
kovým divadlem, jindy revoluční výzvou, je drcen
i harmonizován, banalizován i zpřízračňován, kárán
a proklínán, ukazuje se v jindy a jinak neviditelných
barvách a rozměrech, je vždy a stále tvořen gesty
„Velkého Architekta Všehomíra“ v zastoupení bás-
níka JMC, do jehož „výbavy patří drzost / vlastní
sestřenice hrdosti“, básníka, jemuž jsou poezie
a její duchovní základy nekonečným a nezcizitel-
ným ručením za chod tohoto světa, za člověka zná-
silňovaného jiným člověkem – i sebou samým při
„úspěšném“ dovršení všeobecného vyplachování
mozků „hovad hnaných v bezvědomí na porážku“.

2. Koncem roku vyšla v brněnském naklada-
telství Weles sbírka básní Zuzany Gabrišové, po de-
butu publikovaném pod pseudonymem Vojtěch
Štětka a po sbírce O soli, o níž jsme kdysi v Obrysu-
Kmeni psali, v pořadí třetí. Nese název Těžko říct
a ukazuje nové možnosti techniky fragmentu v sou-
časné lyrické tvorbě. Elipsa, náznak, fragment a zá-
mlka zde nefungují jako list fíkovníku, aby zakryly
obsahovou prázdnotu nebo banalitu výpovědi. Dvoj-
smysl je zcela funkční, stejně jako autorčino bytí
„zde“ a v zen-buddhistickém klášteře, v němž
podle vlastních slov složila roku 2006 mnišské sliby,
v němž našla-nenašla hledané jistoty a pravdy.

Neklid, rozechvění, nesoulad, romantická
touha po nemožném (z mého pohledu) jsou hyb-
nými osami a skrytými nervovými „vlákny“ této
ambivalentní sbírky, v níž prezentovaná soukromá
tematika proniká skrze texty do tkáně nás všech,
nechceme-li zůstat slepí, hluší a němí. Že by má-
vnutí motýlích křídel způsobilo vichřici na druhé
straně naší polokoule?

3. Pomyslné třetí místo v žebříčku TOP 2013
u mne získal art-performer Milan Kohout. Dílem
groteskní, anti-poetická, drzá, výsměšná, aluzivní,
pro české ovce a činorodé evropské včelky (autority
ovce stříhají, včelkám seberou mééédííček) vždy

šokující představení navazují na radikálně nonkon-
formní anti-kapitalistické a anti-byrokratické jádro
někdejšího československého undergroundu (vedle
například Egona Bondyho či Milana Kozelky).

Ožívá v nich tematika brainwashingu a water-
boardingu (CNN News, Fox News, Česká televize
i Nova – to vše jedna rodina!), vláda bank a finanč-
ních elit děsivější než vláda tanků a stranického
aparátu (dnes fungujícího v roli „obslužného per-
sonálu“ finanční a vojenské moci „neomylného“
Západu). Čtenáře „Zpráv, kterým můžete věřit“
ovšem utvrdí v jejich výlučnosti: přece „nemají
ikvéé tykve“ a vědí, že díky mučení jsme bezpeč-
nější před teroristy! Absurdita, o níž jsme mohli
kdysi jenom snít.

ALEXEJ MIKULÁŠEK, literární kritik

******************************************
1. O knižní recenzi stručná definice říká, že je to

žánr literární kritiky, posudek literárního díla po
jeho vydání. Jeho posláním je v prvé řadě informo-
vat potenciální čtenáře, že dílo spatřilo světlo
světa, v druhé řadě pak na něj podat názor recen-
zentův. V uplynulých letech však režimní recen-
zenti u kritičtěji zaměřené literatury nepovažují
vůbec za potřebné, vzít novou tvorbu autorovu
takto na vědomí. Nikdo z nich nechce nazlobit své
chlebodárce. Palec ruky sevřené v pěst se otáčí
proto vždy k zemi. Tuto kulturní politiku určil Václav
Havel, s prominutím, literát na trůně. Obratem ji za
svou přijali režimní nakladatelé a vydavatelé a je-
jich pisálci. Poslední básnická sbírka zasloužilého
umělce Karla Sýse, Apokalypsa podle Joba, je proto
spolu s jeho další tvorbou – jako i s tvorbou dalších
autorů – odsouzena k bezživotí. Nad tímto velkým
básnickým dílem je zavěšen zlověstný, nenávistný
mrak mlčení, který jen odráží čecháčkovskou ubo-
host, malost, ne-li kulturní záškodnictví. Všechno
jen proto, že autor je komunista. 

Apokalypsa podle Joba je mimořádně erudované
dílo, jehož 260 stran se čte téměř jedním dechem.
Autor tu předkládá čtenářům neuhasínající ohňo-
stroj překvapivých až provokujících metafor, do
veršů moderní poezie překovaných obrazů usilo-
vání, zklamání a nadějí naší epochy. Možná, že se
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Sýs dočká času, kdy jeho dílo bude oceněno Nobe-
lovou cenou za literaturu, kterou se na Západě po-
dobná díla vyznamenávají. Nebo naší cenou státní,
z rukou prezidenta nás všech, Miloše Zemana.

2. Za druhý kulturní počin roku 2013 považuji
časopis Lípa, pro levicovou kulturu tak důležitý, vy-
dávaný Výborem národní kultury. V novém hávu
a především nově koncipovaný se má tento čtvrt-
letník – po překonání krize v první polovině roku
2012 - čile k světu. Je svým obsahem jedinečný
a čtenáři stále více vyhledávaný. Mezi podobně za-
měřenými českými časopisy se řadí ke špičce. Po-
děkování za to patří osobě zvláště kompetentní
a pro věc zanícené, šéfredaktorovi Janu Poláčkovi,
jehož editorský rukopis posunul Lípu na současnou
vysokou úroveň. Proto je mi líto, že časopis Lípa
nemůže z nejrůznějších příčin, mimo jiné ekono-
mických, prorazit do celostátní distribuční sítě. Na
trh, kde záplava bulvárních, populárních a komerč-
ních časopisů se s tímto čtvrtletníkem nemůže
měřit. I tím, že šéfredaktor a celá redakční rada,
ale i všichni autoři do jednoho, věnují svůj čas i své
umění časopisu Lípa naprosto bezplatně. A drží ho
na bezkonkurenční úrovni. 

Najde se sponzor, který by pomohl vyprostit Lípu
z jejích podmínek, tak neblaze kapitalistických?
S cílem zvýšit její náklad a pomoci tak dostat Lípu
do celostátní distribuce?

3. Konečně za třetí významný kulturní počin
roku 2013 považuji odchod paní Aleny Hanákové
z funkce ministryně kultury České republiky. Bez
komentáře.

JIŘÍ STANO, prozaik, básník – satirik a publicista 

******************************************
1. Karel Sýs, Apokalypsa podle Joba.
2. Ladislava Chateau, Vlak do Výmaru.
3. Nová podoba čtvrtletníku Lípa.

MILAN BLAHYNKA, literární kritik

******************************************
1. Největším zážitkem v roce 2013 byla pro

mne kniha Kolaps a regenerace: Cesty civilizací
a kultur, v které kolektiv vědců v čele s Miroslavem
Bártou varuje, že lidstvo spěje do záhuby. Bárta po-

skytl 25. ledna t. r. rozhovor MF Dnes, v kterém se
pokusil čtenářům sdělit, co je obsahem zmíněné
publikace, čím se zabývají osobnosti, které sdílí
jeho obavy. Zmiňuje Danu Drábovou, Václava Cílka
aj. Redaktor zmíněného deníku Václav Dolejší mu
položil otázku: „Když nad tím přemýšlíte, nemáte
z toho depresi?“ Bárta odpovídá: „Po každé své
přednášce… mám ukrutné deprese. Já osobně
jsem totálně zdeptán. Sám, když o tom mluvím,
akorát psychicky trpím. Vždyť většina lidí ty nega-
tivní zprávy nebo racionální obavy o tom, co se
děje, ani nechce slyšet.“

Bárta a kolektiv říkají jasně to, co může, ale
nemusí mít na mysli čtenář knihy Karla Sýse Apo-
kalypsa podle Joba, která nepočítá s běžným čte-
nářem. Situace je tak vážná, že lidem se musí
podrobně sdělovat srozumitelným jazykem, který
odkopne fráze, že lidstvo končí, pokud se od zá-
kladu nezmění celý systém, a to rychle.

Koncem ledna 2014 se v Davosu konalo Světové
ekonomické fórum, jehož účastníci – i jiné osoby,
včetně autora těchto řádků – dostali týden předem
dokument o 60 stranách „Global Risks 2014“, v kte-
rém se rovněž hlásá, že planeta potřebuje zcela
nový systém s tím, že zatím je jeho podoba v ml-
hách. V textu je samostatná podkapitola, kterou při-
pravila Oxford University (kolektiv vedl Nick
Bostrom). Již v prvním odstavci se píše: „Nelze ne-
brat na vědomí, že lidstvo čelí existencionálním ri-
zikům, která by mohla vést k tomu, že by zanikl
inteligentní život (annihilate intelligent life), nebo byl
drasticky a trvale omezen jeho potenciál.“ Do Da-
vosu bylo pozváno 2622 osobností, 60 procent z nich
byli velkopodnikatelé, 14 procent vysocí představi-
telé státních aparátů. Bylo tam 46 prezidentů
a předsedů vlád. Pokud jde o delegáty z univerzit,
nejvíce byl zastoupen Harvard, pak MIT a Columbia
University, kde je též ústav, jehož ředitelem je Jan
Švejnar. Účastníci se rozjeli domů s tím, že něco zá-
sadního se musí odehrát. O tom má být v lednu 2015
předložený „Global Risks 2015“.

Pouze obrovský celosvětový tlak zdola může
vyvolat skutečné změny; situace v Česku zatím ne-
svědčí o tom, že si to lidé, včetně těch z oblasti kul-
tury, uvědomují.

82

ANKETA TÝDENÍKU OBRYS-KMEN
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

KTERÉ TŘI KULTURNÍ POČINY V ROCE 2013

POVAŽUJETE ZA NEJVÝZNAMĚJŠÍ?

Lipa_04_2014_LIPA  03.12.14  17:52  Stránka 82



83

ANKETA TÝDENÍKU OBRYS-KMEN
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

2. Beru na vědomí, že mnozí účastníci ankety
považují Sýsovu publikaci za nejpozoruhodnější
kulturní dílo minulého roku. Nejsem literární kritik
jako Alexej Mikulášek a se zájmem jsem si přečetl
jeho vynikající zhodnocení z hlediska jeho profese,
s nímž se dá souhlasit. Jsem zřejmě staromódní,
dal bych přednost veršování, tak jak je použito
v závěru Sýsovy publikace v podobě básní Struk-
turovaný životopis nebo Odcházím - přijdu ve vlast-
ním těle. Sýsova Apokalypsa by měla být čtena
v duchu toho, co vyjádřil výše zmíněný Miroslav
Bárta. Je a bude tomu tak? Jak by o těchto osudo-
vých otázkách psal Jiří Wolker?

Mám před sebou báseň Země mluví nacio-
nalisty Viktora Dyka, který měl na mysli jen svoji
vlast. Když jeho verše budu chápat, jako by se
týkaly celé planety, nebyly by nesmírně půso-
bivé? Zde je pár slok: „Tvrdá matka byla jsem
tobě. Těžce chléb jísti dala. Nehýčkala jsem robě,
muže jsem zraňovala… Těžké břímě nosím. Při-
chází radost nebo děs? Slyšíš mne dnes? Matka
syna prosí. Haj si mne. Braň si mne. Neoslyš
matky… Nezahynu, věčna jsem, ale žít budu
s trapným úžasem: kterak jsi zapomněl dědičný
na díl? Kterak jsi váhal a kterak jsi zradil? Jak
možno kletý čin provésti vědomky? Sebe jsi zra-
dit moh. Ale své potomky? Dokavád dýchal jsi,
proč ses vzdal? Čeho ses bál?… Prosím tě,
matka tvá: Braň si mne, synu! Jdi, třeba k smrti
těžko jdeš. Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li
mne, zahyneš!“

3. Publicistika vědců, kteří se pokouší dívat na
svět v jeho komplexnosti, včetně role kultury, jako
je např. David Storch, ředitel Centra pro teoretická
studia. Jde o společné pracoviště AV ČR a UK.
Jedna z jeho proslulých vět: „Ekologie je tu s námi
už 100 let. Její příběh připomíná, že světu kolem
sebe rozumíme podstatně méně, než jsme si kdy
mysleli.“

Toto pesimistické konstatování je zaměřeno
i na oblast kultury. Je třeba se nad ním zamyslet
i v Unii českých spisovatelů. Produkci osobností
kolem Unie znám hlavně z týdeníku Obrys-Kmen
a časopisu Lípa. Neměli by tito umělci či vůbec kul-
turní činitelé více přemýšlet též o tom, s čím při-

cházejí publicisté, kteří se k levici, nemluvě už o té
radikální, nehlásí? Někteří z nich hovoří o tom, že
se rodí 4. odboj, majíce na mysli ne teror, ale snahy
udržet u nás alespoň demokracii buržoazní, jež je
ohrožena neofašismem.

JAROMÍR SEDLÁK, politolog, publicista

******************************************
Za největší kulturní počin loňska považuji po-

řádání Hostínského divadelního léta. Inspicient Ná-
rodního divadla Václav Bláha s několika svými
přáteli a sousedy z vesničky Hostín a s podporou
střediskové obce Kovářov a města Milevsko tu po-
řádal na své louce již třetí rok divadelní přehlídku,
na které se pod velkým stanem hrály úspěšné
pražské i mimopražské inscenace, profesionální
i ochotnické. Profesionální organizace přehlídky,
výborný dramaturgický výběr her pro letně nala-
děné obecenstvo, dobré zázemí zajišťované dob-
rovolně profesionály, to všechno založilo pěknou
tradici. Živá kultura na vysoké úrovni, jak má být.
Uváděním kvalitních pohádkových inscenací si
navíc přehlídka vychovává mladé diváky. Bylo po-
vzbudivé sledovat, jak přehlídka za tři roky půso-
bení udělala z fotbalových fandů zanícené
divadelní diváky.

VÁCLAV DVOŘÁK, dokumentarista

******************************************
1. Týdeník ROZHLAS – za to, že stále vychází

a široce informuje o kultuře celkově, nejen o hudbě
a mluveném slově.

2. Koncert postpunkové kapely „New Model
Army“ (Anglie) v Lucerna Music baru 13. října 2013
v Praze.

3. Kniha „KMENY 0“, kolektiv a Vladimír518,
nakladatelství BIGBOSS, Yinachi.

MICHAL BRZÁK, básník

******************************************
l. Odhalení pomníku světoznámého českého

spisovatele Jaroslava Haška (s názvem Hlava XXII),
dílo sochaře Radomíra Dvořáka. Mohutný žulový
pomník se od konce dubna 2013 tyčí nedaleko Lip-
nice nad Sázavou.
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2. Film italského režiséra Paola Sorrentina
Velká nádhera (La Grande bellezza, 2013) – „sta-
hovači“ a piráti už tento úžasný snímek stačili
zhlédnout koncem loňského roku, v současnosti je
uváděn také v českých kinech.

3. Televizní záznam divadelního představení
Odpad, město, smrt – strhující hra Wernera Rainera
Fassbindera v divadelní úpravě a režii Dušana D.
Pařízka (2012). Záznam představení z Divadla Ko-
medie odvysílala loni v prosinci Česká televize.

P. S. Za soukromou kulturní událost roku
2013 pokládám neuvěřitelně šťastnou vánoční
koupi v Levných knihách: třídílné luxusní obří vy-
dání slavných pohádek Tisíc a jedna noc v ceně
99 Kč za jeden díl! Vydala Euromedia Group –
Odeon v r. 2011 ve skvostné úpravě (křídový
papír, saténový obal se zlatou ražbou, zlatá
ořízka, krásné barevné ilustrace, bohatý poznám-
kový aparát).

IVANA BLAHUTOVÁ, spisovatelka

******************************************
1. Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

od švédského novináře Jonase Jonassona je jeden
z nejzábavnějších románů poslední doby. Exkurse
dějinami dvacátého století se stoletým hrdinou mi
přijde sice trochu příliš zjednodušená, za přečtení
ale stojí. A paralelní – současná – zápletka je na-
pínavá a originální. Těším se na film, který z toho
vznikne.

2. Leonard Cohen v O2 Aréně. Cohenovi – na
rozdíl od Jonassonova hrdiny – ještě není sto,
v roce 2014 mu bude „jen“ osmdesát. Přesto už
jen skutečnost, že tento komorní zpěvák, v tomto
věku, vyprodává sportovní arény, stojí za zazname-
nání. Jenže s Cohenem je to ještě jinak – je to bás-
nický guru v nejlepším slova smyslu a u takových
lidí čas nic neznamená.

3. Vystoupení a deska písničkáře Mirka Ke-
mela. Pan Kemel kreslí vtipy, které mě, přiznám se,
zas moc neberou. Ve volném čase ale zpívá s akor-
deonem, a kdo navštíví jeho koncert zjistí, že se
zrodila nenápadná, ale velmi charismatická písnič-
kářská osobnost první kategorie.

DUŠAN SPÁČIL, básník a novinář

******************************************
1. Píseň jednoho z tisíců bezdomovců v naší

zemi, kterou jsem loni na podzim slyšel zpívat
v jeho křovinatém brlohu v Kunratickém lese poblíž
Dolnomlýnského rybníka. Nejvěrnějším poslucha-
čem a přítelem přitom byl huňatý pes Žeryk, když
se spolu vzájemně zahřívali na umolousané dece,
ovíváni padajícím listím. Umělec bez střechy nad
hlavou, hrající na hudební nástroj, tklivě zpíval:
„Jdu a z boty palec čouhá, z boty děravý, blázen
jsem a cesta dlouhá, snad mě napraví. Chodím
sám a dům mi schází, když je mráz, tak přečkám
v mlází, jen loutna má mě doprovází a pes toulavý.“

2. Apokalypsa podle Joba od Karla Sýse. Svým
rebelantstvím se vymyká prorežimně servilním
a ochočeným básníkům na úhoru české poezie.
Podobnou drsnou smělost s funkčními expresiv-
ními výrazy jako Sýs v Čechách projevil ve své
době ve Francii básník Francois Villon, buřič, pěnící
žluč mocnému vladaři. Básnění o apokalypse zo-
brazuje odpudivou nahotu více než dvaceti roků
restaurace kapitalismu v české kotlině, demolici
lidských charakterů. A jde mnohem dál do svědomí
složité české historie. Sýsovy verše tepou zvlčilost
globálního světa a v pevné víře věští zánik tohoto
vykořisťovatelského neřádu: „Amerika zachází na
hollywoodské sny… Mrtvola kapitalismu chladne
a svět se globálně otepluje.“

Básník předpovídá i neodvratnost toho, co
musí jednou přijít ve společnosti nabité ohromnými
sociálními rozpory. Táže se: „Jak dlouho bude zrno
drceno na prach z něhož vzejde upocený chléb náš
vezdejší? / Kdy se vzbouří samumy pasáty a mon-
suny? / Jak dlouho budou držet ryby huby?“ Apo-
kalypsou podle Joba básník předběhl tuto
bezohlednou a krutou dobu. Spravedlivého doce-
nění svého díla v naší zemi zlomených nadějí a zlo-
činu, kde mají moc žvaniví chameleoni s morálkou
pod psa, se dočká možná až po smrti. Ale pod-
statná je skutečnost, že „kam vstoupí básník zů-
stane nesmrtelná stopa“. Především vrchnost
nechť si zapíše za uši básníkovu vizi o neúprosně
se točícím soukolí dějin: „Historie nevezme ohled
na hysterii / Přežraní držíte siestu / posmíváte se
prvnímu zvonění / přeslechli jste druhé / Po křeči

84

ANKETA TÝDENÍKU OBRYS-KMEN
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

KTERÉ TŘI KULTURNÍ POČINY V ROCE 2013

POVAŽUJETE ZA NEJVÝZNAMĚJŠÍ?

Lipa_04_2014_LIPA  03.12.14  17:52  Stránka 84



85

ANKETA TÝDENÍKU OBRYS-KMEN
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

vytryskne rudé semeno revoluce / moc bezmoc-
ných se změní v nemoc mocných“.

3. Po více než 20 letech návrat odstraněné
sochy Julia Fučíka na veřejné a důstojné místo
v jeho rodné Praze po boku sochy statečné Jožky
Jabůrkové a v sousedství Čestného pohřebiště so-
větských vojáků na Olšanech. Pražští konšelé se
svým souhlasem s opětovnou instalací Fučíkovy
sochy museli sklonit před slovním mistrovstvím
člověka, který padl v boji proti fašismu a dal čes-
kému národu klenot naší literatury – Boženu Něm-
covou bojující, a celému světu unikátní Reportáž,
psanou na oprátce. Návrat sochy rodáka z levého
smíchovského břehu Vltavy je vítězstvím pokroko-
vých lidí v České republice, podpořených meziná-
rodní solidaritou. JAN JELÍNEK, novinář

******************************************
1. Pád Nečasovy vlády, jenž byl nejen vý-

znamným politickým, ale i kulturním činem.
2. Poslední záběr závěrečné části režimního

televizního seriálu České století. Z tohoto seriálu
čouhala tendenčnost jako sláma z bot; někteří
předlistopadoví televizní dramaturgové při něm
jistě bledli závistí.

3. Stáhnutí Mé vzdálené vlasti z Nové scény
ND, diletantského pokusu o dobové drama, propa-
gandisticky „spíchnutého“ Karlem Steigerwaldem
podle návodu: Vítěz píše dějiny. Tento pokus si ko-
neckonců nijak nezadal s agitkami 50. let.

STANISLAV ZEMAN, redaktor

******************************************
Ptáte se na kulturní počiny loňského roku. Já

vím o největším negativním počinu na kulturní
scéně v loňském roce. Za něj považuji přechod tiš-
těných Literárních novin z týdeníku na měsíčník.
Je to ukázka bídy současné grantové politiky, která
nemá zpětnou vazbu.

OSKAR KREJČÍ, politolog

******************************************
Byl jsem na derniéře VINOBRANÍ v YPSILONCE.

Tuto avantgardní pražskou scénu už po padesát let
provozuje a řídí bohem vyvolený principál (a režisér

a výtvarník a spisovatel etc.) Jan Schmid. Uvědomil
jsem si, neboť už téměř stejný počet let ho znám,
jakou roli po těch padesát tvůrčích let sehrával on
a jeho divadlo v divadelním světě. Vzdal jsem
mlčky hold jeho nepoddajné kreativitě, setrvalé po-
koře a lidské vstřícnosti.

Malíř Aleš Knotek mne nejméně jedno deseti-
letí svým magickým dílem přesvědčuje, že je jed-
ním z osobitých zářivých tvůrců, kterým se děje
trvalé příkoří od všemocných bossů naší výtvarné
scény. Snaží se ho příliš nebrat na vědomí. V hou-
štinách divokých instalací a hodinových obrovitých
pláten, zvláště mladší generace, je introvertní malíř
s filosofickou hloubkou a dokonale pojednanou
plochou obrazu téměř ztracen. Kdyby to šlo, potěšil
by jistě i vnímavé srdce Jana Zrzavého.

Nakonec se musím vyznat z ohromení, kterým
na mne zapůsobila básnická kniha Karla Sýse APO-
KALYPSA PODLE JOBA. Je to nepochybně fascinu-
jící vrchol jeho díla, epochální zpěv o lidstvu
v troskách, o šíleném hledání základních kamenů
lidství. Je to mohutný emocionální zádrhel všech
otázek, všech nedořečených odpovědí, konvolut
hrdosti a pláče. Úchvatné trosky reality, které skrý-
vají příští stavbu, pokud pro svět nebude už pozdě.
Je to nepominutelný evropský příspěvek do po-
kladnice poezie, jejíž vitální metaforu se žádným
globálním pekuniárním kejklířům nepodaří zlomit.

VÁCLAV HONS, básník

******************************************
Uvedu pouze jediné literární dílo. Je to Sýsova

Apokalypsa podle Joba. Dílo nadčasové, ale nikoli
nadprostorové, je v naší kotlince mlékem a strdím
už neoplývající pevně zakotvené. Jeho význam,
aspoň doufám, docení až příští generace. Pokud
bude ještě gramotná a dokáže ještě samostatně
myslet.

V jiných společenských podmínkách by Karel
Sýs dostal za svou knihu státní cenu. Třeba. Třeba
by s ním byl rozhovor v televizi – existující podle
veřejného práva a veřejnosti oddaně sloužící.
Nebo…

EMIL HRUŠKA, spisovatel  
******************************************

KTERÉ TŘI KULTURNÍ POČINY V ROCE 2013

POVAŽUJETE ZA NEJVÝZNAMĚJŠÍ?

Lipa_04_2014_LIPA  03.12.14  17:52  Stránka 85



Ve výstavních prostorách Pražského hradu letos
proběhla výstava fotografií nazvaná »František Do-
stál: Lidé pravdě podobní «. Průřez celoživotní tvor-
bou současného fotografa Františka Dostála, jenž se
loni dožil pětasedmdesáti let, zaujal širokou veřej-
nost.

Přestože se fotografii věnuje výhradně jako ama-
tér, patří k nejplodnějším a nejpublikovanějším sou-
časným českým fotografům. Svědčí o tom i více než
dvacet knižních titulů a bezpočet novinových či ma-
gazínových ilustrací. Realizoval také bezmála sedm-
desát autorských a společných fotografických výstav.
Na jeho snímcích vnímáme těkavě pomíjivou origi-
nalitu okolního světa, často i v nejneočekávanějších
okamžicích. Současně je na nich přítomna fotogra-
fova všudypřítomná lidskost i jeho pozitivní myšlení.
V mnohém tak Dostál může připomínat například po-
stoje předčasně nacisty utýraného výtvarníka a lite-
ráta Josefa Čapka i jeho ještě slavnějšího bratra,
spisovatele a dramatika Karla Čapka. Také jejich po-
hled na svět se totiž vyznačoval obdobnou realitou
vnímání, současně také laskavě kritickou korekt-
ností. Ostatně strýc Františka Dostála se v blízkosti
obou bratrů často pohyboval jako správce jejich
pražského bydliště na Vinohradech. 

• Letos v létě jste měl výstavu na Pražském hradě.
Jak jste byl spokojen s jejím uspořádáním a návštěv-
ností?

Tereziánské křídlo Pražského hradu určitě ne-
vzniklo kvůli pořádání fotografických výstav, přesto si
myslím, že bylo na co se dívat a snad se i zamyslet
nad naším krátkým pobytem na zeměkouli. Návštěv-
nost byla stejná, jako u těch několika málo expozic,
které tam již předtím proběhly. Bohužel je to věc
Správy Pražského hradu, že když už si návštěvník za-
koupí vstupenku, mělo by se počítat i s návštěvou po-
dobné výstavy.

• Na výstavě bylo několik tematických okruhů -
proč jste si vybral právě tyto? 

Vyrostl jsem na ulici, která se pro mě stala největ-
ším jevištěm světa. Proto se jeden ze šesti vystave-
ných souborů jmenoval »Pražské příběhy«, jiný zase
»Úsměvná zastavení«, který se zrodil rovněž v ulicích
města. Nakonec také třetí soubor nazvaný »Psí pří-
běhy« vznikl v ulicích. Víceméně stejně se věnoval
lidem, kteří se snaží na psa přenést své vlastnosti.

Nejznámější je ale
soubor »Letní lidé«.
Dokládá můj vztah
k volnému životu
v přírodě a o víken-
dech na břehu řeky
Sázavy. Asi je dobré
zmínit soubor, který
vznikl v pražské
čtvrti, v níž jsem dlouho pobýval. Nazval jsem ho
»Moje rodné Vršovice«. Cyklus »Události« zase zachy-
til proměny politického směrování země od roku 1968
až do současnosti.

• Pokud vím, výstav jste měl nespočet. Považujete
tuto - vzhledem k jejímu umístění - za ojedinělou a vr-
cholnou?

Popravdě řečeno, neodvažuji si v tomto případě vy-
nášet nějaký soud. Pravdou ale je, že jsem zřejmě
první fotografický amatér, který »dobyl« Pražský hrad.
Nakonec se to nezdařilo ani Švédům a Prusům...
Umístění výstavy však bylo skutečně neobvyklé.

• Přestože jste nesmírně čilý fotograf, na vizitkách
máte napsáno prostě jen »František Dostál, fotogra-
fující«. Je to legrace, nebo tím vnímáte nadbytek sou-
časných »fotografů«?

Není to z mé strany žádná legrace, protože cítím,
že fotografů je snad víc než obyvatel mé rodné země.
Já jsem se fotografií vždy jen bavil a snažil se přinášet
druhým alespoň malé potěšení. Vím, že se to vždy ne-
podařilo, jenže já jsem neplnil žádné komerční za-
kázky. Byl jsem prostě fotografujícím pro radost -
svoji i ostatních, kteří v současném splašeném světě
dosud nespěchají.

• Většinou jste tvořil černobílé snímky. Proč?
Svět totiž není tak barevný, jak na nás často útočí

v reklamě, kde má barva jisté uplatnění. Černobílá fo-
tografie s hodnotným obsahem a myšlenkou má větší
šanci člověka oslovit. Všichni víme, že krev je červená
a světová výstava novinářské fotografie, tedy World
Press Photo, nás o tom neustále přesvědčuje. Nako-
nec i malíř Jan Zrzavý, který hodně let pobýval v jiho-
českých Vodňanech, obdivoval, kolik barev obsahuje
jeho černobílý obraz jednoho ze zdejších rybníků.

• Když nahlížíte na mnohaletou fotografickou čin-
nost, co považujete za nejvýraznější a co za téma nej-
častější?

SVĚDEK ČASU 
Rozhovor Tomáše HEJZLARA s fotografem Františkem DOSTÁLEM
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NÁŠ ROZHOVOR
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Myslím, že je to postižení života obyčejného člo-
věka a jeho starostí. Člověk totiž nějak ve svém kval-
tování pomíjí realitu a po letech se pak marně ptá,
jak jsme se tenkrát oblékali a kam jsme chodili na
pivo...

• Ve vaší tvorbě se objevuje všednost okamžiku
v zobecnění. To je vlastně tak trochu čapkovské
téma...

Všednímu okamžiku totiž neuteče ani ministr.
Snažil jsem se ho proto povýšit na malou slavnost.
Bratr mé matky zahradničil u spisovatele Karla
Čapka a později i šoféroval. V roce 1938, když už re-
publika byla oškubaná, na plotě vinohradské vily se
objevily na plotě křídou namalované hákové kříže.
Nastal pak okamžik pro mého strýce, který tohle
svinstvo smazával. Tenhle moment je zachycen jen
na nějakém filmu, ale zdánlivě všední okamžik je
dokumentem doby, který čas posunul do historické
výpovědi o našem chování. Jen doplňuji, že když se
strýc s Karlem Čapkem, jehož oslovoval s úctou
»pane doktore«, vracel autem z Mnichova za zvuku
bubnů, spisovatel tehdy pronesl: »Tomuhle neuje-
deme, to nás dožene«.

• Rozhovor je určen pro Lípu, tedy čtvrtletník Vý-
boru národní kultury. Tematika lípy, čili českosti, je pro
vás jistě symbolikou důležitou...

Dokonce víc než důležitou, ale současně i krásnou.
Kolikrát jen jsem se ocitl u Semtínské lípy kousek za
Sobotkou. Fotografoval jsem její mohutný kmen, než
ji vichřice ublížila. Ostatně blízko ní se má k světu
lipka nová.

• Myslíte, že pozitivně pojímaná českost, tedy na-
vazování na domácí tradice, má stále platnost - tedy
i v době všudypřítomné globalizace?

Pravda, globalizace všechno převádí do jednolité
šedi. Kdo však kašle na svoji historii, má šanci, že ji
prožije znovu. Náznaky navazování na českou tradici
existují.

• Mnozí si však příslušnost k národu uvědomují
spíše jen po úspěšných hokejových utkáních...

Bohužel je to strašně zavádějící a až příliš zjedno-
dušující přihlášení se k národním barvám. Fandit je
dobré a správné, ale to ještě neznamená, že dotyční
vědí cosi o Kosmovi či třeba i o spisovateli Vladislavu
Vančurovi. Udržování tradic, třeba i na vesnicích,
hodně pomáhá lidské duši. A má to šanci ovlivnit
i mladší, co se na hokejovém či fotbalovém zápase
chovají všelijak. Za vše se v životě totiž platí účet,
i když třeba později.

• Fotografoval jste i sport?

Kupodivu ano, protože jsem na požádání zaska-
koval při sportovních akcích třeba týdeníku Mladý
svět, který pořádal ragbyový turnaj »O šišku Mla-
dého světa«, anebo jsem fotografoval pro doro-
stenky hrající volejbal. Na turnaji jsem prožil dva
dny a podařilo se mi zachytit něco víc, než jen spor-
tovní záběr. Snímek hráče běžícího blátem se šiš-
kou pod paží a s výrazem strachu v očích, aby o ni
nepřišel, neboť se po něm natahovaly ruce protiv-
níka, mi dopomohl k hlavní ceně sportovní soutěže,
kterou představoval japonský fotoaparát! Nebývaly
tenkrát totiž ani na trhu.

• Jak jste se vlastně k fotografování dostal?
Fotografický proces jsem poznal již během studia

na průmyslové škole při práci s průmyslovým rent-
genem, ale na fotky tehdy nebyl čas ani fotoaparát.
Na ten jsem si později vydělal sázením tří set stromků
v Jizerských horách. Začal jsem fotit asi v pětadvaceti
letech, protože mé tělo patřilo také sportu. Dlouho
jsem fotil pro zábavu, rozdával fotky přátelům a ne-
gativy vyhazoval. Snad je to důkazem, že jsem foto-
grafii nebral dlouho vážně.

• Jak hodnotíte vliv fotografie na společnost?
Myslím, že nějaký vliv existuje. Ohlédnutím do his-

torie lze zjistit, že například snímek běžící nahaté dí-
venky uprostřed válečné vřavy ve Vietnamu měl vliv
na ukončení téhle nesmyslné války. Podobné fotogra-
fie dokázaly pohnout lidským svědomím. Ovšem na
druhé straně společnost začala fotografii i zneužívat
tak, že ta lhala. Nějaké osoby se například v jistých
dobách z fotografií vymazávaly a podobně...

• Jak vnímáte vliv fotografie na dnešní generace?
Nová digitální technika a možnosti úprav poněkud

zastiňují často i bolestnou skutečnost a zjednodušují.
Jindy zase fotografie napomáhá k předvádění vlast-
ního já. To je někdy zajisté potřebné, ovšem obsah fo-
tografie musí opravdu cosi vypovídat. Obrazů okolo
nás je totiž přespříliš a člověk se žene za svým štěs-
tím, příliš nevnímá. Škoda.

• Co je pro Vás v životě důležité, konstantní a také
perspektivní?

Obyčejná lidská zodpovědnost za sebe i za svět
okolo mě. Ve fotografii je to rukopis. Každý z nás do-
káže napsat dopis, avšak díla, jako jsou třeba Roz-
marné léto anebo Saturnin, napíše málokdo z nás. Je
úžasné, zdali se člověku podaří, aby po něm něco
hezkého zůstalo. O soubor fotografií Moje rodné Vr-
šovice, který byl součástí mé letošní výstavy na Praž-
ském hradě, byl projeven velký zájem, aby skončil
v muzejní sbírce. Není to důvod k radosti?
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PÍŠETE NÁM
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Poděkování
Kdy: 8. 4. 2014, 18:57:39 hod
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Vážený pane šéfredaktore,
jako vždy jsem se netrpělivě pustila do čtení té

pokladnice vzácných myšlenek a jmen. Spěchám
(podtrhuji si a vypisuji), protože Lípu předávám
vždy všem členům rodiny a přátelům. Proto si do-
voluji touto cestou objednat předplatné Lípy i pro
svou vnučku Alexandru, studentku VŠ. 

Děkuji a přeji Vám vydržet ve Vaší náročné
a velmi záslužné práci!

Vaše nadšená čtenářka  
Ivana Filipská

Vážený pane šéfredaktore! 
K Vašim narozeninám jsem Vám letos v březnu popřál a Vy jste mi ihned poděkoval. Od té doby jsem

však trochu marodil a taky jsem měl potíže s počítačem, značné rodinné a i jiné problémy, takže mi doo-
pravdy nevyšel čas na korespondenci. Ale přišly dva výtisky mé milované Lipky a to mne donutilo k psaní.
Vážený příteli, milý Jendo, to je skvost, to je drahokam v mé knihovně. Lipka pod Vaším vedením rozkvetla
jak mladá dívka, snad jí narostou i prsa. Já jsem nadmíru šťastný, že se Vám podařilo prosadit svůj styl,
úpravu i obsah, Lipka je čtvrtletník, který mi vyhovuje a který má vysokou kvalifikaci. A nejen že jej rád
čtu, že se těším na každé nové číslo, ale také oceňuji, že občas otisknete nějakou moji báseň. Toho si moc
vážím. Ale čím je Lipka kvalitnější, tím více rostou moje obavy, že mé nedomrlé verše kazí vysokou úroveň
tohoto periodika. Myslíte, že bych přes tuto sebekritiku mohl Vám zaslat další příspěvky? Chystám vydat
další sbírku, ale bojím se, že neprojde kritikou a zůstane v rukopisu. Tak mi, prosím, poraďte!   

Ale hlavně, jak se daří Vám? Zvládáte dvě profese bez újmy na zdraví? Také mne zajímá, zda je už
Vaše práce pro VNK a pro Lipku náležitě a po zásluze honorována. Nedávno jsem zaregistroval v LUKu,
že jste se stal členem předsednictva UČS, ale jsem na rozpacích, zda Vás mám litovat nebo Vám blahopřát.
Čeká Vás totiž zase jenom práce, i když členství v předsednictvu UČS může posílit Vaše postavení na
všech frontách. Tak to jsem rád a držím Vám palce. Bohumil POSPÍŠIL 

28. 6. 2014

Milý Honzo, myslel jsem, že se uvidíme 6. 5.
2014 na koncertu Romana Rauera, byl vynikající.
Ještě jednou ti děkuji za publikaci aforismů - a také
za celou Lípu, která je živá, jak má po jaru strom
vypadat. Míza proudí k listům. Tvůj Ivan Fontana

Vážený  pane šéfredaktore, přátelé,
kterépak sdělovací prostředky si připomenou,

že „3. září čas vyslovil, co bylo bázní vysloveno.
Viděl jsem, jak zesmutněli kronikáři a do mramoru
vryli jeho jméno. Šel tiše, jak jen velcí dovedou, šel
za svým učitelem.

S kabátem přes rameno, lehce usměvavý, pokyn
ruky a hlas: 

Buďte zdrávi!...” Pamatuji si verš ze školy roku
1948, recitovali jsme tuto báseň společně s třídní
učitelkou a nezapomínám na osobnost dr. Edvarda
Beneše

Zdraví a samé příjemné dny přeje Rudolf Hegen-
bart

3. 9. 2014

O redakční práci
Každý den lidi otravujete a tak dlouho je uháníte,

až vám texty pošlou. Pak teprve přichází na řadu
práce s textem, škrtání a přepisování. Pokud autoři
prskají a neunesou to, tak se s nimi musíte rozloučit.

Antonín J. Liehm. A2. 10. 9. 2014

Upozorňujeme čtenáře, že jsou v provozu nové
stránky Unie českých spisovatelů na adrese
www.uniespisovatelu.cz

Ještě znovu upozorňujeme na protiválečnou pe-
tici UČS:

http://www.petice24.com/odmitnme_zpv_valky

Ftípek
ACH, TY DĚTI
Matka ukončuje rvačku svých dětí a ptá se

jich: „Tak a teď mi řekněte, jak to všechno za-
čalo.“ 

Věrka na to odpoví: „ Všechno začalo tím, že
mi Honzík vrátil facku.“

Milý Honzo, 
nová Lípa č. 3/20124 mi přišla ve dvou exem-

plářích. Čest tvé práci! Zdraví Jiří Žáček
14. 11. 2014
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Z GALERIE AUTORŮ MINULOSTI
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Nesedlej, básníku, okřídleného oře,
nelze nám s tebou do oblak,
k zemi nás víže láska, hněv, hoře,
zůstaňme na zemi!
Konstantin Biebl: Předzpěv (z básně Zlom)
K mladé generaci, nastupující ve dvacátých le-

tech minulého století a hlásící se nejprve k pro-
gramu proletářské literatury, posléze vesměs
k poetismu, náležel vedle záhy zemřelého Jiřího
Wolkra, vedle Vítězslava Nezvala a Jaroslava
 Seiferta, také Konstantin Biebl, nazývaný často
„plachý melancholik“.

Narodil se 26. 2. 1898 ve Slavětíně u Loun.
Otec byl zubním lékařem; zemřel 1916 sebevraž-
dou na haličské frontě. Bieblova matka složila
dentistické zkoušky, aby nadále vedla ordinaci.
Biebl začal chodit do školy v Slavětíně, reálku
navštěvoval v Lounech, avšak po propadnutí
z češtiny pokračoval ve studiu na reálce v Praze.

Do osudů K. Biebla, tak jako do osudu jeho otce
zasáhla 1. světová válka. Vojenskou službu na-
stoupil v roce 1916, maturitu skládal roku 1917
jako jednoroční dobrovolník. To už měl za sebou
zkušenosti z frontového zázemí. V roce 1917 ode-
šel na balkánskou frontu, tam však byl zajat a od-
souzen k smrti. Ze zajetí naštěstí uprchl (celou
tuto historii ztvárnil literárně v próze Ilda Bieblův
přítel a generační druh Jiří Wolker). Biebla spojila
s Wolkrem ještě jedna okolnost. Oba v mladém
věku onemocněli plicní tuberkulózou. Setkali se
o prázdninách roku 1922 v Bašce na ostrově
Krku. Není bez zajímavosti, že první Bieblova
sbírka (zůstala v rukopise) má název Písně sou-
chotináře. 

Na lékařské fakultě Univerzity Karlovy začal
Biebl studovat medicínu. Biebla sblížil s Wolkrem
pravděpodobně Bieblův strýc Arnošt Ráž, povolá-
ním právník, který pravidelně trávil své dovolené
v Slavětíně, a lidsky i umělecky Bieblův vývoj
ovlivnil. Třináct vybraných svých básní připojil
Biebl k veršům strýce A. Ráže, vyšly roku 1923
pod názvem Cesta k lidem. Další básnické knihy

Bieblovy Věrný
hlas a Zlom (1924)
vyjadřují zkuše-
nost války i Bieb-
lovo úsilí o sociální
epiku, směřující k proletářské poezii a k Wolkrovi.
Sbírka Zloděj z Bagdadu (1925) připomíná žalo -
zpěv nad úmrtím básníkovy milé J. Miklošovské.
Biebl v uvedené sbírce rozvíjí fantazijní obraz-
nost. Ta slouží nyní k vyslovení jediné představy,
nevíry v existenci smrti. Proto každá věc, která je
spjata s milenčiným životem, znovu vyvolává mrt-
vou zpět k životu. Její parte se Bieblovi promě-
ňuje v okénko s černým rámem, odkud čeká, že
se na něho mrtvá usměje, na jaře u hrobu má
strach, aby se v hlíně milá nenastudila atd. Jde
o jakési odtragizované pojetí světa v duchu lidové
písně. Zde se u Biebla hlásí o slovo poetismus,
srovnej sbírku Zlatými řetězy (1926), jež se vy-
značuje slovním experimentováním, až slovními
hříčkami a eufonickými konstrukcemi.

Ideově náležel Biebl k uvědomělé levici, roku
1922 vstoupil do KSČ. V letech 1921 - 1924 byl
členem Literární skupiny, z ní přestoupil do De-
větsilu, vyvíjel se od wolkrovsky laděné poezie,
blízké Hostu do domu, k uvědomělé poezii prole-
tářské a odtud k poetismu. Pro Bieblovu tvorbu,
pro rozšíření jeho životní empirie a jako inspirační
zdroj jeho obraznosti byla v letech 1926 - 1927
závažná jeho cesta na Cejlon, Sumatru a Jávu.
Z dojmů těchto cest vzniká sbírka S lodí, jež do-
váží čaj a kávu (1927), po autorově smrti vyšel
protějšek v próze - Cesta na Jávu. Vrcholem me-
ziválečné poezie Bieblovy je jeho apollinairovská
skladba Nový Ikaros (1929). 

Ve 30. letech žil Biebl v Lounech (pomáhal
matce jako zubní technik) a v Praze, od roku 1931
poslouchal po několik semestrů přednášky na
pražské filozofické fakultě. Při svých studijních
zájmech se angažoval občansky. Roku 1932 se
účastnil zájezdu spisovatelů na Mostecko a podí-
lel se na společných akcích při podporování hor-

Socialistický básník
Konstantin Biebl
Jaroslava DVOŘÁKOVÁ
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Vážený pán Poláček,
píšem Vám na podnet môjho dobrého kamaráta Jirku Stana, s ktorým sa kamarátim už skoro štyridsať

rokov. Spolu sme spáchali niekoľko knižiek a bol iniciátorom mojich dvoch výstav v Prahe. Nie sme rodina,
ako by napovedala zhoda priezvisk, ale sme spríbuznení vzťahom k umeniu a satire. I keď Jirka je o ge-
neráciu starší, obdivujem jeho vitalitu a úžasný zmysel pre satiru a výtvarné umenie.

Ja už štvrťstoročie vydávam nezávislý humoristicko satirický časopis Kocúrkovo. Vznikal v politickom
kvase roku 1990 a pripájam o ňom článok a karikatúry. Tak isto pripájam niekoľko úvah o potrebe humoru
a satiry. Prosím, odpíšte mi, či ste tieto materiály dostali. Ak by ste mali záujem o príspevky o humore
a satire, napíšte.

Chcem zložiť poklonu pred Vašim projektom vydávania Lípy. Lípa sa mi páči svojím obsahom i rozsa-
hom. Je tam vo vyváženej polohe kultúra, politika a nezávislé necenzurované myslenie, ktoré sa neskláňa
pred majiteľmi Pravdy a nepoklonkuje pred zadávateľmi inzercie. Páči sa mi, že si pripomínate i kultúrne
výročia, osobnosti, ktoré už nie sú medzi nami, i to, že tam nájdem verše J. Žáčka a J. Stanu. Lípa je
naozaj skvelý časopis. U nás na Slovensku také čosi nenájdem. 

S pozdravom Milan STANO
25. 6. 2014

nické stávky. Roku 1934 podepsal Biebl prohlá-
šení ustavující surrealistické skupiny. K surrea-
listické metodě se hlásila jeho básnická próza
Plancius a básnická sbírka Zrcadlo noci (1939).

Sociální cítění, provázející básníkovu pro-
fesi lékařskou, poznání bídy, nemocí a vykořisťo-
vání, boj pracujících v stávkovém hnutí na
Mostecku, činily z Biebla člověka povahově jem-
ného, vnímavého, socialistu a komunistu nejen cí-
těním, ale i uvědoměním.

Za okupace pracoval Biebl ve filmu a spo-
lupracoval s nakladatelstvím Melantrich, po osvo-
bození byl členem Filmové rady. 

Poslední sbírka básníkova Bez obav shrnuje
verše z let 1940-1950. Vyslovuje tragiku sou-
mračné doby před 2. světovou válkou; básník
charakterizuje tuto dobu verši s příznačnými
názvy Nezaměstnaný, Dítě první republiky, Žebrák
a růže. Uvedená tématika se stává dnes žel znovu
aktuální, jak dokládají básníkovy verše:

Bída a nemoc hlad a utrpení pokořených
Vyrůstají ze stejných skleníků a pařenišť

jako ty rané okurky bezcitnost a přepych
Pošklebkem orchidejí je si předem jist

(Z básně Žebrák a růže)
Výmluvný je ze sbírky Bez obav cyklus Pa-

nychidy na paměť obětí dvou světových válek:
mrtvých ze zákopů i koncentračních táborů, verše
na paměť velkých osobností českého národa –
Julia Fučíka, Stanislava Kostky Neumanna a bás-
níkových blízkých a přátel. Bieblova sbírka vznikla

za těžké básníkovy choroby. Léčil ji v Karlových
Varech, staly se mu inspiračním zdrojem rozsáh-
lejšího cyklu, kdy jednotlivé básně jsou pojmeno-
vány názvy lázeňských pramenů. Strhující svým
patosem je Bieblův Manifest Vítězslavu Nezvalovi.
Jde o politickou lyriku, její zaměření je protivá-
lečné (šlo tehdy o korejskou válku), protiimperia-
listické a protischematické. Tato tvorba silně
působila na mladou generaci (Milana Kunderu,
Miroslava Floriana), kterou utvrzovala v přesvěd-
čení, že socialistická idea si nežádá útlum, ale na-
opak její obrodu a oživení.

Bolestivou chorobu Biebl statečně překo-
nával. Navíc na něho doléhala napjatá situace na
začátku 50. let. Básník se tehdy obával, ač veš-
kerý svůj talent dal do služeb věci socialismu, že
nebude při prověrkách KSČ prověřen. Psal o tom
svému příteli Karlu Konrádovi: „Pojednou jsem
měl pocit, že veškerá má práce jde do prázdna!
Vzpomněl jsem si na všechna příkoří, která musel
snášet Vladimír Majakovskij. Jsem uražen. Nej-
raději bych si vpálil kulku do hlavy! Jsem ne-
mocný, jsem přepracovaný, koncipuji velká bojová
témata, a za to mám být neprověřen? Lidi mi ma-
luji na dveře šibenice, čemuž se směju, ale když
něco vyjde z komunistických řad, něco, co ti
ublíží, tak najednou poznáš, že tvé srdce z této
strany není chráněno, protože jsi tímto směrem
ránu neočekával.“

Dne 12. listopadu 1951 Konstantin Biebl
svůj život ukončil sebevraždou. 
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Z GALERIE AUTORŮ MINULOSTI
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

V případě národ-
ního umělce
Zdeňka Pluhaře,
jednoho z nejvý-
znamnějších, nej-
p l o d n ě j š í c h ,
ne josob i tě jš ích
prozaiků pováleč-
ného období spole-
čenských přeměn,
nejde jen o opomí-
jeného, ale o pro-
g r a m o v ě
přezíraného autora.

Zřejmě si u současných velkoústých demokratů li-
terárního prostoru vykoledoval podřadné zařazení
svým netajeným postojem a dílem a výrazně klad-
ným vztahem k systémové změně čtyřicátých let.
Patřil k autorům, kteří byli otevřeni své době a ne-
uzavírali se před jejími ideály, programem a mrav-
ními tendencemi. Proto se jeho dílo úzce spjalo se
socialistickou epochou. Svému přesvědčení a etic-
kému nazírání zasvětil většinu svého úctyhodného
díla, čítajícího dvacet románů, z nichž téměř polo-
vina byla zfilmována. To jest díla vrcholícího super-
románem V šest večer v Astorii (1982)
a zakončeného téměř symbolickým titulem Opo-
nou bez potlesku (1987). Měšťanský dům (1989)
byl už jen labutí písní.

***
Měl jsem příležitost se s tímto autorem často,

většinou v Klubu spisovatelů na Národní třídě,
u sklenky červeného mavrudu, servírovaného
panem vrchním Tumpachem, vždy po schůzích vý-
boru obnovené spisovatelské organizace, jehož
jsme byli v 70. letech oba členy.

Stejně jako se stal Pluhař autorem nevyčerpa-
telných strhujících příběhů, jimiž jsou jeho romány
přímo nabity, zmocňoval se svým vyprávěním i po-
sluchačů u stolu. Jeho téměř bytostným žánrem
se stal román, do kterého se pustil rovnýma no-
hama. Jednou u sklenky podal humorný výklad
o genezi rozeného epika.“Když jsem na technice
skládal státnici, zkoušející profesor se po přečtení
mého komentáře k projektu zašklebil: Člověče,

tohle má být technická zpráva? Vy byste měl psát
raději romány.“

***
Na počátku jeho životní pouti nic nenasvědčo-

valo tomu, že by se měl stát spisovatelem a navíc
jednou z klíčových osobností české poválečné
prózy. Narodil se 16. května 1913 v Praze v rodině
právníka a politika. Jeho druhou ženou se stala
překladatelka z francouzštiny Marie Janů. V rod-
ném městě vystudoval reálné gymnázium (1931)
a poté techniku, kde v roce 1937 obdržel diplom
stavebního inženýra. Ještě do začátku války stihnul
získat praxi na stavbách vojenských opevnění. Ně-
mečtí okupanti mu pak dali vychutnat vězení
v Brně, na Pankráci a v terezínské Malé pevnosti,
z níž ho - zmučeného a nakaženého tyfem - osvo-
bodili vojáci Rudé armády. Po válce z něho udělaly
rekonstrukce mostů přes Dyji odborníka na vodní
stavby. Své zkušenosti pak zúročil jako stavbyve-
doucí Vírské přehrady (1948).

V osobním styku byl přátelským, skromným člo-
věkem, nedělalo mu potíže komukoliv podat ruku,
byl vstřícný. Lidé se s ním mohli seznamovat bez
nesnází. Mne samotného s ním nejvíce sblížila
hudba, byl muzikantská duše, vynikající hráč na
čello. Oba nás přitahovala symfonická hudba
a swingové rytmy. Nervy si uklidňoval cestováním
a horolezeckými výstupy, například na horu Mont
Blanc.

První jeho literární pokusy, inspirované příběhy
ze staveb, uveřejňovalo Rudé právo, Kmen, Květy,
Plamen, vesměs renomované tiskoviny, které ne-
uveřejňovaly ledasco. Povzbuzen úspěchem,
s nímž byly jeho „drobotiny“ přijímány, rozmnožo-
val svou „vedlejší“ činnost, až v sobě objevil spi-
sovatelský talent, což mu potvrzovali i redaktoři.
Pustil se do prvního románu, který nazval Touha,
chléb můj (1947), jenž vystihuje okupační atmo-
sféru a nelidské prožitky vězně v koncentráku.

Následuje řada románů, Kříže rostou k Pacifiku
(1947), Mraky táhnou nad Savojskem(1949), Bronzová
spirála (1952) o vynálezci lodního šroubu Josefu Res-
selovi. O dva roky později vychází Modré údolí, budo-
vatelský román ze stavby přehrady. Tímto dílem jakoby
skončila doba osvojování řemesla. Přichází velký ús-

ZDENĚK PLUHAŘ
Z galerie opomíjených klasiků 20. století
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pěch, román Opustíš-li mne (1957), který byl téměř
okamžitě přeložen do osmi světových jazyků. Tak
vstoupil Zdeněk Pluhař do mezinárodního čtenářského
povědomí. Dochází u něho také k životnímu zlomu.
Opouští své zaměstnání v Hydroprojektu Brno a stává
se spisovatelem z povolání. Období, ve kterém román
vychází, je označováno za období rozvoje socialistické
budovatelské literatury. Pluhař se stává jedním z kme-
nových autorů tohoto mohutného proudu. V něm pře-
vládá tématika poúnorových změn ve smýšlení nejen
technické inteligence. Vyvolává však také problém
emigrace. Pluhař se této živé a citlivé tématiky zmoc-
ňuje nejen zmíněným dílem, ale i předcházejícím ro-
mánem Modré údolí. Opustíš-li mne spolu
s Otčenáškovým Občanem Brychem (1955) patřily ve
své době k mezinárodně nejznámějším románům
české poválečné literatury. Pro Pluhaře to byl v řadě
jeho spisů už šestý román. Právě jím se strefil do
Státní ceny Klementa Gottwalda. Tímto dílem dal Plu-
hař také najevo svůj definitivní příklon k socialistické
literatuře. Stejnou cenou byl poctěn i za pozdější
román Jeden stříbrný (1974), pojednávající o počátcích
slovenského protifašistického odboje.

***
Pluhařovo jméno se stává naráz pojmem. Za-

řadil se mezi autory. Kteří zvětšovali čtvrteční
fronty před knihkupectvími, byla-li na pulty polo-
žena jejich novinka. Ale třeba i druhé, třetí vydání
knížek předchozích. Každý nový Pluhařův titul se
stal bestsellerem, byť toto označení u nás nebylo
ještě známo. Nikdy své čtenáře nezklamal. Znaly
ho a četly široké čtenářské masy. Z jeho pera dále
pochází knihy Ať hodí kamenem (1962), v němž
řeší otázku výchovy dětí v dětských domovech
a Vzpoura na Panteru (1967), o dospívající mlá-
deži. Do nedávné historie se vrací románem Mi-
nuta ticha za mé lásky (1969). Ten se okamžitě
zařadil mezi nejlepší vypravěčská díla tehdejší
prózy. Kritikou byl román označen za generační,
začínající habsburským císařstvím a končící 
30. lety nové republiky. Tady dosáhl jako autor
jednoho z vrcholů své jedinečné poetiky. Konečná
stanice (1971) je z prostředí domova důchodců.
V ní se autor dostává na vyšší stupeň své tvorby.
Potvrzuje, že nehodlá ustrnout na dosažené laťce,
ale že na své poetice a noetice neustále dál pra-
cuje. Tu se projevuje jako skutečný noetik společ-
nosti. Etickému kritériu podrobuje Pluhař své
hrdiny tím, že je vystavuje situacím, které prově-
řují jejich charaktery. 

V románu Devátá smrt (1977) dochází k dalšímu
návratu do minulosti, do období let velké krize 1929
až 1933 a dalších. V roce 1982 dospívá k vrcholu
své románové tvorby obsáhlým dílem V šest večer
v Astorii. Zaměřil se v něm na životní proměny ma-
turantů z roku 1942 až do doby vzniku této epopeje
čistého svědomí a mezilidských vztahů. Toto dílo
zřejmě přispělo k jeho jmenování národním uměl-
cem, a k udělení třetí Státní ceny. Stejně jako
všechny předešlé, i tato pětisetstránková kniha udi-
vuje autorovým fabulačním talentem nalézat stále
nová témata z nejrůznějších prostředí. O oblibě jeho
románů svědčila stále nová vydání knih v nákla-
dech, o kterých se může současným prozaikům jen
zdát. Konečná stanice měla u 4. vydání náklad
30 000 výtisků, Minuty ticha měly náklad 38 000
výtisků u 3. vydání. Uznáním jeho tvorby byl i neu-
tuchající zájem filmařů. Na celuloidový pásek byla
převedena téměř polovina jeho děl.

Žádná jeho próza nepostrádá vzrušující děj, poc-
tivé zápasy za ideály, čtivost až na hranu dobro-
družství, hluboké morální krédo, vůle po vítězství.
Ať už na kterémkoliv poli, na němž se člověk do zá-
pasu pustil. 

Kritici mu také leccos vytýkali, jen jednoho po-
stulátu se nedokázali dotknout - aktuálního poslání
literatury, podepřeného pravdou uměleckého ob-
razu, říkat v pravé chvíli to, co je pro tu chvíli nalé-
havé. Jedna z myšlenek, o které se autor u stolu
se mnou podělil, dává nahlédnout do jeho tvůrčí
kuchyně: „Snažím se dívat na spisovatelskou práci
jako na normální zaměstnání. Upřímně řečeno, pří-
liš nevěřím na všemocnost inspirace - zvláště u ro-
manopisce. Ten více než kdo jiný potřebuje
systematicky pracovat.“

Se spisovatelem, který osobitě a nesmazatelně
zakořenil do dějin naší české literatury jako vý-
znamná osobnost, jsme se rozloučili v Praze
18. června 1991. Bylo mu 88 let.

92

Z GALERIE AUTORŮ MINULOSTI
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Návrh ke 100. výročí ČSR
Jiří STANO

Těžko se mi na ten název 
pražského letiště zvyká.
Kladu návrh: Přejmenovat
na letiště T. G. Masaryka.
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Květa SVOBODOVÁ
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ZA JAROSLAVEM SOUKUPEM
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Hudebník, kterému věnujeme tuto vzpo-
mínku při příležitosti letošních nedožitých
devadesátých narozenin, plnil tuto nádher-
nou Smetanovu vizi doslova. Sám za sebe
a hlavně prostřednictvím širokého okruhu
vnímavé hudební veřejnosti. Ve své vlasti
i v zahraničí! Pamětníci si stále ještě vyba-
vují jeho jméno nejen v souvislosti se
dvěma profesionálními symfonickými or-
chestry v západních a severních Čechách,
ale také s vybudováním nového kulturního
domu v Teplicích s moderní koncertní síní,
která měla na svou dobu vynikající akus-
tické parametry. Už bezmála třicet let slouží
hlavně Severočeské filharmonii, která přednesla
tehdy na zahajovacím koncertu vysílaném v pří-
mém přenosu Československou televizí Smeta-
novu Mou vlast pod taktovkou svého někdejšího
šéfdirigenta a uměleckého ředitele Jaroslava
 Soukupa.

Za „svátek kulturních Teplic“ označil tehdy akt
otevření nového kulturního domu někdejší přední
muzikolog, pedagog, kritik a popularizátor
prof. Václav Holzknecht. Díla, jež vzniklo na zá-
kladě koncepční spolupráce architekta Hubáčka
a iniciátora této myšlenky J. Soukupa, který „má
tedy dvojí zásluhu. Vypracoval oblastní orchestr na
pozoruhodnou výši a dal příklad, čeho lze dosáh-
nout při dobré a vytrvalé vůli i za podmínek pohří-
chu málo schůdných.“ (1986)

Jaroslav Soukup se narodil 20. 8. 1924 v Praze.
Už od svých chlapeckých let věděl, že chce být hu-
debníkem. Absolvoval tedy vedle studia na kon-
zervatoři i první účinkování v různých amatérských
orchestrech. Ale přišla válka, okupace a první
těžké životní zkušenosti. Jako osmnáctiletý byl Ja-
roslav nucen pracovat v ČKD v Libni, krátce nato
byl pro sabotáž proti Říši zatčen, vyslýchán v Peč-
kárně, vězněn na Pankráci a posléze v Terezíně. Po
osvobození 5 let působil jako violista ve Sloven-
ském národním divadle a Slovenské filharmonii
v Bratislavě. Současně studoval dirigování a kom-
pozici na konzervatoři u profesorů Rudolfa Hoff-
manna, Jána Cikkera a Eugena Suchoně.
V průběhu dalších pěti let působil Jaroslav Soukup

už jako dirigent, dramaturg a organizátor Umělec-
kého vojenského souboru Praha a současně stu-
doval dirigování u prof. Václava Talicha. Osmnáct
let byl dirigentem Západočeského symfonického
orchestru v Mariánských Lázních, a v lednu 1973
se stal uměleckým ředitelem a šéfdirigentem Se-
veročeského symfonického orchestru, s nímž spo-
lupracoval od začátku sedmdesátých let. Za jeho
vedení se orchestr početně rozšířil, výsledky kva-
litní umělecké práce ocenila široká veřejnost v Te-
plicích i odborná kritika. Od roku 1979 neslo
orchestrální těleso název Severočeská státní fil-
harmonie Teplice. Ke koncertním zájezdům SČSF
po vlasti přibyla v osmdesátých letech vystoupení
ve Španělsku, Itálii, v Rakousku, Německu a dal-
ších zemích.

Repertoár orchestru tvořily symfonické, vokální,
koncertantní skladby českých i světových klasiků
a romantiků a současných českých tvůrců za spo-
lupráce řady významných tuzemských i světových
sólistů a dirigentů. Ze stálých sólistů či souborů
jmenujme například klavíristu Jana Novotného,
houslistu Borise Monoszona, Panochovo či Kociá-
novo kvarteto. Jaroslav Soukup od dirigentského
pultu řídil kromě těch pražských a mimopražských
významné orchestry v Polsku, SSSR, Maďarsku,
Švédsku, Jugoslávii, Itálii či Švýcarsku. Za velký
přínos v oblasti hudební kultury získal tehdy řadu
uznání odborné kritiky i titul zasloužilý umělec.
Zemřel po těžké nemoci 6. října 2001 ve věku 77
let. 14. 11. 2014
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KALENDÁRIUM

94

Semafor.  Je to neuvěřitelných 55 let, kdy se začala
psát historie divadla Semafor, (divadla Sedmi malých
forem), která trvá dodnes. Tedy před více než půlsto-
letím proběhla premiéra první hry, Člověk z půdy. Už
v tomto představení zazněly v podstatě nesmrtelné
písničky, jako Pramínek vlasů, Včera neděle byla
a další. U zrodu tohoto divadla malých forem stáli
právník Jiří Šlitr a grafik Jiří Suchý, který od smrti
svého kolegy řídí divadlo dosud. Semafor se stal
zvlášť v 60. letech předobrazem mnoha dalších scén,
které budovaly svou dramaturgii, především na
vlastní tvorbě, vyznačující se jedinečnou poetikou.

Bohumil Kubišta (1884–1918). Patří k těm vý-
tvarníkům, kteří ve své době stáli bezpochyby do-
slova na špičce evropského výtvarného vývoje. Tak
jako celou jeho generaci, tak i jeho ovlivnila Mun-
chova pražská výstava v roce 1905 pořádaná SVU
Mánes. Velmi rychle dospěl svou cestou, od expre-
sionistických počátků, přes fauvistické pojetí, ke

kubistickému výrazu, závěr jeho tvorby nese až fu-
turistické stopy. V podstatě mu vždy šlo o hledání
nových cest. Doba ve které tvořil přímo nabízela ne-
konečné množství výtvarných řešení a Kubišta je
s velkou citlivostí dovedl využít. Jeho cesta k vý-
tvarnému umění byla velmi komplikovaná. Jako ne-
manželský syn z vesnického prostředí si těžko
probojovával cestu ke studiu. Své neukončené
vzdělání na Umělecko-průmyslové škole a Akade-
mii završil návštěvou Paříže. Především hledal
v umění zákonitost, stálé principy. Ve svém pro-
středí byl považován také za teoretika, například
mluvčího skupiny Osma, účastnil se spolu s příte-
lem Janem Zrzavým výstavy sdružení Sursum. Jeho
teoretické úvahy, zamyšlení nad podstatou umění,
zvlášť pak výtvarného, vyšly v knížce Životní sloh.
Zemřel v pouhých 34 letech. Jeho život a dílo nás

doslova popouzí k otázce. Jak by se vyvíjela jeho
tvorba dál, kdyby ji nepřerušila španělská chřipka? 

Laco Novomeský (1904 - 1976). Slovenský bás-
ník, publicista, kulturně politický pracovník. Jeho
tvorba byla pevně spojena se světonázorem, který
vyznával a celoživotně hájil. Byl zastánce jednotné
česko-slovenské kulturní politiky, v rámci které, se
snažil deklarovat slovenská specifika. Mimo jiné
byl redaktorem časopisu Dav, Pravdy chudoby, Ru-
dého práva. Externě studoval na Filosofické fakultě
Univerzity J. A. Komenského, kde se především za-
jímal o literaturu. Aktivně se účastnil Slovenského
národního povstání. V 50. letech byl obviněn z bur-
žoasního nacionalismu a odsouzený na 10 let. Po
propuštění se věnoval literární práci, působil v Pa-
mátníku národního písemnictví v Praze, později
v Ústavu slovenské literatury Slovenské akademie
věd v Bratislavě. Z tvorby Laca Novomeského:

Dobré je niekedy navštíviť minulosť, 
čo tvár má mŕtvu a nemú,

A pri tej mŕtvote riecť si:
I to bola, to bola krása.

Jiří Wolker (1900–1924). Wolker patří k těm tvůr-
cům, kteří za velmi krátkou dobu, která jim byla na
světě vyměřena, vykonal neuvěřitelně velké dílo.
U Wolkera to bylo pouhých 24 let, jak sám napsal
ve svém epitafu:

Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět
a pro spravedlnost jeho šel se bít.
Dřív než moh' srdce k boji vytasit,
zemřel – mlád dvacet čtyři let

Jeho tvorba prošlo vývojem od individuálně chá-
paného světa ve sbírce, která vznikla z jeho gym-
nazijních prací Host do domu, až k silnému
sociálnímu vidění ve sbírce Těžká hodina. Tato
sbírka bývá považována za Wolkerovo nejvýznam-
nější dílo. Rozvinul zde sociální baladu silně pesi-
misticky laděnou. Jasně se zde ozývá touha
vybudovat nový svět, bez sociálních rozdílů. Mimo
svou literární-uměleckou tvorbu se intenzivně po-
dílel na teoretických diskusích týkajících se otázek
podstaty umění a kultury, jejich významu ve spo-
lečnosti. Ve svých úvahách navazoval na myšlenky
F. X. Šaldy a zvláště pak mladého Zdeňka Nejed-
lého. Povrchně bývá často Wolkerovo dílo viděné
jen pod prizmatem proletářského umění. Jemu ve
své podstatě šlo o hledání nové tváře umění v nové
společnosti. Spolu s Karlem Teigem se zamýšlel
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v řadě časopisec-
kých statí nad
novým uměním
v nové společnosti.
Nejen jeho básně,
ale i teoretické
statě budily velkou
pozornost. Tak na-
příklad to byla dis-
kuse, „dosti
Wolkera“, která ve
své podstatě napo-
mohla tříbení levi-
cově orientovaných
názorů na nově
vznikající teore-
tické-estetické koncepty umění a kultury obecně.

Antonín Mánes (1784 - 1843). Současný ná-
vštěvník Salmovského paláce na Pražském hradě
má jedinečnou možnost se seznámit s výtvarnou
tvorbou 19. století. Je zde mimo jiné prezentována
rodina Mánesova. Zatímco tvorba Josefa Mánesa
je známá nejširší veřejnosti, už poněkud méně jsou
známí další členové rodiny. Nejen sourozenci Amá-
lie a Qido, ale také strýc Václav a otec Antonín.
A právě Antonín byl ten, který mimo početné řady
studentů, dal výtvarné základy svým třem dětem.
Návštěvník stálé expozice v Salmovském paláci
tak může porovnat jednotlivé kresby a malby členů
této rodiny. Tedy její zakladatel Antonín se narodil
před 230 léty. Navštěvoval Akademii v krajinářské
škole Karla Postla, na této škole se stal později
profesorem krajinomalby. Od původního klasicist-
ního pojetí krajiny se postupně inspiruje romantis-
mem s četnými realistickými prvky. Jako například

Pohled na Pražský hrad z východní strany, Hrad
Okoř a další. K jeho nejznámějším dílům patří cy-
klus 12 obrazů Český rok.  

Antonín Machek (1775 - 1844). Před 170 léty
zemřel velký český portrétista a také autor řady his-
torických pláten Antonín Machek. Jeho tvorba spadá
do období klasicismu a biedermeieru, v kterém se
zvlášť dařilo portrétům. Byla to doba, kdy se utvrzo-
vala česká společnost a to také prostřednictvím vý-
tvarné prezentace, portrétů významných osobností
doby. Studoval ve Vídni, v soutěži Společnosti vlas-
tivědných přátel umění získal v letech 1796 a 1797
ocenění. Na svých cestách se živil malováním por-
trétů. Od roku 1813 žil převážně v Praze, kde získal
jako portrétista vynikající pověst. Seznámil se s čes-
kými vlastenci, které také portrétoval. Vytvořil kolem
300 portrétů, některé sám převedl do litogragií. Jsou
to například portréty Josefa Dobrovského, Václava
Hanky, Josefa Jungmanna, přírodovědce Jana Sva-
topluka Presla, Pavla Josefa Šafaříka, sochaře Jo-
sefa Malínského, divadelníků Josefa Kajetána Tyla,
Františka Škroupa, osobnosti šlechtických kruhů,
hraběte Filipa Kolowrata-Krakovského, hraběte Ar-
nošta Filipa z Valdštejna, hraběte Jana Václava
Šporka, církevních hodnostářů, jako například arci-
biskupa Aloise Josefa Kolowrata-Krakovského, celý
soubor podobizen českých panovníků a nespočet
dalších portrétů, které mají nejen svou hodnotu vý-
tvarnou, uměleckou, ale i svou hodnotu historickou.
Jsou mnohdy jediným pramenem podoby význam-
ných osobností své doby, mnozí pak jsou bez nad-
sázky tvůrci našeho národního vědomí. Za pozornost
stojí také soubor „ Dějiny české v obrazích“, který
se stal na mnoho desetiletí obrazovým průvodcem
našich dějin. Věra BERANOVÁ
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Ještě za Karlem AKSAMITEM 
Milan DUBSKÝ

V sobotu 17. května 2014 odešel do novinářského a spisovatelského nebe Karel Aksamit, narozený
20. 2. 1930 v Harrachově. Dobrý, nadaný a skromný člověk, přítel a kamarád. Člen Unie českých spiso-
vatelů a Syndikátu českých novinářů. Po desítky let vytvářel svým psaním pravdivou mozaiku všedno-
denního života, byl autorem novinářských žánrů, zpráv, črt, fejetonů, básní, povídek a také vtipným
a pozorným recenzentem a literárním kritikem.

Jako dělníka pera, později psacího stroje, ho jeho sociální cítění a založení vždy stavělo do jedné řady
s obyčejnými, řadovými občany, kteří svou prací vytvářejí hodnoty, aniž by za to dostávali spravedlivou,
přiměřenou mzdu. 

V srdcích a myslích svých blízkých, přátel a spolupracovníků Karel zůstává dál. 
Proto mu tam nahoru posíláme vzpomínky a nezapomnění.
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PODĚKOVÁNÍ
Redakční rada čtvrtletníku Výboru národní kultury děkuje všem našim členům a čtenářům, kteří přispěli

finančním darem na vydávání Lípy. 
Speciální poděkování si zaslouží: Jiří Stano 
Poděkování si zaslouží: Jiří Piskáček
Děkujeme rovněž za všechny pozitivní reakce našich čtenářů, jsme za ně nesmírně vděčni, jsou pro

nás další motivací pokračovat v naší práci za podmínek, národní kultuře stále nepřejících. Každý nový
člen, každý nový čtenář, každá forma podpory nám umožňují dnešní složité období překonat a uhájit další
existenci LÍPY.

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

PŘIHLÁŠKA

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

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

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

PSČ…………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………..
(Členství ve VNK – 100,- Kč/rok, předplatné čtvrtletníku Lípa – 260,- Kč/rok včetně poštovného).
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Praha 1, Rytířská 29, č. účtu: 1930736369/0800
Tento formulář přihlášky prosím nevystříhavejte ani nevytrhávejte z časopisu, stačí do dopisu či mailu

napsat potřebné údaje a zaslat nám do redakce.
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VNK
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