
1

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Milí přátelé,
držíte v rukách časopis Lípa č. 4/2015. Doufám, že i přes jeho opožděné

vydání nám zachováte i nadále svou přízeň. Leccos se po Valné hromadě
Výboru národní kultury změnilo, nejen naše stanovy. Změn doznalo i slo-
žení redakční rady našeho periodika. Člověk nemusí mít v redakční radě
zrovna přátele, ale rozhodně by tam neměl mít nepřátele. To se nakonec
vždycky vymstí... Děkuji těm členům VNK, kteří mi na valné hromadě
31. 10. 2015 dali svou důvěru a zvolili mne na další 3 roky šéfredaktorem,
a podpořili tak současné směřování Lípy. Nebylo to věru v posledních mě-
sících snadné období, ale díky nezměrnému úsilí a snaze se podařilo od-
vrátit jisté hrozby a zajistit další existenci čtvrtletníku Lípa i samotného
VNK, a to i pod původním, všem známým názvem. 

Nyní mi nezbývá než vám přátelé popřát příjemné či zajímavé počtení
a do nového roku vše jen to nejlepší.

Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa

Fo
to

 J
an

a 
Ka

ča
bo

vá
Ka

rik
at

ur
a 

Iv
an

 V
ot

av
a

Lipa_04_2015_LIPA  03.01.16  17:04  Stránka 1



VLASTENECTVÍ
Lenka PPROCHÁZKOVÁ

Každý národ zná pojem vlastenectví. Význam
toho slova však není pro všechny národy stejný.
Srovnejme texty dvou vlasteneckých písní: Vládni
Británie!, a Kde domov můj. Zatímco první píseň
vyjadřuje ambice impéria a je hrdou oslavou brit-
ského námořnictva a armády, druhá opěvuje krásu
české krajiny. Proč jsme tak skromní? Vždyť zápas
Čechů o přežití národa a obnovení státnosti trval
stovky let. Ano, jenomže ten zápas mnoha gene-
rací našich předků nebyl dobyvačný, ale obranný.
Čechové jen chtěli mít vládu nad svou vlastní
zemí.

Osudová bitva na Bílé hoře trvala necelé dvě ho-
diny. Prohra stavovských vojsk však nadchla ví-
těze natolik, že hnali na porážku celý národ.
Nejdřív se stínalo a věšelo a potom kradlo.
O statky protestantských rodů vyštvaných do vy-
hnanství se podělili katolíci z řad domácí i cizí
šlechty, svůj desátek dostala i církev svatá. Země
království českého připadly jako dědičné léno
Habsburkům, kteří okamžitě zrušili náboženskou
svobodu. Na převýchovu „kacířů“ byly přizvány
houfy školitelů, především Tovaryšstvo Ježíšovo,
které se zaměřilo hlavně na mladé lidi, podle
hesla: Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho
děti. Nastolený totalitní režim, praktikující sepětí
trůnu a kříže, proti sobě neměl a ani nemohl mít
politickou opozici, když elita byla vyvražděna
anebo rozptýlena v exilu. A přesto ti, co zůstali,
často v pozici poddaných, nebyli vůči věrouce
svých nových pánů poddajní tak, jak vrchnost če-
kala. Ani brutální nátlakové metody nevytěsnily
u každého, kdo jim byl vystaven, anebo zastrašo-
ván, hlas svědomí. Strach je jednou z nejsilnějších
emocí, proto jej mocní zneužívají pro své cíle. Po-
mocí strachu lze ochočit i zvíře. Ale jen člověk je
schopen najít hluboko ve svém nitru proti strachu
zbraň, ať už je to víra, ideál, nebo smysl pro po-
vinnost a čest. Tehdejší odolnost některých komu-
nit, rodin, ale i osamocených jednotlivců proti
novým pořádkům připadá dnes mnohým nesrozu-
mitelná. Nechápou, jaké a čí zájmy tak houževnatě
bránili ti lidé z poloprázdných městeček a osad,
řemeslníci, chudí kramáři a dříči na poli. Proč to
nevzdali hned v druhé generaci? K čemu dál vlekli
tu káru vzpomínek a odkazů? Proč riskantně

uchovávali staré
knihy? Proč to dě-
lali, když triumfující
dech baroka zapla-
vil zemi novými
tisky s náhradními
příběhy a náhrad-
ními svatými?

Spo lečenstv í ,
kterému cizí síla přetne linii vývoje a nasadí na
zmrzačený pahýl vlastní roub, fyzicky nezanikne,
ale jeho budoucí plody už jsou pak jiné, než byly ty
původní. Každý z nás ale zřejmě už někdy viděl, jak
zmrzačený kmen stromu obrůstá novými výhonky.
Jsou to zpočátku slabé větvičky, ale za čas se
strom obrodí a znovu nese plody. Své vlastní. To je
odpověď na otázku, jaké a čí zájmy tak houževnatě
bránili ti předvídaví často bezejmenní lidé, ten
takzvaný plebs, a proč riskovali i život, aby ochrá-
nili české knihy a příběhy.

Základem, bez kterého žádný národ nemůže
přežít, je jeho jazyk. Uchovat jazyk národa, zna-
mená udržet kód. V první fázi národního obrození
se tedy rekonstruoval a šířil společný kód. Po vzk-
říšení jazyka se obrodila česká kultura, především
literatura, divadlo a vydávání novin. Ve hře Josefa
Kajetána Tyla nazvané Fidlovačka aneb Žádný hněv
a žádná rvačka, zazněla v roce 1834 poprvé píseň
Kde domov můj. Když srovnáme její lyrická slova
s hymnou tehdejší rakouské monarchie, která ve-
lebila císaře a žádala občany, aby statečně bránili
habsburský trůn proti všem nepřátelům, je zřejmé,
proč byla píseň o české zemi tak oblíbená, že se
nakonec, po vzniku demokratické republiky, stala
součástí státní hymny. Líbí se mi její návaznost na
epochu národního obrození, a pokaždé když naši
hymnu slyším, si uvědomuji, že je to zhudebněný
kód.

Většina cizinců, s výjimkou vzdělaných bohe-
mistů, se domnívá, že naše hymna pouze popisuje
přírodní scenerii, zatímco my při jejím veřejném
zpěvu pokaždé znovu skládáme slib. Nejen své
zemi, ale i lidem, kteří v ní žili před námi a praco-
vali, jak se říká, na národa poli dědičném.

T. G. Masaryk, za jehož prezidentského mandátu
zazněla hymna v roce 1920 poprvé, se nezasloužil
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jen o vznik suverénního státu. Dávno před tím, než
byly hranice v Evropě nově překresleny, už vycho-
vával předvídavý profesor pro budoucí republiku
lidi, vlastence. Věděl, že i nevelký národ může být
veliký svou kulturou a vzdělaností a vytrvale jej po-
vzbuzoval připomínáním jeho historických vzepětí,
mezi nimiž hledal spojovací cestu. Masarykovo
zkoumání a vysvětlování smyslu českých dějin bylo
ovlivněno potřebami přítomnosti. Přesto ctil i své
oponenty v národní debatě, například katoličtější
pohled historika Josefa Pekaře. Debatovat svo-
bodně o věci, o kterou společně jde, vnímal Masa-
ryk jako princip demokracie.

A teď se zeptám. O jakou společnou věc nám
dnes v Čechách jde? O čem naši vzdělanci zaujatě
debatují, aby povzbudili veřejnost k přemýšlení?
Jakého rozmachu dosáhlo naše současné školství
při výchově studentů ke kritickému myšlení?
Jakým potřebám přítomnosti slouží dnešní histo-
rikové, když znevažují vznik Československé re-
publiky a mluví o omylu, který by měl být
napraven? A jaké inspirativní ideály nám předává
naše současná kultura? Čím nás obohacuje veřej-
noprávní televize?

Když zemřel Karel Havlíček Borovský, bylo mu
necelých 35 let. Jmenujte mi dnes jediného mla-
dého novináře, který by disponoval aspoň polovi-
nou Havlíčkova rozhledu a kritického úsudku,
nemluvě o jeho statečnosti. Co se týká té stateč-
nosti, připouštím, že je možná některým lidem vro-
zená a jiným prostě chybí. Avšak láska k vlasti je
věc výchovy, s tou se nerodí žádné dítě, ale pokud
k ní není vedeno, je ochuzeno o část svého lidství.
A také vlast je ochuzena o jednoho svého člověka.
Jsme snad tak početný národ, abychom mohli bez
následků vlastenectvím pohrdat?

Opravdu už jsme dnes tak dezorientovaní, aby
nám červené trenýrky, vyvěšené na střeše Praž-
ského hradu, překryly skutečnost, že vlajka s ná-
pisem Pravda vítězí, byla ukradena? Soudkyně
odmítla zloděje potrestat, neboť jí není zřejmé,
jakou škodu svým činem způsobili. Není to jasné
ani mnohým politikům. Zřejmě nevědí, že Masary-
kovo heslo na prezidentské standartě se táhne
českými dějinami jako červená niť už od Jana
Husa, který je psal jako své krédo v dopisech
z kostnického vězení, že jej používal i kališník Jan
Rokycana, král Jiří z Poděbrad a později intelektu-
álové a umělci v epoše národního obrození. Ale ať
už je to nevzdělanost nebo otrlost a necitlivost,

plyne z toho jediný závěr. Lidé, kteří nedokážou sdí-
let zkušenosti svého národa, je nedokážou ani sdě-
lovat na mezinárodním fóru. Nedokážou je položit
na jednací stůl jako kartu, která varuje i věští. Naši
politici zřejmě sází jen na své vlastní štěstí a zájmy
národa jsou jim cizí. Nepochopili ani fenomén čes-
koslovenských legií a hanebně jejich ideály převra-
cejí naruby. Česká účast na vojenských akcích
NATO bude jednou zhodnocena jako kolaborace
s agresorem. A potrestána jako zločin proti míru.
K těmto koncům však naši politici dohlédnout ne-
dokážou. Ve své bohorovnosti jsou schopni nás bez
skrupulí zavléct i do války proti vytipovanému ne-
příteli, kterým má být Rusko. Připomeňme jim,
dokud je ještě čas, že s osudem národa a s jeho
historickým směřováním nelze hrát v kostky. Udě-
lejme to brzy!

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

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

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

Souhlasíte? Tak to vyřiďte dál!
Projev byl autorkou přednesen na demonstraci

občanských iniciativ 28. října 2015 na Náměstí Re-
publiky v Praze.
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Datum a místo konání: 28. 9. 2015 v 10:00 hod
Praha – Václavské náměstí

Evropa sklízí ovoce své práce a dostala se do
nastražené pasti. Plní tak naplánovaný scénář.
Jaké argumenty vedou k tomuto závěru? Stačí se
podívat, kdy začaly válečné konflikty, zpracovat
přehledy, kam před válečným běsněním civilisté
utíkají, v jakých počtech, do kterých utečeneckých
táborů. Tyto zásadní informace v časovém pohledu
jsou nám zatajovány a hlavně se nemluví o tom,
kdo a jakým způsobem pohyb migrantů vyvolal.

Migrační vlna ochromila řadu států Evropy.
Chybí informace, ze kterých lokalit migranti pochá-
zejí, uváděné údaje vznikají na základě vyjádření
migrantů a prakticky neexistuje způsob, jak si je
ověřit. V případě Sýrie, prchají její obyvatelé před
mezinárodními zločinci sdruženými v tzv. Islám-
ském státě, před rebely, nebo se jedná o scénář
k ochromení počtu vojáků, kteří by mohli, nebo
měli sloužit v syrské armádě, nebo pomáhat s ob-
novou zničené země?

Do výbušné situace a nastartované hry, která ve
své zrůdnosti nemá pojmenování, se politici jed-
notlivých států i představitelé Evropské unie ne-
chali zaangažovat.

Mezitím se hraje poslední hra o Sýrii ve formátu
nenalezených zbraní hromadného ničení, použití
bojových plynů, nebo sestřelení (malajsijské civil-
ního letadla Boeing 777 letu) MH 17. Nebude ná-

sledovat scénář
Libye? Nebo bude
na základě provo-
kace, omylu vyvo-
lána reakce
o pomoci napade-
ného státu s odvo-
láním se na
smlouvu Severoat-
lantické aliance?
Parlament České
republiky se vzdal
rozhodovací pravo-
moci, stejně tak i vláda České republiky. Tento stav
dokazuje pohyb cizí armády na území České re-
publiky, která převážela neznámo co, neznámo
kam, a tato skutečnost byla našimi zvolenými zá-
stupci pouze vzata na vědomí.

Armáda v případě České republiky je v rukou
proamerického ministra obrany Martina Stropnic-
kého (z partaje ANO).

Je nezbytné postavit se proti účasti Armády
České republiky v hrozících válečných konfliktech.

Je nezbytné ukončit účast České republiky a její
armády v NATO.

Václav NOVOTNÝ, občanské hnutí Ne Základnám
Tisková konference k této akci se konala ve

středu 23. 9. 2015 od 11:00 hod v Syndikátu novi-
nářů, Senovážné náměstí 978/23, 3. patro, Praha 1
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Poradce prezidenta a akademik Ruské akademie
věd, zveřejnil velmi závažnou studii o současné ge-
opolitické situaci Ruska. V této stati jsou pojmeno-
vány pravými jmény všechny věci, které do poslední
chvíle nebyly zveřejněny mimo zdi kabinetů.

Poslední kroky Kremlu dovolují předpokládat, že
především na základě rozpracování této stati bude
vypracována strategie rozvoje Ruska v nejbližších
10 letech. Všechny podrobnosti můžete najít v pů-
vodním textu (http://worldcrisis.ru/crisis/1584472).

1. Za událostmi na Ukrajině stojí USA - to je je-
diná síla, která má prospěch z eskalace konfliktu.

USA doufají, že díky velké válce v Evropě ús-
pěšně projdou probíhající krizí a tak budou moci
nastoupit novou dlouhou vlnu hospodářského
růstu.

2. Existují tři možné scénáře událostí ve střed-
nědobé perspektivě.

Optimistický scénář - řízená a pro všechny země
vzájemně výhodná světová globalizace - což je
v současné době málo pravděpodobné. Americké
elity k tomu nejsou připraveny, protože to bude zna-
menat ztrátu jejich vedoucího světového postavení.

Katastrofický scénář - krach anglosaského fi-
nančního systému a rozpad světa na řadu do sebe
uzavřených hospodářských oblastí - docela dobře
možný scénář. V případě realizace takového scé-
náře nejsilněji bude strádat tzv. zlatá miliarda tím,
že ztratí možnosti využívat zdroje zbývajících šesti
miliard obyvatel Země.

Inerciální scénář - zachování stávajícího po-
řádku věcí na účet požírání »periferijních« zemí -
a samozřejmě především v rámci tohoto scénáře
probíhají americké akce na Ukrajině...

3. Liberální ideologie nyní vytváří rizika plane-
tárního měřítka.

Koncentrovaný kapitál pracuje ve vlastním
zájmu - a tyto zájmy často vyžadují kořist a zničení
celých národů. Přitom, což je závažné, liberální po-
litika škodí i samotným Spojeným státům: pravi-
cové kruhy USA konají často na škodu Ameriky
a Američanů.

4. Strategie USA v oblasti světové dominance je
velmi prostá: dominují najednou ve všech možných
oblastech, počínaje oblastí finanční a vojenskou.
Znamená to svého druhu uzavřený kruh.

Vojenská síla
umožňuje Američa-
nům shromáždit
z celého světa tzv.
dolarový seignio-
race - tištění dolarů
sami sobě, čímž
devalvují majetek
jiných zemí. Zís-
kané dolary jsou
pak často vynaklá-
dány na nákup vědců z celého světa a na vývoj no-
vých technologií. Nové technologie Američanům
umožňují posilovat svou vojenskou převahu a spolu
s protlačováním volného trhu - katastrofálního pro
ostatní země - ještě získávají nové zdroje.

5. V současné době strategie globálního domi-
nování USA prakticky přestala fungovat.

Země BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jiho-
africká republika) jsou sice méně rozvinuté než USA,
ale mají 10x více obyvatel než USA. Země BRICS ne-
mají potřebu utrácet ohromné sumy na zbrojení
a kromě toho se nacházejí ve výhodné situaci »do-
hánějících«, a tím pádem mohou nikoli vyvíjet nové
technologie, ale kopírovat je. Podíl dolaru na světo-
vých výdajích se také snižuje a brzy budou Američani
nuceni své vojenské a vědecké programy omezit.

6. Američané se snaží dostat ven z pasti pro
sebe známou cestou: rozpoutáním globální války.

Použitím strategie »řízeného chaosu« se Ameri-
čané snaží zapálit sérii vojenských konfliktů po
celém světě. »Díla« Američanů jsme byli svědky
především v severní Africe, Iráku, Sýrii a nyní na
Ukrajině. První a druhá světová válka způsobily
ohromný odtok mozků i kapitálu z bojující Evropy
do USA. Studená válka a následující rozpad socia-
listického sektoru poskytly USA stovky tisíc speci-
alistů, unikátní technologie, obrovské množství
zdrojů a více než bilion dolarů čistého zisku. Ame-
ričané profitují i ze současných konfliktů. Dranco-
vání muzeí, zabavování majetků, vývoz zlatých
rezerv, získávání kontroly nad přírodními zdroji,
každá americká válka je striktně »v plusu«.

7. Američané vedou války především nepřímými
metodami - pomocí taktiky podplácení a klamání
vládnoucích elit.

Svět v krizi, a jak z toho ven
Sergej GLAZJEV
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Zpočátku ustanoví nad místními elitami kontrolu
cestou vtahování politiků, byznysmanů a perspek-
tivních představitelů mládeže do zvláštních vztahů
k USA. Potom USA spustí prostřednictvím »cizích
rukou« boje, a tím, že postaví jedny proti druhým,
dosahují požadovaných cílů. Vojska NATO do dění
vstupují pouze tehdy, pokud se těmito metodami
nepodaří protivníka oslabit do té míry, že se už ne-
dokáže protivit. Západ se cítí dost silný, aby neplnil
své povinnosti. To je jeho svérázná vizitka. Tak byl
např. podveden Saddám Husajn, kterému USA zpo-
čátku dovolily napadnout Kuvajt a kterého potom
ukázkově potrestaly. Tak byl oklamán Janukovyč,
kterého přesvědčily nepoužívat sílu pouze proto,
aby ho pak donutily uprchnout. Milošević, Kaddáfí,
seznam podvedených představitelů je rozsáhlý...

8. Bezprostředním cílem Američanů na Ukrajině
je odtržení země od Ruska. Nicméně podpis aso-
ciační smlouvy s EU byl pouze začátkem rozsáh-
lého plánu.

Dále se Američané snaží uvalit proti Rusku různé
sankce: aby mohli zabrat pro sebe aktiva v USA a aby
dramaticky oslabili ekonomiku EU, a tím ji zbavili mož-
nosti konkurovat USA. V konečném výsledku USA plá-
nují získat plnou kontrolu nad EU (viz chystaná smlouva
TTIP - pozn. red.) i Ruskem a pak tuto výhodu využít
v boji s Čínou - přičemž Rusko chápou jako vzpurnou
kolonii a plánují ji potrestat, zničit ji a rozkouskovat do
několika soupeřících zemí. Důležité je, že ve válce, kte-
rou USA vedou na Ukrajině, nic neztrácejí. Jsou na
jiném kontinentu a z války získávají jen plusy.

9. Je možné odvrátit globální válku v Evropě?
Ano, je to možné. K tomu je však třeba zbavit ukra-
jinské nacisty podpory ze strany USA.

Finanční pyramida amerického dluhu se nyní drží
z posledních sil a hrozí, že se kdykoli zřítí. Pokud
hlavní věřitelé USA hodí na trh dolarové rezervy
a státní dluhopisy, dolar padne. Přitom ztráty Ruska,
Evropy a Číny budou mnohem menší, než z případné
světové války Američany právě rozpoutávané.

Mezi ostatní oblasti dopadu bude patřit např.
zničení proamerických mediálních monopolů v Ev-
ropě. Pokud média v Evropě budou podávat dva
různé pohledy na aktuální dění, budou evropští po-
litici nuceni jednat ne v zájmu USA, ale v zájmu
svých zemí. Po zhroucení dolarové pyramidy ne-
budou moci Američané financovat své vojenské
základny v SRN a Japonsku, a tyto země, které byly
během druhé světové války poraženy, se tak budou
moci vymanit z moci USA.

10. Během posledních let Američané utrpěli ně-
kolik citelných porážek.

Jižní Osetie, Sýrie, Krym, v těchto oblastech
Američané narazili na odpor a byli nuceni ustoupit.
Ještě pár takových porážek a ztratí víru ve svou
neporazitelnost... Američtí oligarchové nebudou
riskovat, pokud si nebudou jisti, že válka nepře-
kročí na teritorium Ameriky.

Současná válka na Donbasu má důležitý histo-
rický význam. Pokud se národní domobraně podaří
zachránit od junty, bude to znamenat kolaps ob-
razu USA jako neporazitelné supervelmoci. Ameri-
čané to velmi dobře pochopili, a tak použijí všech
možností k zapojení Ruska do války s ukrajinskou
armádou, nebo zničení východoukrajinského od-
poru. Rusko musí dát jasně najevo, že pokud na
Ukrajinu vstoupí vojska NATO, Rusko to bude chá-
pat jako vyhlášení války se všemi vyplývajícími dů-
sledky pro USA a EU!

11. Je třeba vytvořit světovou protiválečnou ko-
alici, která se může postavit americké agresi.

Tato koalice musí předložit program ke stabili-
zaci globální ekonomiky a instalaci spravedlivého
světového řádu, který bude brát v úvahu zájmy
všech zemí. Protiválečná koalice musí být dosta-
tečně pevná, aby vydržela odpor USA a G7, které
budou do konce bojovat za své právo vykrádat
zdroje z jiných oblastí naší planety. Paradigma udr-
žitelného rozvoje odmítá konfrontaci a soutěžení
jako motorů ekonomického růstu; spíše než inves-
tice do války předpokládá investice do vědy, me-
dicíny a vzdělávání.

12. Američtí stratégové nyní sázejí na zhroucení
Ruska zevnitř podněcováním vnitřních sociálních
a etnických konfliktů.

Zejména o tom svědčí jmenování neslavného
Johna Teffta za velvyslance.

13. Protiválečná koalice, o jejíž vytvoření se
snaží Rusko na základě BRICS, by měla začít tím,

6
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že vytvoří univerzální platební systém, vybuduje
ekvivalent západního bankovního systému SWIFT
a vytvoří si vlastní ratingové agentury.

Vedoucí role v koalici se bude muset ujmout
Rusko, protože pouze ono má k tomu potřebnou
vojenskou sílu a autoritu. Kromě toho právě na
Rusko je nyní veden hlavní nápor Američanů.

14. Ekonomika Ruska musí být zaštítěna světo-
vým finančním trhem.

Především musíme zajistit toto:
- přístup k těžbě nerostných surovin a k dalším

strategickým průmyslovým odvětví by měly mít
pouze ruské společnosti;

- koneční vlastníci páteřních podniků musí svůj
majetek zaregistrovat v Rusku;

- off-shore společnosti mají platit daně v plné
výši;

- kanály nezákonného a polozákonného vývozu
peněz za hranice musí být uzavřeny;

- musí být zavedeny daně na finanční spekulace
a vývoz kapitálu;

- dolarové rezervy musí být převedeny na zlato
a měny spřátelených zemí;

- export uhlovodíků, kovů a dalších produktů by
měl být prováděn v rublech;

- státní korporace by si měly přestat půjčovat
v zahraničí.

15. Svět nyní přechází na novou technologickou
bázi.

Rusko musí učinit technologický průlom - jinak se
naše ekonomika na dobu 20-30 let uzamkne v pasti
dohánění rozvoje a surovinové specializace. K tomu
by měly být vytvořeny podmínky pro rozvoj techno-
logií. Obzvláště důležité je přitom mít vnitřní mecha-
nismy k vytvoření dlouhodobého levného úvěru - což
je nyní značná část problémů ruské ekonomiky, způ-
sobených chronickým nedostatkem peněz.

16. Je nutné konsolidovat společnost.
K tomu je třeba výrazně snížit sociální nerov-

nosti, zvýšit životní minima tak, aby odpovídala re-
alitě, a zadat progresivní daň z příjmu fyzických
osob. Kromě toho by měly být zvýšeny výdaje na
vzdělání a ochranu zdraví. Také je nutné obnovit
institut konfiskace majetku a posílit kontrolu nad
úředníky ze strany občanské společnosti

8. 4. 2015    Přeložil: (za)
Haló noviny
Diskuse k článku
tomasklima1622015-04-09 02:47 
Pro Kreckapitalismu: Tvrzení, že Amerika nic ne-

vyrábí, je obzvlášť vtipné, když ho tvrdíte na inter-
netu a využíváte na to software amerických firem.
Doufám, že jste za jeho užívání Američanům řádně
zaplatil! 

tomasklima1622015-04-09 02:37 
Pan halonoviny: Japonsko je daleko, ale názor

na bídu nebo prosperitu v západním Německu si
může každý zajet udělat sám.

Kreckapitalismu2015-04-09 02:02 
Tady jste odpověděl hezky, pane Janouchu. Jen

bych dodal něco o trade deficitu, který USA mají
s těmi "vyspělými" ekonomikami. Tam je jádro
pudla. Ona Amerika už skoro nic nevyváží kromě
surovin, protože zboží už vyrábí jen a jen Dálný vý-
chod. Americké produkty, kromě surovin, jídla
a zbraní prakticky nejsou, pokud nepočítáme ty
cizí, pouze maskované americkým nátěrem. Pak
není divu ta výbojnost.

halonoviny2015-04-08 22:09 
Tomáši Klímo, vy mě fakt neustále bavíte. Jen si

kladu otázku, zda tomu, co píšete, skutečně věříte?
To by mi vás bylo velmi líto... Roman Janouch

jirichmelarcik2015-04-08 14:41 
Vývoz strategických surovin za ruble je způsob

jak převzít iniciativu na šachové partii. Kde vezmou
kupující ruble? Musí tedy prodat něco do Ruska.
To odkoupí ale jen to, co potřebuje: Embargo se
stane pastí pro EU.

tomasklima1622015-04-08 11:50 
Američané vydělávají především na obchodu

a je pro ně výhodné, když se ostatním daří co nej-
lépe. Chudý a destabilizovaný stát si toho moc ne-
koupí, a mají s ním jen problémy. Typický příklad
americké zahraniční politiky je bohaté Německo
a Japonsko.

Kreckapitalismu2015-04-08 11:39 
No nejspíš bude válka.  
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P. F.
Aby nám život nežebral u silnice
aby nám nemrznul za plotem
aby nám byl trochu trošičku více
životem

POSLEDNÍ PÍSNIČKA
Živote ke mně si těsně lehni 
budeš mne celou noc zahřívat

i když se po ránu nerozední
i když tě smrtelně uštkne had

Marně chceš svoji smrt odložit
a potom ještě a ještě ve mně žít

Kmotřička brnká ti celé dni
na struny ze žil a tepen a šlach

brnká ti písničku poslední
až ti už nezbyde ani ten strach

MALÁ BILANCE
Přál jsem si být bohatým
a jen vím 
že nejsem žebrákem

Přál jsem si být nejlepším
a jen vím
že nejsem nejhorším

Přál jsem si být šťastným
a jen vím
že nejsem nešťastným

Když zavřu oči
a sepnu ruce
schoulím se do oblázku

Kdo mne zvedne
a zahřeje v dlani
bude můj

VÝZVY
Ať je to čas
do něhož bez obav vstoupíme 
Ať je to radost
která si nás přivlastní
Ať je to naděje
která se nás nevzdá 
Ať je to lípa 
která se v nás rozpřáhne 
Ať je to úsměv dítěte 
který slétne na naše ústa
Ať je to živá voda 
která nás svou kapkou 
zasáhne doprostřed srdce

TICHÁ RADOST
Má radost je tak tichá
že nevyplaší ani sýkorku
a jen se v ní sluní 
naše kočka na dvorku

Tak tichá je moje radost
a nic na ní není snadné
Chvilku si namlouvám
že ani květina v ní neuvadne

PODĚKOVÁNÍ SLUNCI
Za to že světlem
světíš zem
za to že jsi -
děkuji ti že jsem 

ODPOČÍTÁVÁNÍ
Po lávce bez konce
přes propast lidičky jdou a jdou
Lávka se prohýbá lehounce
Bojím se že praskne najednou

MICHAL ČERNÍK.
Plaché radosti
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PŘÍPITEK
Ať si nemusíme slzou připíjet na štěstí
se srdcem sevřeným do pěsti
I když se štěstí kvůli nám neprobudí
ať nejsme druhořadí ať nejsme chudí

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Abychom se všichni pospolu
v zdraví setkávali u stolu
a svedli jsme zas a znova
slovem dotýkat se slova

Aby dům byl domovem
snad nežádám si moc
ráno jsme si řekli Dobrý den
a večer popřáli si Dobrou noc

BDĚNÍ
Lidé bděte
a zloba ať nás nestíní
a znovu vstupme do dítěte
a znovu buďme nevinní

Ať každou noc spí sladce
dítě jež se tiskne k matce
a my nejsme dlužni dětem
srozumitelnou zemi - Lidé bděte

PRAVDIVOST
Jak vypadají ústa
která nelžou?
Dodnes to nepoznáš 
Ústa jsou krásnější o své lži

A ruce?
Ty lhát nedovedou
Pohladí když chtějí pohladit 
a když chtějí udeřit tak udeří

ŽIVOTNÍ MINIMUM
Každý má mít svou postel
svůj hrnek
a ještě někoho
aby na život nebyl sám

Taky má vědět

kdy má poprosit
aniž by se ponižoval
a kdy má děkovat
aniž by se klaněl

SAMOZŘEJMÁ ZEMĚ
Bez naší vůle se probouzí hlína
a naše vůle ji nezajímá

Bez naší vůle hlína voní
a před naší vůlí se nepokloní

Bez naší vůle procitnou zrna a semena 
a bez naší vůle se každé zelená

Bez naší vůle se olistí stromy
a naše vůle je neochromí

Bez naší vůle se ohlašuje země
tak silně tak nezadržitelně

a žádná síla nezabrání
osudu zrození a zelenání

SLOVO!
Dokaž těm
kteří tě zhasínají
dokaž jim 
že máš své slunce

Dokaž těm
kteří tě umlčují
dokaž jim 
že umíš ohlušit

UPROSTŘED 
Uprostřed země
uprostřed krajiny
uprostřed cesty
uprostřed života
stojíš bez hnutí
namířený proti nebi
jako vykřičník ticha

Je po létu je po létu
Nebe si dosud nevšimlo
že jsi tu

Náš výbor je z autorovy sbírky Plaché radosti,
vydané vlastním nákladem. Tuto knihu si můžete
objednat za 200 Kč včetně poštovného na elektro-
nické adrese: michalcernik2@ gmail.com nebo pí-
semně na adrese Výbor národní kultury, Politických
vězňů 9, 111 21 Praha 1.
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NA PODZIM
Příroda poodhaluje
svou nahotu, 

spadané listí
krčí se u plotu.

Trávníky zežloutly, 
z obilí jen strniště
zůstalo na poli.

Babí líto 
odfoukl vítr
za sluncem, 

z léta zbyl jen
krásný sen.

PODZIMNÍ ÓDA
Podzim se vkrádá
žloutnoucím listím
do Orlických hor,

vítr se prohání
po strništi, 
kde v oblacích
honí se papíroví draci.

Meluzína si brouká
své komínové blues,

spadané listí 
ve větru šustí
podzimní ódu.

MIKULÁŠ
Dneska večer až se setmí
přijde k nám Mikoláš,

čtyři čerti, jeden anděl
vedle něho budou stát.

Čerti budou chlupatí
od hlavy až po paty. 

Anděl v bílém, v koši dárky
Mikuláš je rozdá dětem.

ADVENT
Čas adventní
ozdobí větve z chvojí
do věnce spletený.

Čtyři svíčky
v něm stojí, 
čtyři týdny, 
v čase nedělním, 
jedena po druhé 
se rozsvěcejí.

Nastal čas zrození
Boží hod vánoční.

NOVÝ ROK
Fujavice metelice
už se čerti žení,

metelice fujavice
už tam pěkně sněží.

Fujavice metelice
vánoce se blíží,

metelice fujavice
už nám stromky svítí.

Fujavice metelice
mrzne, až tam praští,

metelice fujavice
Nový rok je tady.

SNĚHULÁCI
Sněhuláci to jsou braši
v zimě oni všude straší,

na horách i v dolinách
ze sluníčka mají strach.

JAN DAWIDKO. Zima
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V BETLÉMĚ
Na seně v Betlémě 
Ježíšek spinká,
panenka Maria
kolébá v kolébce synka.

Zvěst o této novině
na všechny strany letí,
že se v Betlémě na seně
narodil Ježíšek malý.

Procesí k Betlému
v zástupu spěchá,
spatřit chce Ježíška,
jak sladce spinká.

ZIMA
Podzim končí
svou paletu barev
spadaným listím.

Zima se pomalu vkradla
do Orlických hor.

Svým mrazivým dechem
pokryla krajinu jinovatkou.

Stromy a keře
přikryla bělostnou peřinou.

Vánoční stromky
zelené nechala,

aby se o vánocích
pestrými barvami rozzářily,

a radost udělaly
všem malým i velkým.

SAMOTÁŘ
Jsou dny
kdy utíkám před lidmi
vyhledávám samotu
ve stínu stromů

Jsou noci
kdy pozoruji hvězdy
počítám světla
blikajících letadel

Jsou rána
kdy se jen tak bosý
brouzdám ranní rosou.

Dotýkám se stromů
z jejich majestátu
nabírám novou sílu.

Vracím se zpět do ulic
s radostí a úsměvem
pozoruji
kolem jdoucí lidi.

ZIMNÍ ČAS
Na Orlické hory
sluneční paprsky
dopadají.

Sněhové vločky
nad krajinou poletují 
třpytí se v ranním jasu
až oči přecházejí.

Rampouchy na římsách
pozvolna odtávají
svůj zimní čas.

MELUZÍNA
Ledový vítr fičí za komíny
meluzína ohlásila příchod
zimy.

Martin na bílém koni přijel
zahalil krajinu celou sněhem.

Na kamnech purpura voní,
vánoční strom
dárky pod ním.

KOMÍNEK
Na střechách
komíny vymetám

Jak černý pták 
za komíny
se v zimně ohřívám

Na střechách 
komínů král

Jsem kominík
co komíny má rád.
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FILOSOFIE
Doznělo klekání
nad zahradní restaurací.
Zlato ze strání
nakloněných k Rýnu
ve skle jiskří a ubývá.
Dá upovídanou práci
z brilantních vět
destilovat medicínu
na polámaný svět.
S nocí už moudro nemá trhlinku.
V zapomenuté vůni ryzlinku
bezmocně plyne muška trosečnice.
Zvolna jí dohořívá svíce.

HLEDÁNÍ PRAVDY
Koncil a disputace
za řinčení elektronických pout.
Kacířská myšlenková žeň,
veteš analogového temna,
schystaná do skartace.
Na břehu digitalizovaného Rýna
dosud tichý kout
čeká na oheň.
Supervizore pravdy na jedno kliknutí!
Nalij nám, Google, čistého vína,
adresáte našich díků.
Dost máme nabubřelých pachutí
vědeckých mateníků.
Co je pravda?
Online seznamovací služba.
Zvítězí pravda bojující.
Stylová restaurace.
Koncil pro 21. století
nikoho nenudí platnou definicí.

LOUČENÍ S BRANCI
Ani se nepohnou světla voskovic
a černá dáma u stolečku s kávou.
Vojenská kapela jásá do ulic
předehru k příští minutě ticha.
Imperátorská pýcha
nedbale podpaluje slibovanou slávou
svitek pozlacených důstojnických cetek.
Nad úsměvy mažoretek
poletuje sen o maršálské holi.
Zas nějaká vlast vysílá své vojsko.

A k tomu tu nesmrtelnou paní,
paběrkovat na bitevním poli.
Nestrannou starou pannu,
netečnou k legitimním interesům.
Antikrálovnu oslavných plesů
dějiny spěchat nenutí.
Pomalu krouží lžička v porcelánu
a chryzantémy kvetou do voniček.
Tak nadějný les svíček.
Na jedno sfouknutí.

NÁRODNÍ POSPOLITOST
Národ není
chiméra nezřetelná zdálky.
Národní obrození
podporují basebalové pálky.
Čest je nad zákon!
Těm volům
s opačným znáčkem na tričku
naši borci zmáčknou držtičku.
Rumem řízneme coca-colu.
Nic než ON!

Sice nás snesla s vejci holubice,
zde je však naše atlantická zem.
Imperiální exhibice
a spár páchnoucí východem…
K nám ne!
NE těm, co v čtyřicátém pátém

EVA EISELTOVÁ
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přepadli klidný Protektorát!
Ve vzdoru nám všem svatém
bohatýr, náš hokejový tým,
jak vichr hnal je za slovenské hory!
Nic než ON!

Od vítězství k vítězstvím!
Podblanickem šumí bory.
Přestavíme nitro posvátného vrchu
na kasino pro dragouny,
hangáry pro letouny.
Pak budeme koukat velmocensky svrchu.
Kdo se s námi srovná?
Která jiná veš
sedí ve kštici obra?
NIC NEŽ ON!!!!!

ANTIDEMONSTRACE
Johanka z Arku
v neopeřené pýše,
půvab sám.
Jen výše
s heslem vytesaným do kartónu!
Dobro a zlo tón v tónu,
písmena křičí: Pohrdám!
Pojděte za krev padesátých let!
Sluhové totalitních diktátorů!
Vrazi!
Úkol panen spasit svět
Johanku netíží.
Hravě.
Nesouhlas zkrátka chcípne na kříži!
Hlasitý chorál, tentokrát už pravý,
skoncuje s přemýšlivým tichem.
Duch totality, nepoznán,
bude se mlátit smíchem
o smělé klenby nových síní slávy.

NAPŘÍKLAD DRÁŽĎANY
Co to má za smysl...
Šlahouny řeřich rostou o překot,
ještě když se rozdýchává mráz.
Drážďanské zvony ohlašují čas
opláchnout noční pot,
vysmejčit podlahu kobky.
Hrdě psát spoutané věty
do motáku pro pohrobky.
Co to má za smysl ještě žít
v dohledu popravčí čety!
Bůh volá pozemšťany blíže.

Krása zvonů nahání husí kůži
a chodci dělají hákový křížek,
náležitý, přesný.
Metaři nastupují ještě do ulic…
Kdesi už startují báječní muži
a prostor pumovnic
je těm mrškám těsný.
Co to má za smysl,
poplést nás na každé křižovatce.
Kdo jí zakáže chodit blízko k lidem,
Historii, té psychopatce?!

TRAŤ DO NYMBURKA
Borovice, staré horalky,
třeba už stáním na rovině,
nesložily houževnatou zbroj.
Za špinavým oknem lokálky,
v japonské misce z výstavní síně,
dívá se na ně okouzlena
bonsaj, křehký div.
Buď jí um pěstitele milostiv.
Ti machři na okraji boru
nevezmou kořeny na ramena,
když u nich zabuší ničivé síly.
Drží se do úmoru
půdy, do které je šišky vytrousily.
Nepanáčkují na rozkaz.
Pár velikánů spálil mráz
v lednovém ránu
na strniště.
Nikdo z nich nemá jisté příště
a živly nejsou z porcelánu.

FRANKFURTSKÉ PANORAMA
Euro zvoní k ranní bankoslužbě.
Bůh zamkl svůj dóm
a spěchá k bimetalovému grálu.
Skleněný roj elegantních věží
přeskočil stařičkou katedrálu.
Hleď k evropskému centrálnímu kůru!
K Bohu však doletí jen stěží
modlitby metané tak nedohledně vzhůru.
On sám tam nevyšplhá!
Raději hlídá, po čem chodí.
Aby do finanční liturgie
v hlavní bankovní lodi
nevnesl z toho, čím ulice žije,
nějaký
křesťanský
neřád.
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KOMENTÁTORŮM LIDOVÝCH NOVIN
(Především Karlu Steigervaldovi)

Po ledvinové kolice
když šutr zbaběle zmizel
v záchodové míse
vzal jsem po čtyřech dnech
zas do rukou noviny
A stejně jako před záchvatem
zdrtilo mne stádo komplexů
když četl jsem třeskuté
suverénní
originální a šťavnaté
komentáře těch ďábelsky chytrých
ohnivzdorných chlapů od novin
co se tím živí a práce
jim je taky koníčkem
No teda šeptal jsem bílé stěně
To snad ani není možné
Tohleto!

KDYŽ
Když zkrápí tě žloutek úplňku
propíchnutého kostelní věží
Pozorně poslouchej hlasy vlků
Hlasy sílící když hustě sněží

Když stopy zákeřně se ztratí
na slepé mapě bílých plání
nezbyde ti než boj se závratí
Boj zoufalý Snad marný
Boj jen boj namísto odevzdání

Když svádí tě hlas Lžisultána
ke svaté úctě k Majetku a Moci
Pomysli, že falešní proroci
Kněží pohůnci každého Pána
Zemřou jak vlci Bez lásky
Bez pomoci

PŘÍBĚH
V noční zahradě
u rozžaté lampy
shlukovaly se můry a andělé
(Zvláštní odznaky připnuté ke křídlům)

Všichni mlčenliví
Jen šelest Hra stínů

Věčnost proklátá okamžikem
Jsem s vámi
Popálení

Je teplo
kdesi na Balkáně
hoří člověk
Celován snopy jisker
líbá zem
Posté otvíranou dlouhým nožem
(1999)

VELMI CHABÝ POCIT NADŘAZENOSTI
Foukáním škodolibě
vyhazuji písmenka ze slov

EMIL HRUŠKA
Autor narozený 19. 8. 1958 vstoupil do literatury básnickou sbírkou,

nazvanou Krizový stav, kterou jsem mu v roce 1996 vydal ještě ve svém
mnichovském nakladatelství OBRYS/KONTUR PmD, v takzvané černé řadě,
anebo také řadě nespoutané české poezie, jak jsme ji nazývali. Již tehdy
jsem rozpoznal, že jde o autora perspektivního, a to se mi mezitím mno-
honásobně potvrdilo. Ať už to bylo později na poli literatury faktu, kde slavil
úspěchy se svými tituly Akce Zeppelin, či Pohoří divočáků, které vyšlo též
německy, a také Vražda profesora Lessinga, anebo v jeho knihách s be-
letristickou tvorbou. Tady mám hlavně na mysli dva Hruškovy povídkové
soubory: My, hoši ze Sudet a Muž dvou rakví. Jedna z Hruškových povídek
té druhé knihy zvítězila v soutěži Literárních novin v roce 2007, další z nich
byla zařazena do antologie Nejlepší detektivní povídky. Mnohé byly opakovaně odvysílány internetovou
rozhlasovou stanicí Radio Hortus, jak mě o tom informoval Karel Srp. Některé samozřejmě otiskl literární
týdeník Obrys-Kmen. Daniel STROŽ
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Chladím tak
tvé žhnoucí čelo

Nemusím ti rozumět
Nemusím ještě
odejít

ZPOVĚĎ OTYLÉHO TÉMĚŘ ČTYŘICÁTNÍKA 
NA KONCI POŽEHNANÉHO ROKU 1996
A já je vidím, zprvu jen obrysy zalknuté líčidly
a vzápětí do minulosti ponořené až po lokty
nemožné slibující a zlodějské pohledy 
vrhající v přestávkách mezi úpěnlivými vzdechy...

Bývalí přátelé než došlo na lámání charakterů 
dokola nikoli kolem
Jen si vzpomeň na svoji citovou krizi
v zabláceném autě kdesi mezi Plzní 

a Karlovými Vary snad v husté mlze nad Bečovem
Vzpomeň si na naivní diskuse 
brzkých čtyřicátníků cíděné alkoholem
Na dobře zpolitizovanou závist 
belhající se jak stará ludra za humna

Ale co
Těžší vždy bývalo smýt z dlaně 
vlhký otisk ruky grázla než mu ji nepodat
A jak utíkat před třískami když kácí se les
a fořt zrovinka má ucpanou flintu
na to každá rada dobrá

Prý svítá, nevím
Okna mám pevně zavřená a rolety stažené 
Pozoruji pavouka spouštějícího se 
z rozsvíceného lustru
Dávno neplatné bankovky uložené jsou 
v knihách které mám navždy rád
Dotyky s Buninem, Seifertem, Čapkem či Kischem
dotyky nehrozící malomocenstvím
A znovu ptáš se s opilcem Ladislavem Klímou 
čím vlastně je tvůj svět
A kolikrát můžeš si vybrat
A k čemu to vlastně bylo

Opravdu svítá
Asi by bývalo třeba vykonat 
alespoň několik obecně prospěšných věcí
jež vykonat měl bych rád
Však nezákonností bylo už dost
a špatnou známku z mravů 
ani pámbu mi už nesmaže

REPUBLIKA LAPIDÁRIUM
Sochy s tvářemi
jak lidé ve snu
Šedými a strnulými

Jsou snem nikoli sochami
Lidé lidmi
Však chladnými Šedými Strnulými
Sochám podobní

Svízel váznoucí
V kamenných útrobách
V kamenných srdcích

PRAHA S MASTNÝMI PRSTY
Mc Donalds září do tmy nad Hradem
V Podhradí píší mladí Amíci novou
světovou literaturu
a zobají k tomu čipsy

Bratři Helbigové počkali si
na bratrance Veverkovy

a rozbili jim držku
Ruchadlo za mercedes?

Mrtvá labuť na mostě Legií
udolaná mrazem
čekala prý na Nezvala

Pár pražských chodců mělo ji
za hroudu
špinavého 
sněhu

ŠLO TO POMALU ALE PŘECE
Civíme na protektorátní filmy
made in Ateliéry které
zpět do rukou lidu se navrátily

Lída Baarová posté líbá Goebbelsovo kopyto
které macerováno pak originál českou slinou
podupává zlehka na prknech divadla EUROPA

GOTT STRAFE ENGLAND!
Je po revoluci
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NEDĚLNÍ OBĚD V USA
starý černoch před potopou
světa
bílé kudrnaté vlasy
syn už zemřel
otočí se ke mně
Milen, já už nemám čas číst lži

ZAS PO ROCE V ČESKÉ 
RESTAURACI „NA ŠPALKU"
Na jídelníčku je svíčková na smetaně 
ZA PŘIJATELNOU CENU

Jasně tam stojí krásným 
zlatým písmem vytištěné
"Nebojte se, jen jezte a
vychutnejte si ji až do dna!!!" 

Objednám si svíčkovou 
Jím a jím 
neodmyslitelné knedlíky 
do omáčky namáčím

Místností se linou vlezlé, 
až do morku kostí se vsakující melodie 
tržního hospodářství

JE ČAS NA PLACENÍ 
Na účtu naskočí o čtyřicet korun víc
než cena na dokonale 
vytištěném jídelníčku

Nechápu a ptám se servírky. 

"No, to je přece za knedlíky, ne?" 
odpovídá a zavlní se 
soukromým prostorem 

Přemýšlím, jak by chutnala 
svíčková bez knedlíků

ZVEDÁM SE ZE ŽIDLE!!!!!!! 
a vyjdu ven do ulic 

Mám chuť nakopat prdele 
všem velkým lžím naší doby...

MÁ PADNOUT AMERIKA?
proč?

arogance je krásná
individualismus je svůdný
vykořisťování je nadějné
svoboda je uvolňující nadvláda
otevřenost je rozkošná
konzumerismus je omamující
imperialismus je mužný
sobectví je lákavé
rozpínání je přírodní
bezohlednost je svobodumyslná
pokrytectví je produktivní
a demokracie je báječná nálepka

TROJJEDINOST PATER NOSTER
Otec uznal, že 
na stavby chrámů zatížených sebestředností
a plných prázdného a nevyužívaného prostoru víry
v nicotu
odnesl pod nohama lidí dřevo lesů, hlínu polí 

a kameny dolů 

Syn už ale přepisuje paměť
a zdůrazňuje slzu v oku zahalené jeptišky, 
která klade chladné dlaně 

na horečnaté tělo národa
trpícího váháním 

A Duch? 

Za hřmění blesků a výjevů marnosti
žádá zpět, co nikdy nezískal,
a jako důkaz své nehmatnosti 
se dožaduje 
hmoty dřeva, cihel a kamenů...

MILAN KOHOUT
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NEKONEČNÁ BLBOST
Černá a bílá 
tisíce let v betonu zazděná 
uniká našim smyslům 
nesená větry 
v prachu mraků 
nad pohřebními hasičskými vozy 
chrlícími bezohlednost 
k nebi malých dětí 
hladících chraplavými detektory 
vážné obličeje hraček 
v maskách lásky 
která nám umožní jen na několik vteřin 
pohlédnout do prázdné nádrže 
našich rozžhavených snů

LIDSKÝ KSINDL
strč hlavu do bedny, která je menší 
než tvá pravicová lebka
máš na to právo
jsi přece antikomunista
vláčíš pole zeměkoule tvrdou prací
jsi ztělesněná svoboda
od kolíku ke kolíku vymezeného prostoru
soukromý majetek je strom tvého podnikání
ptáci na tebe neserou
dědický nárok je louh slova
tvůj děd byl také Ježíšovým synem
a kdo zpochybní právní stát
chce zabíjet bohoslovce
zdráhání je odklad nevyhnutelného konce dějin
dokonáno jest, milý světe
amen je kámen

AŤ CHCÍPNE, KDO SE NEPŘIZPŮSOBÍ
Kousek sžíravé zášti malosti města
smrad ledabyle vytřené prdele
úšklebek závistí zataženého nebe
nenažrané žlučovité soukromé vlastnictví
chamtící po pomstě buržoazních tramvajáků
odlévajících ječící totalitní zvony podprůměrnosti
skrytého ztopoření teploučkého kadidla
nadvlády potem páchnoucí obtloustlé
silonové modré sukně paní lékárníkové
švihající barokem boků 

na plesech zdvižených pravic
v řevu slin seroucích na spravedlnost
laciných radovánek zdegenerované kultury
v perverzní lásce k vykuchaným mozkům
rezivé smrti restituovaného vlezdoprdelení

uniformám amerických nadnárodních naftalínů
křupanských zrádných podnikavých podrazáků
sviní nového řádu nafouklých tlam
plastikových polobohů hnití pivního sladu
tloustnoucích podbradků uražených podpolitiků
lízajících si vlastní pupeční šňůry jistot
řechtajících se vyvolených psů vláčejících
své mrtvolné čůráky a vypelichané kundy
po podvodném dláždění náměstí 

s počmáraným zlatem
slizkých rodových vazeb zdegenerovaných tkání
prachu ztuhlosti a předstíraného osvícení
falše do sebe zažrané sebestředné koule
škvařící se v tělesných šťávách pánve 

malé kotlinky
vypouštějící do nebe hrdlo škrtící
inverzní myšlenkovou poklici...

Jde bojovník proti komunismu
silné nohy
domy se chvějí
zátylek tučný
chlup na prsou
Rus se ho bojí
na Krym prchá...

DEBALCEVO PADLO
Krátká paměť knížete prasat
smradlavé žvásty o dodržování demokracie
fašizující svoboda lezoucí k tlamě vodopádů krve
nad propast odpornosti nepochopení
pokrytecké hniloby
hnusu zdegenerovaných soucitů 

buržoustskejch zvířat
ječí!!!
plazí se po hnojišti dějin a ještě kousek 
ke kaluži močůvky a chlastá ji a blahořečí 
kropenkami tučnejch kněží stříkajících 
ze svých čůráků neplodná semena 
na obrněné transportéry dodavatelů kapitálu lží
úlisných úsměvů
biblí pro ptactvo zobající
nepočetí
neposkvrnění
nadrženost pravdy kontrolující každou myšlenku 
třesoucí se ve skrytu tmy mozku
a vypínající ledovou rukou světlo očí
nevidím tedy jsem
Jsem v čokoládovém kotli soukromejch 

prachů!!!!!!
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PRAHA NAD EL-EJ
V salónu parníku Vyšehrad
trio hraje, chci se odvázat!
Slyším housle s harmonikou
– jdu si zatrsat – bubnujou o vodu kolesa.

Na palubě mnoho krásných dam,
které dneska sympatie dám?
Při tanci já tiskl k srdci možná tucet žen,
kterou z nich já bloud byl asi okraden?

Jednou uspán, dvakrát okraden,
já si užil, byl i přepaden.
Do Prahy se za rok vrátím, Praha nad El-Ej
do Prahy jsem prostě zamilovanej.

APOKALYPSA PODLE SVATÉHO JANA
(Zachráněn kdo cedník nosí)
Apokalypsa dle Jana
konec planety
lítá monstrum nad hlavama
sype špagety.

Jak na klouzačce auta, chodci
zmatek vyvolán 
moře špaget vše udusí, 
ďábel plní plán.

Zachráněn kdo cedník nosí, 
poradil si pastafarián.

Na hlavičce nosím extra cedník
s klidnou rozvahou
já panečku já jsem český chasník
na mne nemohou.

RÓZA
Je náhlé bohatství, zkouškou bratrství.
My trápíme se vleklou kauzou,
my chlév zdědili s kozou Rózou.

Já se chlívka vzdal, džob právníkům vzal.
Mí dva bratři zchudli z kauzy
podojeni místo kozy.

Já jsem neváhal, Rózu domů vzal.
Líbí se nám svět, dvojhlas můžem pět.

Závidí mi mnozí, to mléko kozí,
leč výdaje mám s Rózou značné!
Zvýšili nám vodné stočné.

NEBESKÝ ROZHOVOR
Rubáš svůj jsem zlepšil jaksi
dvě veliký si našil kapsy.
Prachy mohou pomoct 
Petra zmáknout.

Identitu koupím novou
samo sebou jen fajnovou.
Reinkarnaci chci správnou
čapnout!

Vzal Petr křídla ze skříňky.
Chceš lítat, hlídat Boeingy?

Nechci lítat, žádnej lobbing
vždyť neumím ani loping,
do anděla může Boeing
křápnout!

Chci bejt zpátky mezi svejma,
chudejma a poctivejma!
Petře co jsem dlužen,
kolik kápnout?

Ani pan farář náš neví,
jak dopad’ hovor nebeský.

VLADIMÍR PINTA. 
Apokalypsa podle
svatého Jana
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HIP-HOP KOMANDO, 
NYX ARBEIT, FLÁKANDO
Štěstí mám obrovské, 
zdědím dům v Pařížské.
Tatíčku povídám, churav jsi starý sám, 
starosti o tebe mám!
Zamysli se jen, tvá spása je El-Dé-En.

Personál zdravotní pomoc dá urgentní.
Léky šok, transfúze – táta dál nemůže!
Hotovo, zkolaboval.

Já hned zaplakal, leč tajně zajásal.
Už já sám, dům ten mám, 
s partou svou podnikám!
Perník si vaříme, mařenu pěstíme, 
v rauši si lebedíme!

Jsme HIP-HOP komando, nyx arbajt, flákando!
Kdepak ňáký to svědomí
HIP-HOP vzhůru do bezvědomí.

THÁJKA 
Chodím s dívkou je to Thájka!
Hezká, ale lesbičanka.
Mužskejma je přesycena,
mně nezbejvá, než bejt žena.

Tu mám víc a tu jsem tenký,
nemám nic do podprsenky!
Zmákli problém chirurgové,
mám pro Thájku tílko nové!

Naštěstí před zákrokem
vzal jsem Thájku útokem.
S mimčem není trápení…
Střídáme se v kojení!

MAŠKARNÍ
Natálie sundej punčošku
ať mám na maškarní škrabošku.
Balalajku dej do futrálu
kvapík zahrajeme na bálu.

Vypadá to vskutku bizárně,
když se v bance plesá maškarně!
Moje sórce vždycky rozněžní,
když pobavím ústav peněžní.

Pokladníci milí, vejslužku vnutili,
štědrostí svou překvapili nás.

Láska k bankám asi
na věčné je časy.
Duo Kalašnikov přijde zas!

NA MŮSTKU
Dneska večer na Můstek si zajdu,
kdepak v Praze jinde najdu „Zajdu“.
Když oči klopí, jdem na Příkopy.
Ať brunetu, či blondýnu,
zvu každou na grenadýnu.

Dneska večer zajdu si na Můstek,
galerie je tam pěkných kůstek.
Jen na stydlavý, já jsem chytlavý.
„Slečno, byt mám, dvě komnatky,
ukážu vám závojnatky!“

Intelektuální rozhovory
zloměj předem případné odpory.
Zvědavá je každá vidět sbírku,
ať už brouků, rybek či motýlků.

Jestli nechceš ohrozit své sbírky,
netahej si domů animírky!
Co oči klopila, vzala rybky,
ta stydlavá brouky a motýlky.

Méně nebezpečným sportem prý je,
místo ženskejch lovit raději zmije!
Alimenty vám i s výpalným dám,
jen ať svoje sbírky zpátky mám!

CHUDEJ S KRÁSNOU
Lajk se diví, odborníci žasnou.
„Koukej chudej a má ženu krásnou!“
Frajér každej myslí: „Mě by lépe zdobila!
Jak může mít toho břídila?“

Kritikové moji sotva tuší, že já se jí ptal:
„Tělo chceš, či duši?“ 

„Dva synáčky máme spolu,“
řekla dívčinka „nech si duši, dělej tatínka“

Náš pán farář v kostelíčku nám to posvětí
a já s ženou zkusíme to, vychovat děti

Lajk se diví, odborníci žasnou:
„Koukej chudej a má ženu krásnou!“
Frajer každej špásoval by s hezkým zajíčkem.
Frajer pravej ten je tatíčkem.
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SVĚTLO
Jen tak nahlédnout do života světla v člověku
a pozorovat ho v jeho životě jako pohádku?!
Jak je překrásné koukat na tu modrou planetu,
co i život dala člověku. Co tvorečků tam žije
a každý z nich přece kolo žití pro druhého uzavře.

Ta matka modrá se pomalu točí a je jako brambor,
co je taky potravou lidí. Jaká to podobnost,
co člověk lehce přehlédne! Jen ten zví, 
kdo dál než na svůj nos pohlédne!
Je moc dobře, že si lidé v čase vědomosti předá-
vají.
Jen modrá planeta se také pořád přitom všem točí!

Je moc dobře, že myšlenky se neztrácejí, 
ale dál se rozšiřují a v lidu k obzorům a hvězdám
putují.
Tam dříve na obzoru temno bylo, jak v tom času se 
lidem rozsvítilo a nové a nové obzory lidstvo na-
lezlo
a domov svůj i do kosmu pro druhé přeneslo.

To nové vždy světlo zase myšlenku novou zažehlo
a v srdci pak naplno v člověku rozkvetlo. 
Jak je dobře vždy to neustálé hledání, 
co člověka a jeho touhu provází.
Však nic se hnedka neztrácí, 
jen světlo vždy ten lidský život doprovází. 
Jako modrou planetu v kole života, ale i smrti 
ve vesmíru planet a souhvězdí. 
To světlo vše a každého na věky provází!

ŽÍT
Bludný je kruh,
roky v něm utíkají,
jak písek v poušti
se přelévají.

Nelze ho protrhnout,
jen svobodnou myšlenkou
z něj lze uprchnout.

Jen slovo vykřikneš
svému JÁ ale neuhneš.

Jako bumerang se vrátí
a tvé JÁ v zárodku rdousí!

Zlo s chamtivostí lidskou bloudí,
z temnoty duše se jak houba rodí.

Kolik cest jsi zbudoval,
jen abys mne vyhledal.
Jsem v tobě přítomen,
tak odval ze srdce ten kámen.

Přistup k vodě života,
umyj duši svou, 
jako štít ji pak nes před sebou!

Neboj se posměchu,
nedbej úšklebku.
Oni zaniknou, 
už nikdy a nikde 
prohnilé srdce nenaleznou.

VRÁSKY
Jen vrásky hovoří,
jak brázdy na poli.
Co�s prožil, člověče,
tenkráte v století!

Čas nelze ošálit 
ani plastickou operací.
Jen rozum ti bubnuje,
koukej dál do dálky.

Oči tvé nevidí, 
jak čas se stal hrobníkem,
co kope jámy pro zítřek.

Jen v mysli se ohlédneš,
do dlaní tvář ukryješ. 
Skrz prsty své

KAREL POUTNÍČEK
POSÍŘIL
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slzy jak perly proliješ.

Však vzpomeneš
na svá vítězství.
Ale i prohry, 
co krášlí tvůj obličej.

Je to tvůj štít času,
proto měj na něm
vyrytou jen lásku.

ŠKOLNÉ
Jen tak tam stála,
však škola už skončila.
Kolena odhalená,
ústa čerstvě nabarvená.

Ale kabelka prázdná,
jako ta stránka,
kde není zapsaná,
že na další období
škola je zaplacená.

Už i inzeráty nepomáhají,
zevlouni si na ni lehají,
že má svobodu jí říkají!

Do telky se prodat nemohu,
tu ostudu matce udělat nemohu.
To jí napadlo,
když dala nohu přes jeho rameno.

Co je to za svobodu???
Když kdejaký už i černoch
do mne strká tu svou nohu.
A synkové zbohatlíků,
si filmují mou polohu!!!

To jste to rodiče dopracovali, 
že na školné si musíme vydělávat
sami.
A těm, co o tom pravdu říkají,
tak hlupáci,
do komunistů nadávají!

ŽOLDNÉŘ 
Voják na své ruce pohleděl a i když rukavice na
nich měl, 
přece jen krví potřísněné zahlédl! Však bojoval
a v prvé linii 
za kamarádem nezůstal a vždy ho po boku násle-
doval!

Kolikrát už zraněn byl, ale dnes ho ta krev na rukou
pálí,
čím dél víc a víc, ale když sundal rukavice, tak ruce
přece čisté měl.
jak je to možné, že zrak jeho přitom krev na rukou
přece uviděl!!

A tak usedl voják na pařez, co zbyl ze stromu, kde
tank přejel!
A tak ruce v klín má sevřené, to pot z nich kape na
boty, co šly 
kde lidé a děti ještě leželi a na zemi plakali! Jejich
oči hovoří za ně?!
Cos nám přines vojáku? Mír nebo bolest?! A tak to
vidí voják 
na rukou svých a zapláče pod tíhou těch očí, co na
něj ve strachu
a zoufalství hleděly. Jak ztěžkla najednou zbraň,
co ji nosívá.
A sní jak s milenkou večer i usíná!

A tak sedí voják a přemítá a v hlavě najednou plno
myšlenek má!
Proč jsem tu, co za žold mám? Že na lidi zemřelé
koukat mám?!
Co to mám za práci a pro koho jsem v tomto bojo-
vém poli??
Že bych mezi dva nesvářené tábory byl dán? Abych
mír a život pro 
děcka a matky uhlídal? A tak voják přemítá a slzu
v oku přitom má!

VETŘELEC
Co se všecko probudí,
když svou hruď otevřeš?
Myšlenku svou na dobro v
lidskost uzavřeš.
Jaký Běs se narodí,
lásku, něhu, soucit, 
v sobě samém neznalý!

Odkud přišel, kde se vzal_?
Je to ještě člověk,
nebo netvor pekel, 
Co po staletí v tobě spal?

Veškerou svou představu, 
fantazii jsi mu věnoval. 
I své zkušenosti a um 
pak daroval!
Už není člověk ani zvěř
je to přece vetřelec.
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Smuteční pochod 
Pravičáci konečně odchází a hynou, 
národ by chtěl zpívat píseň jinou, 
píseň práce o štěstí a jistotě na stáří, 
kde pro tuneláře ani slunce nezáří. 

Hnízdo 
Uhnízdila se u nás škodná, 
co vysála republiku do dna, 
už není v Čechách co krásti. 
Je mi to líto, krásná má vlasti. 

Chrochtejte aspoň potichu 
Udržet se u koryta aspoň den jediný 
a je jim jedno, jak zhodnotí to dějiny, 
jen když se nám zvětší konto v bance 
hlavně známé Kateřině nebo Ance. 

Pád vlády 
Naše vláda se nám hroutí 
jak v povodni u vrby proutí, 
neví, jak se dostat z krize té, 
do paměti obyvatel zaseté. 

Po prohraných volbách 
Raději se v minulosti nepárat, 
paní Němcová si složí reparát, 
ODS prý příští volby opět vyhraje. 
Smrdět se dá i z opozičního okraje. 

Student Benda z Plzně 
Dlouho dojí zlaté tele, 
i když nemá vemeno, 
dále lže a hubou mele, 
nestydí se za jméno, 
které kdysi mělo zvuk. 
Snad je vzkřísí jeho vnuk. 

Varování 
Genius Einstein a taky já, my oba, 
varujeme lidstvo, přijde zlá doba, 
lidstvo zblbne z techniky a pohodlí, 
protože morálka - ta u nás nebydlí. 

Danajský dar 
Dar do hnízda modrých ptáků 
ukryto ve stínu slídivých zraků, 
kukaččí vejce vloženo bylo, 
to je jistě ruských špionů dílo, 
není to však dar, jenom dárek, 
poslanec pan Benda Marek. 

Nebezpečný neználek 
Marek Benda drží se jak pijavice 
své poslanecké židle ponejvíce, 
student špatný, dokonce i v Plzni, 
ten každý zákon dokonale zprzní. 

Sprejeři 
Kam to, naše vlasti, vlastně spějem 
s takovým tím jedovatým sprejem, 
kterým se pyšní postříkané čisté zdi, 
volám na hlavního kočího: zabrzdi, 
vždyť tím ničíme si životní prostředí 
dennodenně od čtvrtka až do středy. 

Konečná 
Naši voliči řekli: už bylo dosti zlosti, 
nebudeme komunistům lámat kosti, 
na pravičáky přijde odplata a čin, 
bude potrestán každičký zločin. 

500 korun 
Němcová na bankovce není Mirka, 
je to Božena a její literární sbírka, 
co se mi stále ve vzpomínkách vrací 
jak z mého dětství kolovrátek hrací 
a její příjmení učili jsme se ve škole. 
Proč jsi volil modrou Mirku, ty vole? 

BOHUMÍR POSPÍŠIL.
Epigramy
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Skutečná levice 
KSČM je jediná levicová strana, 
to ví každý, kdo myslí, i svatá Anna, 
občane, to je záchrana i naděje, 
vidíš sám, kam pravice se poděje. 

Šlechtic 
Prý v Česku nejsou osobnosti, 
on se rád každé funkce zhostí, 
na důležité schůzi si i pospinká, 
národ přece miluje stará miminka, 
učí se žvatlat, též se musí přebalit, 
ten náš Havlův nejvěrnější satelit. 
Volební heslo: Kníže, je nám blíže. 
Ano, z nouze pes si i kulky líže. 

Ministr v demisi
Ministr v demisi se bojí o koryto,
táže se, zda bude k tomu i to ryto?
Nic jiného ho nezajímá, znáte to,
hledá příbuzné, pomoz mi prateto,
uložím si na tvé konto trochu mincí,
v bance v Monaku a nebo v Linci,
kdyby to nevyšlo, tak do Thajska,
tam je přece každá banka rajská.

Apollinaire v Praze
Milovaný básníku, poklade,
tebe v Praze někdo ukrade,
bronzové bysty kradou zloději
a nikdo neví, kam se podějí.
Jen ať neztratí se Vaše bysta
z Prahy, z významného místa.

Svatoplukovy pruty
Pamatujte na prastarou legendu,
vyžeňte Schwarzenberga i Bendu,
jsou to politici velmi nebezpeční,
ze všech jejich činů nenávist ční,
proto držme spolu proti pravici,
nový svět a socialismus zdravící. 

Kníže
Náš exšéf ministerstva zahraničí
doufám, že už Čechy neponičí,
nepochopím, jak zblbne národ,
snad jsou všichni lidi marod,
když relikty středověku volí.
Na štěstí, nejsou všichni voli.

Obstrukce
Vine se to jako modrá nit,
která by jen chtěla zabránit,
aby nebyl žádný zákon přijatý,
ať zůstanou požitky i platy.
Ale lidé už se rozhodli. A ty?

Dotaz
Milý pane premiére v demisi
smrad po vás snadno nezmizí,
ale co na to řekne lid a historie,
když se do policie a soudů ryje?

Zlodějíček
Měli jsme prezidenta ješitného,
už jsme ho chtěli vyměnit za jiného,
ale on se pevně držel svého koryta,
prý jeho číše slávy ještě není dopita,
dokonce na státní návštěvě v Chile
propisku do penze si kradl čile.

Léto 2013
Paní Němcová, vedra panují,
vyhledejte stín nejraději pod tújí, 
tam je pro všechny dosti stínu,
můžete se oddat svému splínu,
na skládce je stále dosti místa,
ale nebuďte si tak moc jistá,
bezmezná drzost v pohledu
prozradí, že to vane od ledu.

Vůně
V kuchyňce té naší vlády dnešní
nad sporákem vane vůně třešní,
která zatřepe s pravicovou židlí,
ta ať se u nás nikdy nezabydlí.
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28. ŘÍJEN 2015
(Povzdechnutí)
Medajlí, těch bylo!
Víc než deset kilo.
Jen na tebe, dělný lide,
zase nic nevybylo.

No, tak vidíš,
kam se pravda-láska hnula.
Pro to nové panstvo, 
jsi jen proletářská nula.

Kdeže jsou ty časy,
moji hrdinové milí,
kdeže jste i vy 
bývávali zasloužilí.

HANÁCKÉ ŘÍKADLO
Kradu, kradeš, krade,
bysme neumřele hlady.
Holt, jož je to tade.

LUSTRACE
Ve světě se nevidí,
jak u nás lustrují lidi.
Nasazují páky, triky,
jak lustrovat i pomníky.

Za oběť lustrace zhusta,
padla mnohá socha, busta.
A podobné neštěstí
potkalo ulice, parky, náměstí.

Tahle vášeň sametová,
vybuchovat bude znova,
dokud nebude už ukojena
tím, že změní i ta naše
totalitní křestní jména.

DĚJINNÁ ČERVENÁ NIT
Mocní budou hlásat vždycky,
pokud budou držet vládu, 
že vlastnictví všech neřádů
je cennější,
nežli život lidský.

LÁSKA NENÍ POVINNOST
(Petru Bezručovi)
Prý musím milovat stát,
jako otce mám ho brát.
Banky a mafie snad
mám podle vás milovat?

Veršovat oslavné sloky
na ty vaše zlaté žoky,
vyslovovat vděčný rým
na vlast v níž 
nic nevlastním?

Ať si brání tu svou vlast
ti, co stihli ji rozkrást.
S bardem Petrem svírám pero –
co tu zas chce, markýz Gero?!

KULTURNÍ RUKA TRHU
Význam knih je dneska vratký,
přestaly být
kulturními statky.

Trh jim určil osud tklivý – 
zařadil je 
mezi klozetpapír, slívy.

LIDSKÁ PRÁVA
Cože jsou to lidská práva?
Copak jste už slepí, hluší?
To je to, co lidem zbude,
když se lidská práva zruší.

PŘÍZNAK DOBY
Dočkali jsme se už doby,
demokracie, že
s humanitou vzkvétá,
rozsévá-li hroby.

JIŘÍ STANO.
Už je to tady
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BOJ O CÍRKEVNÍ MAJETEK
Od boha a služby u oltářů
a od svatých monstrancí,
mysl všech církevních hodnostářů
k pozemským se statkům obrací.
Neboť zřejmě velebí
více blaho dole nežli na nebi.

POVOLEBNÍ
Po volbách nám odkryli své tabu.
Vpřed za nové cíle spanilé – 
držeti se starých žlabů,
jako hovno košile.

SAMETOVÉ METAFORY
V sametovém čase,
neznáš dne ni hodinu
kdy hrdinu změní v prase
a prase zas v hrdinu.

AMNESTIE
V historii první vládce,
usmívaje se přitom tak sladce,
poslal kriminální plémě
na občany vlastní země.

PROTI VÁLCE
Všechny výzvy k míru znějí planě,
když otěže války drží ti,
co pro ni vyrábějí zbraně.

Východ Daleký anebo Blízký,
ani mrtví nehrají tu roli,
jenom bomby, které nosí zisky.

NIC NOVÉHO POD SLUNCEM
Utínání hlav – 
dobyvatelský toť mrav.
Pročpak světlo vší doby,
vychází vždy nad hroby?                  

KONEC JEDNOHO ZVONĚNÍ
To se to zvonilo kdysi
klíči od laciných bytů!
Dneska jak hladové krysy
ždímá z nás ten 
vyzvoněný režim prachy,
tak, že umíráme strachy,
aby můry, zatím skryty,
tajíce své podlé chtíče,
nevzali nám blahé byty,
s nimi umlčené klíče.

VLÁDNÍ GRAMATIKA
Čechové mají svou vládu,
čeština zas sedm pádů.
Vše podléhá transformaci

Vláda v úsilí svém
dech neztrácí.
Proto vymyslila nám
pád osmý,
jímž se ptáme Kudy kam?

AŽ ZA HROB
Koncentráky, šibenice
a aleje s ostnatými dráty,
na nichž skončil život
i váš zápas svatý.

Co jste provedli,
ach, propánakrále,
že už jednou zamordované
vás vraždí dále?!

LEKCE Z HUMANITY
Slavné činy Amíků:
Nejdřív zničit fabriku
raketami, které
omylem prý letí
na města, sídliště,
pobít a zmrzačit děti.

Když zmáknou svůj 
úkol předůkladný,
bezpečně se vrátí
na základny.
Po přistání
složí si pak poklonu,
úspěch jdou oslavit
flaškou bourbonu.
Za balík dolarů
z papíru či kovu,
zítra vzlétnou
pobavit se znovu.

Ti udatní chlapáci,
tohle mají na práci:
Srbskou zemi v mžiku,
zorat v novou Guerniku,
humánními pumami,
podobnými tsunami.
Že i příště bude vydán katu,
kdo se vzepře Amíkům a NATU.
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JEDINÁ CESTA
kohosi možná děsí věta:
rouhá se všem bohům světa

je pouze jediná cesta
po právu

důvěřovat dobrému člověku

jak jej však najít v tom davu

HLUCHÉ TICHO
noc měsíc v mracích ticho
absolutní bezvětří

sucho
učinilo němou i řeku na jezu

voda jindy náchylná ke zteči
šetří kroky zvěři která větří

myšlenky plné nebezpečí:
zda kde člověk

ODPOR K PŘÍKOŘÍ
rybníky lehly popelem
potoky lehly popelem
i řeky lehly popelem

vetší vesničané
vodou zažehovali ohně
na dně prázdná studně

POHLED ZPÁTKY
volal neznámý snad bandita

přes spálený lán žita:
hleď

tvá
země tu leží zaprodaná zbitá

zůstala pouze zborcená zeď

UPROSTŘED
vře děsivá tlama tmy
nad lesem řvou Gripeny

v lese vřesem my

RUB A LÍC
v Rize v Tallinu u moře
připadáme si jako doma
na Labi u Odry u Ohře

studené podzimní břehy
rackové opisují kruhy
nad záděmi lodí slídí

v oknech domů osleplá světla
hrubou temnotu vidí

líc doby 
v novinách v rádiu v televizi
rub doby
v úvahách lidí

POKRYTECTVÍ
(Imigrační blues)

nikdo o ně nestojí
páni volení i nevolení
nezaměstnaní bezdomovci
úlisní kněží radní celníci
kníže ani četní podkoní
protože...

všichni
se však tváří jako že...

DEN POEZIE
potulný harmonikář
šklebí potutelnou tvář
hraje na hospodském dvoře

o Máně kterou lízli

ve výčepu plném kouře
hospodský napájí fízly

FRANTIŠEK UHER

Fo
to

 J
an

 P
ol

áč
ek

Lipa_04_2015_LIPA  03.01.16  17:04  Stránka 26



27

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

LHOSTEJNOST
nikomu na ničem nezáleží

kostlivci z orloje hlava leží
na nábřeží

BŘEMENA
břemena
která nesou naše ramena
nejsou našimi břemeny

početné prokazatelné víny
nejsou našimi vinami
neshodili jsme jedinou bombu
na Bagdad na Bělohrad

avšak nejen to vše hradí
náš společný sad

NOČNÍ BORCI
temnou nocí
pochodovali neznámí chodci

ve vsi udělali půlnoční zastávku
v šenku
barák od baráku voněl po tabáku
do bud zalezli skučící psi

hřbitovní brána se otevřela
voda v požární nádrži vřela
a žádná píseň nezazněla

MIZEJÍCÍ HLÍDAČ
před padesáti roky 
stahoval závory
na přejezdu

před třiceti roky
stahoval závory
na přejezdu

před deseti roky
stahoval závory
na přejezdu

strážní domek
u přejezdu
již není

ani hlídač není
ani závory
ani trať

NEBEZPEČÍ STÍNŮ
ohlédni se
zda za tebou někdo nehledí
zda za tebou někdo nekráčí
zda za tebou někdo nekřičí
zda se za tebou někdo nekrčí

třeba pouze vlastní stín
i ten může znamenat
nebezpečí

ŠEĎ DNE
zaplevelené rodné pláně
bodláčím zarostlé stráně
neuvěřitelně halasně
mluví vážení pánové

svůj k sobě den ze dne
čest spí sláva chřadne
šaškové tváří se vážně

na výsostně tučné polaně
šalebné oči nevyklove
žádná vrána žádné vráně

době šedivějí skráně

SLAVNOST USURPÁTORŮ
něco začít něco končit
dávat přednost pozlátku

brzy začít pozdě skončit
pozdě začít brzy skončit

za zlatku
točit klikou kolovrátku

potichounku  
pozpátku

JAKOŽ I MY
(podobenství)

stal se kormidelníkem
remorkéru na Labi

proud však byl slabý
toho roku ještě nikdy
(což nebývalo zvykem)
neopustil přístaviště

snad někdy příště
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Práce našich politických představitelů v EU je
stejně efektivní, jako když si v noci namažete
ksicht černým krémem na boty a půjdete stopovat
před kruhový objezd se šesti výjezdy.

Věřit našim politikům by bylo stejně pošetilé,
jako věřit, že ten žralok v moři, ve kterém se chcete
vykoupat, je vegetarián.

Když vidím našeho premiéra, tak mne napadají
slova Vlasty Buriana z jednoho starého českého
filmu - "Jen se toč, stará korouhvičko, jen se toč!" 

Který je lepší? Nečas, který lezl do postele se
ženskou, nebo Sobotka, který leze do análu EU
a Američanům.

Jistí lidé by měli nosit pampersky i na hubě.

Jak se jim žije s hlavou v americkým zadku, a co
dech, dobrý ?

Sobotka s oblibou rozdává miliony na podporu
kdekoho mimo naše hranice. Kolikpak asi sebral
víček?

Po ministrově brífinku jsem si vzpomněl na te-
levizní inscenaci Blbec z Xenemünde.

Když jsem uviděl toho politika v televizi, oka-
mžitě jsem jí vypnul. Člověk musí myslet na své
zdraví.

Že nemají žádný mandát? Ale mají. Mandát aro-
gance.

Politici jsou naši zástupci. Etymologicky lze toto
pojmenování vysvětlit jednoduše. Základem je zas-
tupci.

Delegaci s místopředsedou PSP zdrželi na mos-
kevském letišti. Je to nepořádek v Poslanecké sně-
movně PČR. Cožpak tam nikdo neví, že Rusko
vyhlásilo embargo na dovoz hovězího?

Ten je tak primitivně blbej, že mě ještě pořád
baví na něj reagovat.

Bože, to je komediant! Anebo lépe - Bože, je to
komediant.

Nový znak EU. Zemní vrták.

Tenhle politik je skutečně jeden velký kus kast-
rovaného hovězího.

Teroristický útok. Protržená hráz Orlíku. Vltavská
kaskáda se zbortila. Spuštění záchranného
systému včasného varování. Zasedá magistrát. Za-
sedá vláda. Ničivá masa vody se přehnala Prahou
a smetla magistrát i Strakovu akademii. Jediná po-
zitivní zpráva z této katastrofy.

Liška v kurníku. Kozel zahradníkem. Zajn Raad
Husajn ze Saúdské Arábie vysokým komisařem
OSN pro lidská práva.

Prý se otrávil houbami. Prdlajs, koukal na přenos
z parlamentu.

Je bezpodmínečně nutné rychle zakázat volby,
neboť by nakonec mohl zvítězit zdravý rozum.

Popis složení fekálií by měl větší smysl, nežli
většina zpravodajství ČT.

Kam dokráčela ČT? Svěračem již prošla, a kam
dál?

Já to pořád říkám, že ti pisálkové mají pod če-
picí. Co tam ale mají, to nevím!

Škoda, že o velkých věcech občas rozhodují malí
lidé.

(Smazáno redakcí pro porušení Etického ko-
dexu)

Chvíli jsem váhal, jestli to není reportáž z Pa-
lerma nad Labem.

IVAN VOTAVA.
Jen si tak sedím
a kecám a kecám
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V naší veřejnoprávní televizi připravují novou re-
ality show: Operace kavčí sračky.

A co říkají odborníci, experti a různí jiní pochybní
šarlatáni na hutnost a tvar exkrementu?

Kretenismus je onemocnění, které vzniká při
snížené činnosti štítné žlázy v časném dětství. Pro-
jevuje se, mimo jiné, duševní zaostalostí. V České
republice kretenismus, jako nemoc, vymizel ve 20.
letech minulého století. Je na pováženou, kolika
lidem v poslední době přestala pracovat štítná
žláza.

Barack Obama, Evropská unie. Nositelé Nobe-
lovy ceny za mír. Fuj to je ale společnost.

Rozdíl mezi idiocií a demokracií je v tom, že když
většina s idiotským nápadem přehlasuje rozumnou
menšinu, tak to ve výsledku není ani tak velká de-
mokracie, ale velká idiocie.

Nedivím se, že se ruské a americké stíhačky
potkaly ve stejném prostoru. Američani jsou totiž
rozlezlí všude.

Je to zvláštní, Amíci vědí všechno o všech, ale
prý nevědí, jak se Toyoty dostaly do rukou teroušů
z ISILu.

Ještě že USA dodaly ISIS Toyoty a ne VW. Už jen
ta představa, že by s nimi museli teroristé do ser-
visů na kontrolu emisí...

A teroristi jsou na straně USA, nebo USA je na
straně teroristů. 

Když se tak dívám do historie, tak Američané vy-
hráli jednu jedinou válku. Byla to Válka Severu proti
Jihu. A zvítězili jenom proto, že válčili sami mezi
se sebou.

Hodný nebo zlý terorista? Proč to mám řešit já?
Ať si je Alláh přebere sám.

Nemíním nosit sovy do Athén, ani dříví do lesa,
natož házet hrách na zeď, případně objevovat Ame-
riku, abych spekuloval, co příliv imigrantů udělá
s Evropou.

Dnes se už za svobodu nebojuje, ta se přiděluje.

Prý "čtvrtstoletí svobody a demokracie"... Ve
skutečnosti je to "čtvrt století románu 1984"

Jak to bylo s imigranty? Zeptejte se indiánů.

Němci se v posledních sto letech třikrát zbláz-
nili.

Ze všech koutů na nás koukají holé zadnice.
Z reklam, z plakátů, z výloh, z časopisů, ale nestě-
žujeme si. Holá zadnice je ta nejpřednější západní
hodnota. Tedy hned po lichvě!!

Nějak se mi to nezdá. Že by hodní kapitalisté
lhali, aby zvýšili své zisky? Tomu nevěřím. Vždyť
kapitalistům jde jen o pravdu a lásku. Dnes přece
lžou jen komunisti.

Blanka není žádná holka, Blanka je tunel!
A možná že největší, jakej se kdy komu poved.

Jana Černochová se vyjadřovala k Alexandrov-
cům. Je to taková naše malá Pussy.

Pobaltské státy chtějí po Rusku odškodnění za
sovětskou nadvládu. Zřejmě potřebují financovat
vzpomínkové akce na vrahy z tamních jednotek SS.

Tak jsem zřejmě pochopil, proč Ježíš vstal z mrt-
vých! Aby se nemusel obracet v hrobě!

Já nevím, jestli to víte? Bůh nestvořil člověka,
ale člověk Boha.

Přesně jak říká monsignore Duka, vše co bylo
ukradeno, by mělo být vráceno majiteli. A proto
bude od nynějška chodit katolická církev v trenýr-
kách a tílku.

Monsignore, vy mi pijete krev... Jste tudíž pija-
vice!!!

Tohle je buď idiot, nebo zaplacený hajzl. Nedá se
ale vyloučit možnost obojího.

Je velmi obtížné přidat něco málo důchodcům,
nedaří se to v PS PČR nějak odhlasovat. Ale ne-
dávné hlasování o zvýšení si platů samotných po-
slanců tam proběhlo, předpokládám,
v nanosekundách.

Zničit někomu něco v návalu emocí není, dle
Krajského soudu v Plzni, trestné. Kdyby poškozený,
v návalu emocí, dal přímo v soudní síni soudci přes
hubu, bylo by to trestné?

Zastavte Zeměkouli, já chci vystoupit!

17. 11. 2015

Lipa_04_2015_LIPA  03.01.16  17:04  Stránka 29



30

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

ŠANSON
Noc a růže, motýli,
svlékneme se na chvíli,
svlékneme se na chvíli,
tma nám těla nabílí.

Bílé rakve postelí,
vrátíme se dospělí,
vrátíme se dospělí,
až se luna otelí.

Jednou, dvakrát, potřetí,
motýl něhy uletí,
motýl něhy uletí,
růže hodíš do smetí.

Noc a růže, motýli,
svlékneme se na chvíli,
svlékneme se na chvíli,
tma nám těla nabílí.

BLUES O KRAVATĚ
Zase jeden kamarád se splet
Strčil hlavu do oprátky
místo do kravaty
Z maturitní fotky
odečítám pět
A já nemám ani černý šaty

Ztrácejí se mlčky potají
Už jsou venku ze hry
Smrt jim dala babu
Kamarádi –
Bože proč tak spěchají?
Kdo mně zvedne mandle
až já budu v srabu?

Žijeme a mřeme ve chvatu
Na parte se život
vejde na tři řádky
A když si teď vážu černou kravatu
jako kdybych strkal
hlavu do oprátky

VODA, VODĚNKA
Odvalil se kamínek,
narodil se pramínek,
čerstvá voda, voděnka.
Rozběhla se dolů z hor
daleko, až za obzor,
bystrá voda, voděnka.

Nese kvítek uvadlý,
modré nebe zrcadlí
snivá voda, voděnka.
Led ji svírá mnoho dní,
než se zjara rozvodní,
divá voda, voděnka.

Běží v každém počasí,
všecku žízeň uhasí
dobrá voda, voděnka.
Všechny rány vyhojí,
voda umí obojí,
živá voda, voděnka.

Běží jako o život
k dalekému moři vod,
bujná voda, voděnka.
Plyne kolem jako čas,
s deštěm se k nám vrátí zas,
věrná voda, voděnka.

BLUES NUSELSKÝHO MOSTU
Zas někdo skočil z mostu hrůzy dolů.
Už dohrál svoje Vadí-nevadí.
Prý to byl cvok a mistr karambolů,
letos už sedmý v pořadí.

Možná si spočet, co mu život dluží,
a že s ním příště zase vyjebe.

JIŘÍ ŽÁČEK.
Šansony & spol.
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Kdo by chtěl padat hubou do kaluží,
když může letět do nebe?

Kdo nemá křídla, rozbije se o zem,
jen střepy z brejlí v písku zachřestí.
A koho vezou funebráckým vozem,
už nemá nárok na štěstí.

Není to divný, co se dneska děje –
těch nočních můr a magořin a hrůz?
Odkud se bere tolik beznaděje,
že by z ní byly miliony blues?

Když jdete s dětma obdivovat Prahu
a všude kolem samej boss,
dávejte bacha. Z mostu sebevrahů
startuje další Ikaros.

BLUES O TOULAVÝM KOTĚTI
Ztracený malý zatoulaný kotě
vybralo si tě za tátu,
prolezlo k tobě tajnou dírou v plotě,
chce pohladit a mňouká tu.

Strakatý kotě rozježený mrazem
kurážně šplhá do výšek,
a přitom taky občas žuchne na zem
a zasviní si kožíšek.

Když už tě poctí rolí otce s mátí,
tak po něm nehaž kamení.
Stokrát ho vyžeň, stokrát se ti vrátí
jak osudový znamení.

Naučí tě žít vesele a hravě,
budeš mít dárek pro děti.
Pochytá myši, co ti straší v hlavě;
dej šanci tomu kotěti.
– – – – 
Přejetý mrtvý pohozený kotě
žádnou myš nikdy nechytí.
Jakýpak ještě život po životě
v tý černý jámě nebytí –

PÍSNIČKA O ŠKAREDÝCH HOLKÁCH
Škaredý holky
ty se drží zpátky
Jsou samy sobě na posměch
A vždycky mají
krásný kamarádky

a proto mají v lásce pech

Jsou spolehlivý
jako tažný koně
Drží tě když ti hrozí pád
Nestojí o dík
Vědí že se pro ně
nebudou nikdy chlapi prát

Škaredý holky
nejsou nikdy v právu
Vypadnou vždycky z pořadí
Srkají život jako hořkou kávu
Zvykly si
Nikdy nesladí

Zrcadlu řeknou:
Holka ty máš ránu
Leda tak slepci přijdeš vhod –
Rády se trápí
Usínají k ránu
Co by byl život bez trampot

Řeknou ti: Hele
zmiz a zanech řečí
Nestojím o tvý ohledy
Škaredý holky
nikdo nepřesvědčí
že vůbec nejsou škaredý

Náš výbor pochází ze sbírky Šansony & spol.,
kterou společně s CD Renaty Drössler vydalo na-
kladatelství Šulc-Švarc, s. r. o., Praha, 2015.
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Poučení uchazeče o zaměstnání z krizového 
JAN POLÁČEK

Maminka mi při odchodu na vlak přeje: A ať tam
dobře dopadneš… Myslí si naivně, že na poště na
Czech Pointu na mne čeká třeba nějaká práce.
Mami, nic si od toho neslibuju, to je jenom šikana
nás nezaměstnanejch, říkám jí. A z čeho máš jako
být živ, jak si to oni vůbec představujou?, ptá se
nechápavě máti, kterou mé martyrium moc trápí
a doslova drtí, což mne strašně bolí… Víš, to je jim
přece úplně jedno, to vůbec neřešej, dám jí pusu
na ustaranou tvář, pohladím ji přes stříbrem kve-
toucí vlásky a pádím na nádraží.

Při poslední návštěvě úřadu práce mne nová
zprostředkovatelka přehrála na Czech Point na nej-
bližší poště. Šlo to rychle. Posíláme tam všechny
uchazeče o zaměstnání, kteří už nepobírají pod-
poru v nezaměstnanosti a jsou v evidenci dlouho-
době, suše konstatovala a vybavila mne k tomu
Poučením uchazeče o zaměstnání, který plní po-
vinnost součinnosti na kontaktním místě veřejné
správy (KMVS), jež jsem si dal do svých desek. Kde
je paní Ivana?, zeptám se pak na svou dosavadní
zprostředkovatelku. Převedli ji ze zprostředkování
na jiné oddělení. Myslím si svoje. Zprostředkova-
telek je tak rázem polovina, jak jsem zjistil na roz-
pisu u vchodu na patře. Sakra, vždyť už takhle byly
ty ženské přepracované a vystresované, ohrožo-
vané syndromem vyhoření, jen jen vybouchnout.
Další nezaměstnaní si ve vedlejších kancelářích
vlevo i vpravo vyslechli ortel skoro zároveň se
mnou. Aby zoufalí lidé neměli moc šancí nějak vy-
vádět, mají zprostředkovatelky mezi kancelářemi
spojovací dveře stále otevřené dokořán. Stejně tak
i na chodbu. Už při příchodu na pracák mne udivilo,
že na chodbách bylo s bídou jen třicet lidí. Pak
jsem pochopil souvislosti. Drábkovi to umožnilo
propustit stovky zaměstnanců úřadů práce po celé
republice za současně provedeného odklonění 50
000 nezaměstnaných na Czech Pointy po repub-
lice. Další stovky zaměstnanců ÚP odešly údajně
dobrovolně na základě dohody či dali výpověď
sami. Třeba ve Francii na počátku ekonomické a fi-
nanční krize nabrali na tamních obdobách našeho
úřadu práce prý 5000 nových pracovníků, aby ten
příval nezaměstnaných zvládali. V Čechách je zase
všechno jinak, úřadům práce se pouští žilou, a je-
jich potřebná a náročná práce se převádí z přetí-

ženého (a zároveň redukovaného) oddělení zpro-
středkování zaměstnání na Českou poštu, která
ovšem zároveň taky propouští a šetří, kde se dá.
To je na palici, v tomhle státě už není normální
snad vůbec nic.

Mrazivým listopadovým ránem roku 2011 mířím
z vlaku na poštu. Je tam zase fronta?, ptá se kolé-
bající se obtloustlá důchodkyně mladšího maníka
ve značkovém oblečení, který už vychází z pošty
a odemyká svůj bourák. Tady to bez fronty nejde
nikdy, bouchne dveřmi a už couvá na silnici. Lidé
stojí k dvěma přepážkám namačkáni až ke vcho-
dovým dveřím, já s tou důchodkyní se tam už ne-
vejdeme. Než se dostaneme dovnitř, přichází další
tři lidé, přes mínus pět stupňů se začínám potit. Vy-
hlížím v obavách, zda nedorazí někdo z mých zná-
mých. Člověk aby se sem od nádraží plížil
kanálama. Dva roztomilí buldočci jedné paničky,
která také dorazila, si mne nějak oblíbí a skáčou na
mě a žadoní o pozornost, tak je hladím a drbu.

Hodný kluci, hodný… Když už se konečně dostanu
dovnitř, zrovna odchází poštovní doručovatelka,
všechny kolem zdraví. Nevíte, prosím, kde je tu
Czech Point?, ptám se jí tiše. To ste mě teda zasko-
čil, otáčí se k okénkům s kolegyněmi, Jiřkóó, kde
je tu Czech Point?! Ticho. Jiřkóóó! Za chvíli se v po-
klidu ozve: Jo, tady. Evidentně pohodářka. Tak ta
první přepážka, usměje se doručovatelka na mne
a ověšená narvanými brašnami a taškami jak sou-
mar se probíjí frontou lidí ke vchodovým dveřím, za
sebou ještě vleče napěchovanou tašku na koleč-
kách, kdosi jí alespoň otevírá vchodové dveře. Když
konečně přijdu na řadu, podám beze slova pošťačce
otvorem dole papír z úřadu práce. Koukne po mně:

32

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Fo
to

 F
B

Lipa_04_2015_LIPA  03.01.16  17:04  Stránka 32



33

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Váš občanský průkaz. Rozloží si složený papír s hla-
vičkou Stanovení prvního kontaktu na kontaktním
místě veřejné správy před klávesnici, vedle moji ob-
čanku a začne pracovat s počítačem. Naštěstí se
na nic neptá, ale nervy mám stejně na pochodu.
Bude jí taky něco přes padesát let jako mně, myslím
si při pohledu na korpulentní, ale sympatickou blon-
dýnu. Nedaří se mi připojit, konstatuje po nějaké
době, s pohledem stále upřeným na obrazovku. Lidí
ve frontě za mnou se během následujících neko-
nečných deseti minut zmocňuje stále více nervo-
zita, a od diskrétní zóny se chodí dívat, proč se to
tak vleče, a pak se už všichni zóna nezóna natlačí
dopředu před přepážky, že mi dýchají na záda. Cítím
se, jako bych stál na řeřavém uhlí. Mladší ženě, kte-
rou znám od vidění z vlaku a která si stoupla po
mém pravém boku říkám: Klidně jděte vedle, tady
to bude asi na dýl. Usměje se a vyndá stejný papír,
jako jsem vyfasoval na úřadu práce já. Já sem na
Czech Point du taky, říká. Aha, tak to jo. Hrozný co?,
dívám se jí významně do očí. Podporu v nezaměst-
nanosti nám stejně žádnou nedávaj a honěj nás při-
tom od čerta k ďáblu, mávne rukou. Škoda mluvit.
A to tady nedávno propustili dvě pracovnice pošty.
Prý pro nadbytečnost. Jednu ze tří přepážek pak
proto uzavřeli, dodává ještě. No, to je podobný jako
u nás, naše pošta je menší, ale taky u nás jednu po-
šťačku propustili, taky údajně pro nadbytečnost,
a pár let před důchodem, to je hnus, kroutím hla-
vou. Tak teď už u nás funguje jen jedna přepážka
a jsou tam věčně fronty. Dámě za přepážkou se po-
sléze podaří připojit, vyťuká na klávesnici mé rodné
číslo a po nějaké době beze spěchu vstává a jde
k tiskárně přes uličku k oknu. S papírem v ruce si
znovu sedá a znovu upřeně zírá na monitor, kde
rejdí s myší. Sakra, dej mi ten hadr, ať můžu vypad-
nout, myslím si. Zlatej pracák, člověk se tam cítil
strašně, ale byli jsme na tom aspoň všichni stejně
či podobně, tohle je daleko horší. Úřednice se na-
jednou pootočí a začne vymačkávat na telefonu ně-
jaké číslo. Nikdo jí to nezvedá. Zkouší to znovu
a znovu. Nic. Hledá v jakémsi seznamu. Úspěch.
Kdosi kdesi jí to zvedne. Nemůžu se dovolat paní
Trnkové, vysvětluje pošťačka dámě na druhém
konci drátu, která nejeví z hovoru evidentně žádné
nadšení, nezvedá mi to, proto volám vám. Tady pá-
novi systém vygeneroval termín další schůzky, ale

nedaří se mi to uložit do paměti, co s tím mám
dělat?, vysvětluje jí vzniklý problém. To se mi ještě
nestalo, říká klidně do sluchátka (a vlastně také
mně a dalším čekajícím nervózním lidem). Být kli-
ďas je pro některá povolání výhoda. Volá ještě na
kolegyni, aby jí šla taky poradit. Nakonec se dámám
společným úsilím zadaří, blondýnka pokládá telefon
a po chvíli bušení do klávesnice, šmejdění myší
a hypnotizování monitoru pomalu sune papíry a ob-
čanku od své klávesnice k otvoru dole v okénku.
Hodím vše do brašny a se sklopenýma očima se
zpocený probíjím chuchvalcem postávajících lidí
z pošty. Proč běhat po úřadech, když výpisy či ově-
ření listin a podpisů lze zařídit na poště?, informuje
mne reklama na Czech Point na letáku České pošty,

který visí na nástěnce hned u vchodu. Drábek se
svým nerozlučným pobočníkem vymysleli tuhle bu-
zerační novotu na prohánění (nejen) dlouhodobě
nezaměstnaných uchazeče o zaměstnání, aby se
jim nezkrátily žíly. A taky aby jim takto zabránili
občas si někde přivydělat pár korun načerno, když
nechtějí chcípnout hlady nebo bejt vyhozený z bytu.
Když o práci v zaměstnaneckém poměru ani neza-
vadí, co těmto lidem tak asi zbývá, než na ponižující
podmínky vyčůraných zaměstnavatelů přistoupit.
Ale už ani tyhle takzvané brigády nejsou… V polo-
prázdném vlaku si rozbalím papír s hlavičkou Po-
tvrzení kontaktu uchazeče o zaměstnání (UoZ)
a stanovení termínu dalšího kontaktu na KMVS.
Zděsím se, za dva dny mám přijít znovu, v přesně
na minutu stanovený čas, uvedeném na formuláři
v další kolonce. Na úřad práce se chodilo jedenkrát
za měsíc. Už cestou na tamní poštu jsem měl na-
jednou neodbytný pocit, že na Czech Point nás bude
šéf MPSV Drábek honit každý týden. A honí nás tam
dokonce dvakrát týdně a pokaždé v jiný den i jinou
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dobu. Na každém potvrzení je vždy termín další
schůzky s na minutu přesným časem, spolu s uve-
dením na minutu přesného času, kdy se člověk na
tu poslední schůzku skutečně dostavil. Navrch ještě
dvě údajně volná pracovní místa.

Jak jsi dopadl, našli ti nějakou práci?, ptá se
mne po návratu domů máti s nadějí v hlase, trápí ji
Parkinson, celá se třese, má vysoký tlak a za sebou
lehčí mrtvičky, kdy ji záchranka odvezla rovnou do
špitálu v Praze. Moje stále pokračující bezvý-
chodná situace její nemoc jen zhoršuje, o psychice
ani nemluvě. Moje drahá polovička Jana je dneska
v práci a zeptá se mne po návratu z dvanáctky
večer na totéž. Jak rád bych obě potěšil, ale kde
nic není, ani čert nebere. Prosím tě mami, tady těm
panákům nahoře nejde o to sehnat někomu práci,
ale zabránit lidem v možnosti občasnýho přivý-
dělku a hlavně, aby se nezaměstnaní, naštvaní tou
buzerací a ponižováním odhlásili z evidence na
úřadu práce. Ministr práce a sociálních věcí Drábek
tak chce ušetřit na platbách na zdravotním pojiš-
tění za uchazeče o zaměstnání, evidované na úřa-
dech práce. A také si vylepšit oficiální statistiku
s počty nezaměstnaných. Uváděných půl milionu
lidí bez práce není skutečná nezaměstnanost, ta je
daleko vyšší. Například o tisíce lidí, vyřazované
každý měsíc z evidence pro tzv. neposkytování
součinnosti s úřadem práce. Odmítnete třeba tzv.
doporučenou práci za tzv. minimální mzdu s odů-
vodněním, že z toho přece nezaplatíte ani nájem
a složenky a z čeho máte pak asi žít?! Jako se to
stalo Janině před deseti roky. Zprostředkovatelka
ji poté okamžitě vyřadila z evidence uchazečů
o zaměstnání. Nebo vás vyřadí z evidence jen
proto, že přijdete na úřad práce o den později,
neboť jste se spletli v termínu či jen prostě zapo-
mněli. Jste nadále bez práce i bez peněz a ještě si
musíte platit každý měsíc zdravotní pojištění, které
je ze zákona povinné. Obdobně a ještě přísněji to
nyní chodí i na tzv. Czech Pointu.

Doma si zalezu do svého kutlochu a lížu si rány.
Když se trochu vzpamatuju, sedám k počítači a obě
čerstvě nabídnutá volná pracovní místa omrknu.
Všeobecný administrativní pracovník coby požado-
vaná profese v sobě ukrývá ale specialistu imple-
mentace datových skladů - seniora. Požadavky
vzdělání - v oblasti IT (SŠ odborné nebo VŠ), 3 až 6
let praxe s návrhem řešení, vývojem a implemen-
tací datových skladů (vývoj v SQL, využití ETL/BI ná-
strojů), výborná znalost alespoň jedné ze světových

databázových plat-
forem. Vůbec netu-
ším, o čem je řeč.
Navíc požadují per-
fektní znalost ang-
lického a ruského
jazyka. U této pra-
covní nabídky zjiš-
ťuji, že už na portále
MPSV visí přes tři
čtvrtě roku. A asi
dlouho viset bude.
Druhá nabídka je schovaná pod názvem Ostatní ří-
dící pracovníci ve stavebnictví. Na stránkách této
firmy je mi ale hned divné, že nenabízejí žádná
volná pracovní místa. Přesto jim posílám struktu-
rovaný životopis spolu s tzv. motivačním dopisem,
který dnes už zaměstnavatelé běžně požadují. Od-
pověď mi dorazí vzápětí, což nepamatuju - většinou
je ticho po pěšině: Je nám líto, ale inzerce není
platná. Výběrové řízení bylo ukončeno před dvěma
měsíci. V současné době jsou všechny pozice plně
obsazené. Zřejmě ÚP zaktualizoval starou inzerci.
Suma sumárum, ministr Drábek jen lidem bez
práce vytírá zrak posíláním neaktuálních, neplat-
ných nabídek tzv. vhodného zaměstnání (tohle je
ale stará bolest úřadů práce). Či nabídkou takových
pracovních pozic, které jsou buď dlouhodobě neob-
saditelné (nejen) uchazeči o zaměstnání z úřadů
práce nebo profesně zcela nevhodné.

V dalších dnech a týdnech dostanu na Czech Po-
intu v nabídce údajně volných míst také fleky z pro-
fese Číšníci a servírky nebo Účetní všeobecní. Ne
všichni se na všechno hodí, ale hlavně dnes se
s uchazečem o zaměstnání bez příslušného vzdě-
lání a několikaleté praxe v oboru zaměstnavatelé
ani nebaví, životopis hned skončí v koši, ať už v tom
virtuálním, nebo skutečném. A že na jedno volné
pracovní místo připadá průměrně prý asi 17 zá-
jemců, tedy uchazečů o zaměstnání? Další pohádka
pro dospělé. Poslal jsem životopis zaměstnavateli
v Praze 8, náplň práce neskutečná, od vedení
skladu, drobný maloobchodní prodej, až po do-
cházku ve firmě, fakturaci, inventury atd. To vše za
poloviční peníz, než je v Praze průměrná měsíční
hrubá mzda. Neozvali se. Klasika. Za pár dní jsem
se odhodlal a zavolal jejich personalistce, jak to se
mnou vypadá. Jsem z toho úplně zděšená, přišlo
nám už 270 nabídek a další stále chodí, to je ne-
skutečné! Tak se naše vedení rozhodlo, že ke stá-
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vajícím požadavkům na tuto pracovní pozici ještě
přidáme znalost podvojného účetnictví a anglického
jazyka slovem i písmem. Poděkoval jsem a zavěsil.
A to podle naší vrchnosti ti nezaměstnaní prostě jen
nechtějí makat. Pár zaměstnavatelů má na svých
webových stránkách počítadlo, kolik lidí si tu kterou
pracovní pozici otevřelo a pročítalo. Většinou je to
několik set, už jsem ale objevil u pracovní nabídky
přes tisíc uchazečů, shánějících zoufale zdroj ob-
živy. Cvokaři si mnou spokojeně ruce, neviditelná
pracka trhu jim spolehlivě nažene ještě víc kunčaftů
do ordinací. Počty bezdomovců a sebevrahů utě-
šeně stoupají. Ministr práce a (a)sociálních věcí
Drábek prohlásil výstižně při zběsilém protlačování
jejich (a)sociální reformy ve Sněmovně: Každý
občan si udělá obrázek o tom, kdo zastupuje jejich
zájmy a jakým způsobem. Štimt. Vůbec jim nejde
o blaho obyčejných občanů, ale jen o to, aby se ku-
ličky, které před sebou menšina nejrůznějších zbo-
hatlíků valí a o které se občas mezi sebou poperou,
bohulibě rozrůstaly. Sytý ale hladovému nevěří
a proto by si měl pan Jaromír Drábek zkusit alespoň
pár měsíců vyjít s minimální (hrubou) mzdou 8000
korun měsíčně (my doma tohle důvěrně známe) či
s ještě nižší průměrnou podporou v nezaměstna-
nosti (nemluvě o tom, že jí pobírá od ÚP jen asi pě-
tina uchazečů o zaměstnání), to by ho přešly roupy.
Nebo by měl prubnout vyžít ze stanoveného život-
ního minima (pro jednotlivce stanoveno na 3400
korun měsíčně, při dalších započítaných osobách
ve společné domácnosti tato částka klesá) či exi-
stenčního minima (2200 korun měsíčně) v rámci
pomoci v hmotné nouzi. Ministerská definice je tu
věru interesantní. Životní minimum je minimální
společensky uznaná hranice peněžních příjmů k za-
jištění výživy a ostatních základních osobních po-
třeb. Existenční minimum je minimální hranicí
peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou
k zajištění výživy a ostatních základních osobních
potřeb na úrovni umožňující přežití. Moc hezky vy-
myšlený a ještě líp napsaný. Navíc ďábel je jako
vždy ještě skryt v detailech podmínek pro přiznání
pomoci v hmotné nouzi, a kde se pro výpočet dávky
využívá právě dané výše životního a existenčního
minima. Formuláře žádostí úplný tlustospisy, na je-
jichž vyplnění aby měl člověk nějakou speciální
školu.

Houževnaté a komplexní úsilí pravicové vládní
trojkoalice vede až k úplnému rozvrácení životních
poměrů mnoha lidí. Ti nahoře vůbec také evidentně

nevědí, jak to dole v podhradí s prací ve skutečnosti
vypadá. Trestají buzerací a šikanou i nezaměstnané,
kterým je 50 let a víc, kteří nemohou z důvodu vyš-
šího věku dlouhodobě najít práci, ale dělat přitom
chtějí a potřebují. Místo aby jim pomáhali, přicházejí
dokonce s dalším ponižujícím trestem v podobě nu-
cených prací (oficiálně veřejná služba), kdy je po-
sílají v oranžových či žlutých vestách s košťaty
a lopatami uklízet zdarma ulice a ztrapňovat se
před kolemjdoucími, mnohdy svými přáteli či zná-
mými – člověk aby se pak hanbou propadnul!
Sankcí je tu krácení už tak žebráckých dávek. Je
také smutnou skutečností, že dnes pouze 8 procent
zaměstnavatelů je ochotno (eventuálně) přijmout
do pracovního poměru i starší lidi, tedy 50 plus, jak
nás pro zjednodušení označují. Jenže v době po-

kračující krize všichni spíš propouštějí, či v lepším
případě nenabírají nové zaměstnance. Za této situ-
ace je třeba i neustále pokračující zvyšování věku
pro odchod do starobního důchodu sprostotou a cy-
nismem nejhrubšího zrna.

*******************************************
Deset měsíců mi proteklo doslova mezi prsty,

dalších deset ztracených měsíců. S tou jednou
dámou za přepážkou jsme se zatím docela sblížili,
dokonce mi sama od sebe dohodila jednoho za-
městnavatele, ale i to místo ve výrobě (zdravotních
pomůcek pro německou firmu) bylo už dávno ob-
sazené. Systém značky Šiška mi na Czech Pointu
spolehlivě vygeneroval za tu dobu samá príma
dlouhodobě neobsaditelná pracovní místa, nejvíc
ajťáky – tedy programátory počítačových aplikací,
vývojáře softwaru, správce počítačové sítě atd.,
zdravotní sestřičky (sestra všeobecná s osvědče-
ním) – ty jsem dostal protekčně více než desetkrát
(a to i ve Vězeňské službě ČR), cesťáky čili obchodní
zástupce, strojírenského techniky, projektanty
a konstruktéry atd., tzv. odborné finanční a pojišťo-
vací poradce (ovšem většinou na ŽL zn. A kunčafty
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si sežeň, kde chceš - nástup ihned, to samé platí
i pro finanční a realitní makléře), pracovníky
ostrahy, strážné či vrátné (tady zaměstnavatelé vět-
šinou stejně chtějí jen OZP, tedy osoby se zdravot-
ním postižením). Z mé profese nebo ze sociální
oblasti (kde jsem pracoval naposledy několik let) či
z kulturní vůbec nic. Zároveň mi systém DONEZ
pečlivé hlídal docházku. Jednou jsem tam dorazil
pár minut po 15. hodině (schůzka byla stanovena
na 15.15 hod) a pošta byla nečekaně zavřená. Na-
konec jsem se tam dovolal. Z pootevřeného okna
mi kdosi sdělil, že mi napíšou omluvenku, ale že
musím přijít zítra znovu, že mají z důvodu čerpání
dovolených zkrácenou provozní dobu. Leč ten bu-
zerační systém mi druhý den stejně vygeneroval, že
po mě chce omluvenku: V rámci tohoto kontaktu
byla zaevidována omluvenka neuskutečněného kon-
taktu / nedodržení stanoveného času kontaktu 2. 8.
2012 v 15:15 - ústně. Důvod neúčasti / nedodržení
stanoveného času doložte kontaktnímu pracovišti
krajské pobočky ÚP, kde jste veden(a) v evidenci
uchazečů o zaměstnání. Uzavření pošty Šiškův
systém prostě nevzal na vědomí. Bez omluvenky, pí-
semné, třeba ošetření u lékaře nebo přijímacího po-
hovoru u potenciálního zaměstnavatele, to znamená
okamžité a sankční vyřazení z evidence uchazečů
o zaměstnání, s tím, že zpět do evidence může být
nezaměstnaný zařazen až po půl roce. Bez ohledu
na to, že práci i nadále nemá. Drábek a jeho pravá
ruka Šiška takto ve statistických údajích pilně snižují
procenta nezaměstnanosti tímto bohulibým způso-
bem. (Dole na zmíněném dvakrát týdně fasovaném
formuláři jsou loga ESF, EU, Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost, vše spolu s heslem
Podporujeme vaši budoucnost). Napsal jsem z do-
mova hned e-mail, a poslal ho nové zprostředkova-
telce na zeštíhlený ÚP, kde jsem jí vše vylíčil. Uznala
to a v systému DONEZ udělala potřebné zásahy,
abych mohl pokračovat v krasojízdě.

Je při tom velmi zvláštní, že jsem na úřadech
práce a především na Czech Pointu nikdy nepotkal
ty naše takzvané nepřizpůsobivé spoluobčany, na
které to mělo údajně mířit především, ale obyčejné
a slušné lidi, nešťastné z toho, že nemají práci
a tedy prostředky na trochu slušnější život.

Po dalším měsíci jsem té šikany měl ale už plný
kecky. Jako když odsouzenci bez přestání kape po-
malu voda na čelo, nějakou dobu vydrží, ale pak
mu začne hrabat, až zcvokne. Janina řekla, že na
mý další ponižování nemá nervy, ať se z pracáku

odhlásím, že za mne bude radši platit to blbý zdra-
votní pojištění sama, a že se prostě ještě víc
uskrovníme.

Moje nová zprostředkovatelka na ÚP byla milá,
na nic se neptala a vyřadila mne hned z evidence.
Balila si zrovna svoje věci. Odchází odtud prý
sama, všechno si to tady představovala jinak, jako
službu lidem a ne buzeraci lidí bez práce, kterou
jim tenhle úřad stejně nedokáže zajistit. Stěžovala
si na nový nefunkční pomalý počítačový systém
a spousty nutných přesčasů. Všude kolem ní se
vrstvily štosy spisů klientů, formulářů a publikací
i šanonů. Když jsem s potvrzením pro zdravotní po-
jišťovnu vypadnul, ulevilo se mi.

První týdny bez buzeračního systému DONEZ
byly neskutečný, jako by ze mne spadly okovy. Ale
rodinný rozpočet napínat ještě víc platbou ze zá-
kona povinného zdravotního pojištění jsem dlouho
nevydržel. Práce nikde i nadále žádná a tak jsem
se odhodlal po měsíci jít zpátky na pracák. Opět
moc lidí po chodbách nepostávalo či neposedá-
valo. Vzal jsem si lístek s pořadím. Jen dva lidič-

kové přede mnou. Radoval jsem se předčasně. Na
řadu jsem přišel až za hodinu a půl. Před rokem
a více to bylo 20 minut. Ale tehdy přede mnou če-
kalo ve frontě běžně 10 až 15 lidí k mojí zprostřed-
kovatelce, kterých bylo na tomto úřadu práce
celkem osm. Teď po vyčištění od těch nadbyteč-
ných pracovnic jsou tu jen čtyři. Plus jako dříve je-
jich paní vedoucí. V kanceláři už seděla zase nová
zprostředkovatelka a potýkala se s novým počíta-
čovým programem značky, jejímž duchovním
otcem je náměstek Šiška. Podávám jí formulář
ZAM (uchazeč – evidence) Žádost o zprostředko-
vání zaměstnání, který jsem si vyplnil na pultíku už
při čekání na chodbě. Zanést každého klienta (tak
hezky nám tu říkají) do databáze trvá evidentně
delší dobu a jak vidím na jejím monitoru, je to
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o dost komplikovanější, než to bylo
u osvědčeného softwaru od OKsys-
temu. Kolem té dámy všude pečlivě
složené štosy spisů, složek a šanonů.
Byla jsem tu teď zase celou sobotu,
přestože přes týden děláme dvanáctky,
nestíháme to. Tady na Drábka a ty jeho
vejmysly nadává celej barák, věřte mi.
Ve tváři měla nepřehlédnutelné stopy
únavy z přepracování. My jsme tady na
zprostředkování v první lajně, a místo
aby nám to ulehčili, přišli s novým
a poruchovým a navíc ještě pomalej-
ším počítačovým systémem. Zároveň
propustili či přeřadili část kolegyň, po-
dává mi formulář s názvem Průkaz
uchazeče o zaměstnání. Podepisuju
převzetí. Přijdete zase na konci ledna
příštího roku. Když vidí překvapení na
mé tváři, vysvětluje: My teď máme pro
naše klienty čtyřměsíční intervaly ná-
vštěv, nestíháme ten nával lidí bez za-
městnání, a nabídka práce je stejně
malá nebo žádná. Nedá mi to, zeptám
se na paní Ivanu. Přeřadili jí do oddě-
lení trhu práce a pak šla hned do dů-
chodu, už na konci minulýho roku. Její
manžel přitom musel skončit s živnost-
ničením, jak mi říkala v době, kdy jsem
k ní ještě docházel. Měl novinový stánek. Tržby mu
ale postupem času stále klesaly, nepomohlo roz-
šíření prodeje o drobnou keramiku a květiny, až to
bylo k neutažení, natož k uživení. A práci mu, ač
sama v té době zprostředkovatelka na ÚP, najít pro
jeho předdůchodový věk nedokázala.

Po návratu domů jsou moje Janina i máti úplně
zaskočené tou změnou, že jdu na pracák až za čtyři
měsíce, když mne v systému DONEZ přitom tak
proháněli, ale jsou obě moc rády.

Uteče jen pár dní a večer v televizním zpravo-
dajství uvidíme záběry ze sídla MPSV, kde protiko-
rupční policie sebrala Drábkova muže číslo jedna,
náměstka Vladimíra Šišku, ve skutečnosti nejmoc-
nějšího muže na Ministerstvu práce a sociálních
věcí. Detektivové odvedou v klepetech ještě šéfa
informatiky Hojera. Jsou obvinění z podplácení. Za
dva dny vyšetřovatelé uvalí na Šišku vazbu. Jaro-
mír Drábek, tvářící se stále jako pan Čistý, jen ve-
lice neochotně, a to až po nátlaku z vlastní partaje
TOP 09, oznamuje svou rezignaci k 31. 10. 2012

Nástupkyní se stala jeho náměstkyně. Uvede se
hned hezky česky zmatky s sKartou, výmyslem (čti
nesmyslem) to ještě jejího bývalého šéfa, komplikují-
cím život 20 procentům nezaměstnaných, pobírajících
podporu v nezaměstnanosti a lidem na sociálních dáv-
kách, včetně osob zdravotně postižených. A bankovní
lobby si chce krom toho líznout ještě i z důchodů, takže
sKarty za odměnu dostanou na odchodnou od
p. Drábka asi i důchodci. Naštvaní či spíše rozezlení
lidé na internetu už v tom mají jasno. Nová ministryně
práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová (TOP 09) je
prý jen zase ten starý Drábek v sukních. 

V televizi běží placená reklama, že s pomocí ESF
(Evropských sociálních fondů) se údajně podařilo
zajistit tvorbu celkem 50 000 pracovních míst.
Jenže vidět to jaksi nikde není. Stačí si otevřít no-
viny nebo se podívat na internetu na pracovní na-
bídky, kterých je žalostně málo a jsou často mizerný
a někdy i cinklý. Pověstné světlo na konci tunelu je
tedy stále v nedohlednu. Jak dlouho ještě?

14. 11. 2011 - 29. 11. 2012
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OŠKUBEJ DĚDKA, OŠKUBEJ BÁBU
PETR BURDA

Měsíc otevřený antikvariát v centru Prahy
praská ve švech. Na ploše pětkrát pět metrů se
tísní čtyři knihomilové a před regály plnými knih si
dávají galantně a s humorem přednost.

„Tuhle knížku mně zabavili při domovní pro-
hlídce a dneska si jí můžu koupit za búra. To jsme
to dopracovali.“

Povzdechne si nahlas starší muž v mírně ošun-
tělých šatech. Odezvou je mu shovívavý úsměv na
tváři vrstevníka.

Ohýbám se až k poslední řadě knih, přesně
podle Werichova bonmotu, že intelektuál se pro
dobrou knihu rád ohne, přejedu očima hřbety vá-
zaných knih a vytáhnu jednu, která ve své době vy-
volala senzaci.

„ Nová setkání. Několik českých próz.“
Přečte nahlas název knihy starší muž stojící za

mnou.
„ To jste si vybral dobře. Mám jí doma. Za pěti-

kačku, to je výhra. Ale nedivte se. To víte, jak se
říká, staří to mají a mladý už knížky nechtěj.“    

Zalistuji prvními stránkami. Bohumil Hrabal
Taneční hodiny pro straší a pokročilé, Ladislav
Bublík Páteř, Josef Škvorecký Legenda Emoke,
Milan Kundera Falešný autostop, Ivan Vyskočil
Nejsem si jist, František Hrubín Zlatá reneta.
Vyšlo v Odeonu, v šedesátém šestém. O dílech
Hrabala, Škvoreckého, Kundery a Hrubína jsme
se právě v tom roce hádávali u stolku útulné vi-
nárny, sedíce na prvorepublikovém, kdysi červe-
ném plyši. I při nočním probuzení bych dokázal
odrecitovat dosud vydaná díla Hrabala, Škvorec-
kého, Kundery a Hrubína. Všichni, až na Hrubína,
jich měli pět. 

Byla to půvabná vinárnička, kde i v poledne bylo
mírné přítmí, elegantní dáma v šatně, manželka vi-
nárníka, si od nás, studentů, nevzala ani těch pár
haléřů za šatnu, navíc nám zašila poutka u kabátů,
knoflíky a jemně otřepané konce rukávů. Vinárník
neurčitého věku s nosem zajordánského Slovana
neopomněl vždycky zdůraznit, že při naší útratě je
prodělek taky kšeft.

Po deseti patnácti minutách jsem rušnými uli-
cemi centra došel až před vinárnu. Dám si deci
jako za mlada, zavzpomínám. Vašek je už pět let
pod drnem, dvě mozkové mrtvice během půl roku

a k tomu srdeční
slabost, to se po-
vede přežít málo-
komu, Honza,
poslušný syn svých
rodičů, pár dnů po
srpnu osmašede-
sátého, přes Ra-
kousko a Jižní
Afriku, skončil
v Austrálii. Pepa,
hned po zveřejnění
svého jména v Cibulkových seznamech, se zaba-
rikádoval ve svém karlínském bytě, a už deset let
neodpovídá ani na dopisy.

Byl by to zázrak, kdyby se vinárna zachovala
v původním stavu. Na první pohled vypadá jako by
jí, podobně jako pivovary své hospody, vybavil ně-
jaký věhlasný vinný sklípek. Od stolů přes ubrusy
až po obrázky na stěnách. Nepřekvapilo mě, že
cena deci bílého je vyšší než celé láhve tenkrát.

Vedle u stolu sedí dva hodně odlišní mladíci,
i když stejného stáří. 

Ten o hlavu vyšší má kotlety do půl mozku
a vlasy sčesané do podivné kreace. Oblečení, jak
kdyby se vrátil, nebo naopak mířil do fitcentra.
Z řeči těla je možné vystopovat jednání toho, kdo
chce mít vždycky navrch a pokud možno i poslední
slovo. Snad kvůli zdůraznění svého ega křičí, ale
to může být způsobeno i tím, že už jako dítě usínal
se sluchátky na uších a dnes nedoslýchá.

„ Co se ti povedlo, za poslední dva roky? Můžeš
mi říct?“

Naléhá na drobného, brýlatého, vrstevníka, který
by se ještě hodil do školních lavic.

Ten jen pokrčí rameny a sebere imaginární
smítko z roky nečištěné černé látkové bundy.

„ Tak já ti to řeknu. Nejdřív jsi chtěl s Rusama
koupit vybydlený kasárna. Pak s nějakou jinou
bandou provozovat benzínku. A taky jsem tě za-
chránil od toho, abys pro Vietnamce nedělal za-
hradníka. A nepěstoval to jejich svinstvo, kterym
zaplavujou Rakousko a Německo. Za to je až
deset let, a umíš si představit, jak by zacloumalo
s tvojí mámou, kdybys byl minimálně pět let
v lochu?“
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„Nemám teď dobrý období. To víš sám. O pořád-
nou práci nezavadím a o pořádnou ženskou taky
ne.“

Usrkne ze stylové sklenice před sebou. Setkání
bude asi delší. Pánové mají před sebou celou
láhev.

„Tak poslouchej, třeba si dělej i poznámky.
Řeknu ti, co teď frčí. Voškubat bábu, nebo dědka.
Už to není tak lukrativní, jako když se džúsovaly
podniky a různá ředitelství. Teď je to založený na
nerovnováze postavení.  Ty si za korunu založíš
společnost s ručením omezením. Skoupíš pár
desítek pohledávek za pár babek, na to ti klidně
půjčím. Hlavně musíš vybírat seniory okolo se-
dmdesáti, musí být tak tři sta kilometrů vzdálení
od tvojí firmy. Aby za tebou náhodou nepřijeli. Jo,
a s Českou poštou si domluvíš, abys měl lacinější
podávání obyčejných dopisů. A pak ty svoje
kavky začneš bombardovat dopisama s upozor-
něním, že věřiteli stačí u jejich dvaceti tisícovýho
dluhu zaplatit tisícovku a mají právní servis,
který půjde na jejich vrub. S nějakým známým
právníkem se dohodneš a on si poradí s tisíco-
vejma odměnama i režijníma paušálama. Za pod-
pis si dneska můžeš klidně účtovat tři sta
z místa. Jasně, že ti něco pustí, to buď v klidu.
Šábneš se i s exekutorem. Ten se zahojí na zá-
mečníkovi, na stěhovácích i na skladnym. Uvidíš,
že to půjde jako na drátku. A ty budeš pořád po-

sílat dopisy s varováním, že ten původně dvaceti
tisícovej dluh se dotyčnému vyšplhá minimálně
na čtyřicet. Ty peníze dědek nebo bába neseže-
nou.  Z důchodu určitě ne, příbuzný se na ně ne-
složej. A že by někdo byl tak hodnej a vzal tak
starýho člověka do práce, ani na tu nejhůř pla-
cenou, to nehrozí. Dneska není práce ani pro lidi,
co mají pár let do důchodu. A neměj výčitky. Stát
ti ještě poděkuje. Většina z nich volí totiž komu-
nisty.“

Na důkaz, že končí se školením, plácne obrýle-
ného mladíka do ramene. Přesto ještě dodá.

„Musíš si pospíšit. Ale já na tebe dohlídnu. To
víš, místo těch literárních pavěd jsi měl studovat
něco lukrativního. Já už vydělal dvacet míčů,
a doma mám jenom patnáct knih, z toho tři ku-
chařky.“

Dopíjím nakyslé bílé víno, které mělo možná
původ ve španělské krabici. Znovu se přesvědčím,
že z původního interiéru vinárny nezbylo nic. Dialog
těch dvou se výrazně lišil od našich sporů o to,
který z českých autorů dokáže poetičtěji zachytit
pulsující život zlatých šedesátých. Hrabal? Škvo-
recký? Kundera? Nebo Hrubín? Dneska slyším bez
elegance a na plnou hub, že letí voškubat dědka,
nebo voškubat bábu, kteří se nedokážou ubránit
ani násilníkům, natož bankám nebo finančním in-
stitucím, koupeným možná právě jen za tu jednu
jedinou českou kačku.        

Něco na jídlo, prosím
Petr BURDA      

Letošní dlouhé léto, které se promítlo i do podzimu, dělalo z ranních procházek příjemnou záležitost.
Pravda, když jste se ocitli ve čtyři ráno například v pražské Revoluční ulici, zažili jste sice hlučnou kulisu,
ale vánek od Vltavy vám to bohatě vrátil. O setkání se zahraničními turisty nebyla nouze, občas jste
potkali i někoho, kdo mluvil česky.

A tak ke mně jednoho rána přistoupil zhruba třicetiletý muž s otázkou, zda mám něco proti Romům.
Po pravdě jsem mu odpověděl, že ani v nejmenším, už ve dvaadvaceti jsem jich poznal několik během
vojenské prezenční služby a tak dobrý segedínský guláš jsem od jiných kuchařů od té doby nejedl. Byl
s mojí odpovědí evidentně spokojen. Vytáhl z igelitové tašky dva značkové parfémy a jedny hodinky.
Omluvil jsem se mu, že v tak brzkou ranní hodinu u sebe nenosím peníze, a takovéto obchodní transakce
neuzavírám. Posmutněl a přiznal se, že to co mi nabízel, krátce před uzavírací hodinou ukradl v nedalekém
vyhlášeném obchodním centru. A jestli to na něj neprásknu. Slíbil jsem mu, že ne. Znovu mi začal nabízet
to, co už jsem viděl a přidal ještě další zboží. S prosbou ať mu dám alespoň nějaké peníze na jídlo. Tři
dny prý nejedl a už tři měsíce hledá práci. Řekl to tak upřímně, že jsem mu v té chvíli věřil. Když viděl,
že u mě neuspěje, vydal se dál směrem k Vltavě. A já si do paměti vryl žánrový obrázek letošního přelomu
léta a podzimu.
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Býti odborovým bossem se vyplácí
PETR BURDA

Býti odborovým bossem se v našich zeměpisných
šířkách vyplácí. Vynese vám to flek v europarla-
mentu, nebo předsednictví v Senátu. Jen nesmíte po
stotisícové demonstraci jít na pivo s tím, proti kte-
rému byla svolána. To pak na vás žádný teplý flíček
nezbyde. Dnešní předák největších odborů v zemi
Josef Středula se dopustil nebezpečného názoru,
když poukázal na to, že firemní manažéři se už do-
stali na úroveň evropských platů, zatímco zaměst-
nanci dále živoří za valorizované mzdy, které
nekopírují náročnost jednotlivých profesí. Stát stejně
jako investoři na vyšší mzdy mají, ale proč bourat
dlouhodobou politiku nízkých mezd, kterou prosazo-
vali jak Antonín Zápotocký, tak Lubomír Štrougal.
Tonda Práce či Tonda Lopata, jak lid říkal druhému
dělnickému prezidentovi Antonínu Zápotockému, to
dokonce dokázal kompenzovat občasným snížením
cen různých výrobků. Lubomír Štrougal už takový
manévrovací prostor neměl, spíše se jen plíživě zdra-
žovalo, a tak český dělník dostával za vzor Japonce,
který makal do roztrhání těla za hrst rýže a bez do-
volené. Pokud si někdo myslel, že pořádek ve mz-
dách udělá doba polistopadová, hluboce se mýlil.
Pouze došlo ke skokové valorizaci, aby chudý lid
mohl polovinu svého nového příjmu nacpat nové
vrstvě zbohatlíků, která si vylobbovala na vládě
a Parlamentu ČR do té doby nepředstavitelné výhody,
hovořím tu o majitelích domů. Ke mzdové vyhlášce
jsem neměl důvěru už od doby její tvorby koncem
šedesátých let. Byl jsem u toho, když dvě postarší
dámy se stopkami v ruce sledovali práci ručního sa-
zeče, což byla ve všech okolních zemích elitní pro-

fese, srovnávaly jí s námahou, kterou musela vyna-
ložit dojička krav při automatickém dojení. A disku-
tovaly o tom, zda je těžší napojit dojítko na struk,
nebo ve dvou zvedat třicetikilogramové prkno se
sazbou na regál. Jejich tehdejší rozhodnutí ve pro-
spěch dojičky přežilo až dodnes, ale už je to jedno,
protože profese ručního sazeče zanikla. Německo
ani Rakousko jsme ve mzdách ani v životní úrovni
nedohnali, natož předehnali, ale štvát by nám mělo,
že když se rozděloval společný stát, musel jsem sice
nerad, ale přece jen dát za pravdu těm, kteří brali
jako křivdu, že mzdy na Slovensku byly o dvacet pět
procent nižší než v Čechách a na Moravě. Dnes jsou
slovenské mzdy vyšší než české a z toho vyplývá
jedno jediné. Dvaadvacet let česká mzdová politika
stagnuje. Co ovšem nestagnuje  je zájem o naši
měnu. Cizinci začali skupovat i ty české dluhopisy,
které mají záporný výnos. To samozřejmě cosi sig-
nalizuje. Přiznám se, že i já se řadím do skupiny lidí,
která už netrpělivě čeká, až ze svého guvernérského
postu odejde pan Singer, který s českou korunou
udělal něco podobného co komunisté v roce 1953,
a česká koruna přestane být řízena. Spekulanti nás
neobjevili teprve včera, ale dnes do toho jdou ma-
sivně. Peníze parkují do vládních dluhopisů, cizinci
vlastní dluhopisy v objemu téměř 252 miliard korun.
V zahraničních rukách bylo koncem léta osmnáct
procent celého českého dluhu, tedy o čtvrtinu více
než na začátku roku a zároveň nejvíce za pět let.
Takže, abychom se časem nedivili a nežasli. A ne-
zbyly nám oči pro pláč, jako ostatně v minulém dva-
cetiletí už několikrát.
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Myslel jsem, že od letošního března bude klid
a můj soused přestane po 25 letech na své zahradě
a také ve svých kamnech vypalovat haldy mědě-
ných kabelů a různých dalších kovů, obalených
plasty a gumou, včetně starých rádií, atd. atd. Ceny
například za měď jsou ve výkupnách skutečně lá-
kavé, od 95,- Kč až do 125,- Kč za kilogram.
S novou vyhláškou Ministerstva životního prostředí
si proto ti takzvaní podnikatelé ve sběrných suro-
vinách vytřeli panímandu. A my v obci budeme dej-
chat zase dál ty jedy a bát se otevřít okna. A to
nemluvím o naší malé zahrádce, to
už aby se člověk bál si něco na ní vy-
pěstovat a pak to sníst. Plný těch kar-
cinogenních látek, neb ty rostliny to
do sebe bohužel, nemohouce se brá-
nit, nacucávají. Takzvaní sběrači kovů
(krásný eufemismus pro zloděje) jsou
pak taky nacucaní jak houby, ale pro
změnu chlastem. Obě strany jsou
spokojené - zase to totiž společně,
ruku v ruce s těmi rádoby podnika-
teli, naši milí nepřizpůsobiví spolub-
čané vočůrali. Když jim tedy
nemohou vyplácet peníze v hoto-
vosti, a mohou se jen provádět bez-
hotovostní úhrady na účet či
složenkou, což je pro ně problém, dá-
vají jim ve sběrnách druhotných su-
rovin například lahve rumu a jiného alkoholu apod.
V některých obcích a městech to proto vyřešili ra-
zantně, místní vyhláškou zakázali sběrnám vyku-
povat kovy od fyzických osob. A najednou mají klid.
Jedním rázem přestaly mizet například z komuni-
kací litinové kanalizační poklopy. Nám už ho na
cestě pod naším domem v minulosti dvakrát vyčó-

rovali. Nebyli to rozhodně žádní troškaři, objížděli
po večerech a nocích široké okolí se starou Ávií
a nakládali vše, co jim přišlo pod ruku. Policistům
trvalo nějakou dobu, než na ně kápli. Jejich slu-
žebna je od nás daleko a je jich žalostně málo. Po-
dezíral jsem vždy zprvu svého souseda, že si tím
zmizelým těžkým poklopem vylepšil svůj rozpočet,
ale ten se opakovaně dušoval, že on ho neukradl,
že on to nebyl. My do té tří metry hluboké díry
uprostřed polní cesty tehdy málem ve večerní tmě
spadli, když jsme šli z vlakového nádraží domů,

neboť osvětlení tu je mizerné či spíše vůbec žádné.
Sám jsem to pak musel jít hned zakrýt deskami
a prknama. Obecnímu úřadu trvalo nakonec řadu
týdnů, než sehnali poklop nový. Nyní je tam sice
opět litinový poklop, ale tentokrát už jiného typu,
mohutně zalitý betonem, a přikurtovaný, tak snad
je to od zlodějny odradí. Uvidíme. 

SBĚRNÉ SUROVOSTI
Jan POLÁČEK
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Na Kladně do šachty spadl nevidomý. Doplatil tak na počínání zloděje. Devětatřicetiletý nevidomý muž
šel v neděli kolem půl šesté večer ulicí Arménská, když ve výklenku u domu kousek od chodníku spadl
do otevřeného kanálu. Hasiči pak muže vyprostili z asi čtyřmetrové hloubky. Muž utrpěl tržnou ránu na
hlavě a otřes mozku, byl ale při vědomí. Po ošetření na místě byl převezen do kladenské nemocnice.
Strážníci pak kanál prolezli a zjistili, že jsou ukradeny i trubky uvnitř, poté ústí šachty zakryli paletou
a místo označili páskami. Kdo má krádež poklopu na svědomí, strážníci zatím netuší...

15. 12. 2015 Novinky.cz
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Nad Pražským hradem zavlála zástava muže,
který se nestydí:

� vykazovat zdravotně postižené děti ze společ-
ného vzdělávání, 

� kundovat v médiích, aby odvedl pozornost od
svého výletu oligarchovým soukromým tryskáčem, 

� jmenovat svým poradcem rozvědčíka Čínské li-
dové armády, 

� jmenovat jiným svým poradcem nevěrohod-
ného obchodníka s ruskou ropou, který odmítá
zveřejnit své CV, 

� držet ve funkci kancléře prezidenta ČR šmeli-
náře bez bezpečnostní prověrky, 

� vzdávat hold armádě, která utopila studentské
hnutí v krvi, na místě, kde se to stalo, 

� stýkat se s pochybnými diktátory, 
� nechat stíhat člověka, který po něm údajně měl

hodit vejce, 
� zostouzet svou lží národního hrdinu, který pře-

žil válku v koncentračním táboře, 
� vrávorat opilý nad českými korunními klenoty

a vystavovat špinavé prádlo světu na odiv mnoha
dalšími způsoby. 

Prezidentovo špinavé prádlo
rudé jak čínská vlajka
snad trapností a taky vzteky
vlají dnes nad Prahou
(a hraje balalajka)
prezidentské trenky

smutně si pleskají
nepostrádaje hýždí
které je i celou zemi
čím dál tím víc hyzdí

nad městem vlaje
zástava zeměpána
jen on a nikdo jiný
arbitr elegance
a moudrost sama
21. 9. 2015
http://www.ztohoven.com/
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Pavel J. Hejátko
Báseň k dnešnímu výročí sametu
Dnes 17. 11. 2015, 11:25:48
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz, etc

Nakonec už šestadvacet přešlo mrazů
pravdě a lásce po odkazu,
šestadvacet po sobě jdoucích klamů,
zemřelo ve výzvách, slzách či ideálech

slovních prstokladů.

Toliko šestadvacet podvodem udusaných,
osudových lidských let.

Santusák měl prý svačit v kantýně
s doktorem a šampaňským si oba
měli připíjet,
a lid se venku radovat, štěstí kupovat

i přání nebo ta vykurvená přání aspoň mět...

Nekrást poklopy od kanálů do výkupen
kovů,
nehrabat se v kontejnerech, nežrat jedy
přímo
krysám z podnosů

a netahat se s nezvanými cizáky o kus skývy
v bankou vyvlastněném domu,
s panskými horšími než mor

zaprodaný až do generace ještě nenarozených.

Šestadvacetkrát tak trapně naletěli jsme
a to se blíží další zase ještě špinavější sníh,
šestadvacet pytlů se svědomím

už neseme si každý na zádech a není mlýn,
který by je dokázal všechny semlít...

Co k tomu dodat?
„Boj proti lidské přízemnosti a obhroublosti

nikdy nemůžeme vyhrát.
Ale nikdy nesmíme tento boj vzdát.“

Jan Werich
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Dovede si někdo představit, že by nějaká sku-
pina Sto hoven vylezla na střechu Bílého domu
a vyměnila vlajku s hvězdami a pruhy za červené
trenýrky? Nebo že by vylezli falešní kominíci na
Kreml nebo na Elysejský palác?

Ponechme stranou, zda jde o trestný čin, podle
prvních ozvěn z právních kruhů jsou odhady
o dvou rocích natvrdo pouhým mýtem, jelikož, jak
se u nás hezky říká, na podobné počínání není
pamatováno v legislativě, a tudíž co není záko-
nem zakázáno, je povoleno. Takže můžete si
zřejmě – podle prvních právních ohlasů, sunda-
vat a vyvěšovat na prezidentské střeše cokoli.

Jiná věc je, zda je správné konat cokoli, na co
nepamatuje legislativa.

Prezidentská standarta je symbol státnosti, ať
už na tom Hradě sedí kdokoli. Navíc, Miloše Ze-
mana nedosadily ani ruské ani německé ani
žádné jiné tanky, řádně ho zvolili občané, a že
s ním část veřejnosti nesouhlasí a jeho politiku
odsuzuje, neznamená, že kritika nemá mít nějaké
meze. Jsou to přinejmenším meze slušnosti
a důstojnosti. Taky se nepůjdu vymočit do Sva-
tovítské katedrály, protože mi není Dominik Duka
po chuti.

Čin skupiny Sto hoven – a od tohoto dne jsou
pro mne vskutku hovnaři, přestože dobře vím, že
se jmenují Ztohoven – mě pobouřil a zásadně ho
odsuzuji. Pište si a malujte si a říkejte o Miloši
Zemanovi, co chcete, ale na symboliku státu ne-
sahejte. Hnusné bylo i házení vajec na Zemana –
a na jeho hosty, prezidenty sousedních států. Di-
famace prezidentské standarty spadají do stejné
kategorie opovrženíhodnosti.

Budiž, o tomto se můžeme bavit dokola a už
mě uši brní od žvástů o svobodě projevu, které
se ode dneška budou v médiích probírat. Moje
názory a jiné názory a vůbec žádné názory ale
nejsou podstatné, protože to jsou jenom řeči.

Co nejsou řeči, to jsou fakta.
Faktem je, že se k prezidentovi Václavu Klau-

sovi dostal muž s pistolí v ruce a nasypal to do
něj z bezprostřední blízkosti. Prezidentova
ochranka si ani neškrtla, a je z hlediska ochrany
hlavy státu úplně jedno, zdali šlo o čtyřiačtyři-
cítku Magnum Desert Eagle anebo o špuntovku. 

Faktem dále je, že už dva roky před tím ekolo-
gističtí extrémisté rajtovali po střeše Strakovy
akademie, aniž jim v tom byly schopny bezpeč-
nostní orgány zabránit.

Mělo to být varování. Mělo to být upozornění,
že s ochranou státních činitelů to není zcela
v pořádku. Měla následovat de-bordelizace, de-
kocourkizace, zkrátka, měla následovat profesi-
onalizace bezpečnostního systému.

Místo toho se stalo, že se hovnaři dostali v pře-
vlečení za kominíky až na střechu – se zavaza-
dlem, ty obrovité trenýrky museli mít v nějakém
batohu – a kutili tam dostatečně dlouho, aniž si
jich kdo všiml.

Hrad má vojenskou ostrahu a jistě má i další
vrstvy ostrahy. Těmto lidem není neznámo, že je
Evropa ve válce nestandardního typu. V ní se
nebude bojovat tanky a letadly, ale bojuje se
propagandou, infiltrací a terorem. Navíc i sou-
časná imigrační krize není nic jiného než mo-
hutná a zatím vítězná ofenzíva této
nestandardní války. Miloš Zeman je snad jediná
hlava evropského státu, která v tomto konfliktu
zastává naprosto jasné a čitelné stanovisko.
Nemusíte být bezpečnostní analytik, abyste
došli k závěru, že Miloš Zeman je muž zásadně
ohrožený na životě.

A jaká jsou fakta?
Jeho ochrana připustí, aby se hovnaři špacíro-

vali po střeše Hradu s batohem na zádech a kutili
tam cosi.

Když ti falešní kominíci jsou hovnaři, co musí
být ti, kdo jim měli jejich kutění zatrhnout?

21. 9. 2015
http://neviditelnypes.lidovky.cz/valka-hovnaru 

VÁLKA HOVNAŘŮ
Ondřej NEFF
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Karle, tohle prohlášení tzv. českých intelektuálů
asi znáš; to by stálo za diskusi (ale možná nemá
cenu s nimi vůbec polemizovat); mám z těch
"pravdoláskařů" (jak si skromně říkají) osypky...
Kdo je platí? Nebo jsou blbí zadarmo? Jirka

*************************************************
K rukám předsedy Vlády České republiky
a ministrů České republiky
prostřednictvím ministra pro lidská práva 
a rovné příležitosti Jiřího Dienstbiera
V Praze, 18. 9. 2015

ČESKÁ POLITIKA POTŘEBUJE OBRAT
(v přístupu k migrantům)

Po listopadu 1989 se naše země zařadila mezi
demokratické státy západní Evropy. V domácí i za-
hraniční politice vyzdvihla důraz na právo národů
na sebeurčení, politická práva obyvatel, nábožen-
ské svobody, svobodu slova, myšlení a svědomí
a další. Zejména však právo na lidskou důstojnost,
které je vyzařujícím jádrem civilizačního a sociál-
ního pokroku. Naše zahraniční politika se vyzna-
čovala vysokým stupněm solidarity, když
podporovala a symbolicky brala v ochranu utlačo-
vané občany totalitních států na základě vlastních
zkušeností se sovětskou porobou.  Stali jsme se
opět respektovanou zemí.  To však může být
v krátké době promarněno. Michael Kocáb

Nemáme ale hlubší zkušenosti s národnostně,
etnicky a nábožensky otevřenou společností, pro-
tože jsme žili v komunistickém lágru. Proto se bo-
jíme neznámého a neozkoušeného, ale strach by
měl být překonáván kulturou, vzděláním, poznáním
a pozitivním myšlením. Je mnoho občanů, kteří
chuť a vůli překonat strach prokazují, většina je
však závislá na odvaze politiků a právě ta chybí.
Převládl alibismus, strach z extremistů a nedosta-
tek ideí i ideálů. To platí od Strakovy akademie až
po Hrad.  Jako první se musí osmělit politici,
a pokud to neudělají, nemají schopnost demokra-
ticky zemi vést v krizovém období. Ivan Gabal

Zdá se, že se Evropa rozpadla na státy, které jsou
pro uprchlíky cílové, a na ty, které nejsou. Země Vise-
grádské čtyřky evidentně cílové nejsou, což je zřejmě
také první důsledek jejich protiimigračních postojů.
Copak asi bude druhým důsledkem? Politickými lídry
živená nenávist k jinakosti a ještě razantnější proti-
evropská rétorika ve veřejném prostoru? Politiky Ze-

manova, či Klausova kalibru jsme si my – signatáři
tohoto prohlášení – nezasloužili. Fedor Gál

Základním problémem této krize je neschopnost
české politiky představit si, jak budou státy a Ev-
ropa, které dnes podrážíme a urážíme, reagovat
v budoucnosti, až budeme potřebovat pomoci my.
Takhle se zadělává na Mnichov. Jan Urban

Všechna frustrace lidí a strach ze sebe samých se
promítá do této situace. Kdo jiný než politici by měl
jít příkladem a vlévat obyvatelstvu naději. Těm ale
často zájem o jejich vlastní popularitu, zabraňuje při-
jetí postojů, odpovídajících koncepci evropské poli-
tiky a humanismu, ke kterým se hlásí. Jan Ruml

Vládě České republiky adresujeme následující
společné prohlášení:

Česká politika potřebuje obrat
Současný nekompromisní postoj České vlády

v otázce přerozdělení uprchlíků mezi členské státy
může vést k rozrušení Schengenského prostoru
a k rozpadu Evropské unie. 

Vláda České republiky by proto měla:
dostát svým evropským závazkům, které jsou

vyjádřeny ve Smlouvě o Evropské unii, o jejíž člen-
ství jsme dlouho usilovali. Přijetím do tohoto
svazku jsme přijali i článek I-2 této smlouvy. 

„Unie je založena na hodnotách úcty k lidské dů-
stojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního
státu a dodržování lidských práv, včetně práv pří-
slušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné člen-
ským státům ve společnosti vyznačující se
pluralismem, nepřípustností diskriminace, tole-
rancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen
a mužů.“
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A také doložku solidarity, která stanoví:
„Pokud je některý členský stát cílem teroristic-

kého útoku nebo obětí přírodní nebo člověkem
způsobené pohromy, jednají Unie a její členské
státy společně v duchu solidarity...“

*Přehodnotit svůj negativistický postoj a chování
a nepodílet se na vytváření izolovaného postkomu-
nistického bloku, který může nadlouho poškodit re-
putaci našeho státu. Naším krédem bylo přispívat
ke sjednocení a odstranění polarizace. Je třeba
začít spolupracovat, nikoli spolupráci potlačovat
a spojovat se s k tomu dalšími.

*Deklarovat ochotu podílet se na rozdělení
uprchlíků mezi státy EU dle přijatých  dohod. Jsme
relativně bohatým státem, který se chce podílet na
výhodách, ale i na řešení obtíží tohoto společenství.

*Pravdivě informovat naše občany o počtech ne-
legálních migrantů a žadatelů o azyl, kteří v uply-
nulých 20 letech naší republikou prošli či v naší
republice pobývali, aniž by ohrozili chod státu a tím
zvýšit sebedůvěru občanů této země.

*Neopomíjet rozměr lidského utrpení při infor-
mování veřejnosti o vývoji událostí a zdůrazňovat
mravní povinnost států přijmout nadstandardní
opatření v lidské tragédii takových rozměrů.

Současně jsme si vědomi, že bez pevně nasta-
vených pravidel a pečlivé organizace příjmu
uprchlíků uvnitř členských států Schengenu i na
jeho vnějších hranicích, hrozí bezprecedentní hu-
manitární krize, chaos a bezpečnostní rizika. Žá-
dáme představitele státu, aby plnili své povinnosti
a nesvalovali odpovědnost za důsledky svých chyb,
zbabělosti a nečinnosti na občany a na naše – mno-
hem vstřícnější – partnery z Německa, Rakouska či
Francie, s nimiž jsme a chceme být rovnoprávní.

Michael Kocáb, spoluzakladatel OF, hudebník, Ivan
Gabal, spoluzakladatel OF, Fedor Gál, spoluzakladatel
VPN, sociolog, Jan Urban, spoluzakladatel OF, novinář,
Jan Ruml, spoluzakladatel OF, exministr vnitra

***********************************************
Česká politika potřebuje obrat
K tomuto prohlášení se připojují svými podpisy

a svými vzkazy:
Jiří Pehe, politolog, Bořek Šípek, výtvarník, Libor

Pešek, dirigent, Petr Janda, Olympic, Helena Pre-
čanová a Vilém Prečan, historik, Tomáš Ruller,
prof. ak. soch., Jan Malíř, kameraman, Pavel Jung-
mann, nakladatel, Karel Holomek, Společenství
Romů na Moravě, Matěj Ruppert, Monkey Busi-

ness, Aleš Hora, živnostník, Pavel Koutský, filmař,
Irena Stará, Prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D., Masary-
kova univerzita, Markéta a Petr Veličkovi, kraji-
nářští architekti, David Němec, Helena Slavíková,
dramaturg, Jiří Severin, publicista. 

Dana Němcová: „Kam jsme to dospěli od deva-
desátých let, kdy jsme se stali útočištěm pro tisíce
uprchlíků různých národností a náboženství z vál-
čící bývalé Jugoslávie! Byli jsme schopni spolupra-
covat, přijímat a dodržovat přiměřená pravidla
v nové situaci, informovat nově příchozí i místní ve-
řejnost a chovat se lidsky. A dnes? Pro ohlupující
populismus jsou uprchlíci nevyžádané a navíc
„zdraví lidu“ ohrožující zboží.“

Tomáš Halík: „Naše politická scéna zoufale potře-
buje politiky a i státníky s odvahou a charakterem T.G.
Masaryka, který byl ochoten se postavit proti větši-
novým předsudkům, antisemitismu a šovinismu.
Dnes ještě nebezpečnější obdoby tehdejších strachů
a předsudků, nacionální egoismus a provincialismus,
zachvacují naši společnost jako nebezpečná infekce
a naši vrcholní politici - včetně současného a před-
chozího prezidenta -  tyto nálady přiživují a populis-
ticky se vezou na vlně toho nejhoršího, co dnes do
světa - a zejména Evropy - z naší země zaznívá a za-
páchá. Hnutí nenávisti, rozněcované nebezpečnými
populisty typu Okamury a Konvičky, znemožňují
uprchlíkům se pokojně integrovat do naší společnosti,
nasazují jim masku teroristů a vhánějí je tak do tábora
radikálů, proti němuž údajně náš stát chrání. Je třeba
učinit vše proto, abychom zastavili ty, kdo nás opět
odtahují od Evropy a Západu a dobrovolně nás spou-
távají s "divokým Východem"“. 

Jiřina Šiklová: „Statisíce našich spoluobčanů
odtud ve XX. století odešlo či muselo odejít. V ci-
zině byli přijati. Je naší morální povinností pomoci
těm, kteří jsou zase nyní v nouzi. 
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Petr Uhl: „Uvítal jsem toto stanovisko, také mě
zlobí xenofobní a nesolidární postoj české vlády. Je
v rozporu s hodnotami EU i hodnotami, o něž jsme
usilovali v roce 1989. Mám však poněkud odlišný po-
hled na svět, méně geopolitický. Svůj postoj jsem se
snažil formulovat v článku, který vyšel v Deníku re-
ferendum http://denikreferendum.cz/clanek/21268-
stydim-se-za-ceskou-nesolidarni-vladu “

Eliška Wagnerová: „Především postoj prezidenta
a pak i části vlády se rozcházejí s idejemi, které
charakterizovaly českou zahraniční a v relevantní
části i domácí politiku pod prezidentstvím Václava
Havla. Mluvím o respektu k lidským právům
a o ochotě pomáhat těm, kteří ve svém státu strá-
dají kvůli neuznávání lidských práv, respektive lid-
ství samotného ze strany tamních vládců. Nejsme
jako oni… Proto připojuji svůj podpis.“

Martin Bursík: „Prezident, premiér a klíčoví mi-
nistři Vlády ČR zneužívají našeho členství v EU k blo-
kování společné evropské politiky, a to nejen při
řešení humanitární uprchlické krize. Svými postoji
oslabují nejen Evropu, ale i Českou republiku. Zrazují
občany vlastní země tím, že opouští základní prin-
cipy polistopadové zahraniční politiky ČR založené
na ochraně lidských práv a ideálech humanismu.
Vedou Českou republiku do náruče putinovského
Ruska a komunistické Číny. Stydím se za chování
vlastní země, jíž jsem byl kdysi místopředsedou
vlády. Umíme brát, ale neumíme dávat. Mluvíme jen
o čerpání peněz z EU, ale společnému evropskému
projektu pomáhat odmítáme."

Vilém a Helena Prečanovi: „Postoj politické re-
prezentace státu „od Strakovky po Hrad“ je nesne-
sitelný, škodí celé společnosti a českému státu.“

Michal Majzner: „Stydím se za obraz, který teď
máme v zahraničí. Několika tisícům lidí jsme schopni
bez velkých problémů pomoci. Naši předci to doká-
zali a byli nesrovnatelně chudší. Místo opakování
stejných frází je třeba nabídnout praktickou solidaritu
a řešení: 1. v místech původu, 2. opatření "na cestě",
3. opatření v Evropě - nabídku solidarity s lidmi, kteří
přežili dlouhou cestu i s přetíženými spojenci (Ně-
mecko si uprchlíky také "nevymyslelo"). Odmítání
zejména třetího bodu štěpí Evropu a nahrává napří-
klad Putinovi. Je vidět, že spousta lidí i firem v ČR
přitom chce pomáhat, a několik tisíc lidí tedy určitě
zvládneme. Stačí jen chtít a vysvětlovat.“

Kateřina Bursíková Jacques: „V posametové době
jsem vychovala dvě dnes dospělé děti. Vštěpovala
jsem jim ideály pravdy a lásky, pocit evropanství, smysl

pro spravedlnost, toleranci a soucit se slabými. Jsou
z nich slušni lide, kteří pomoc uprchlíkům a lidem
v nouzi považují za samozřejmost a Evropu vnímají
jako svůj domov. Nejen geograficky, ale především
hodnotově. Moji nejmladší dceři je pět let, a nechci do-
pustit, ze se bude jednou stydět za to, že je z České
republiky, ze země, která je sobecká, nekolegiální
černý pasažér EU a skrz naskrz zkorumpovaná. Nechci
si ani představovat, že dříve než moje dcera dospěje,
zažije úplný rozklad demokracie nebo rozpad jedineč-
ného projektu, kterým je přes všechny chyby Evropská
unie. Situace je vážná. Je třeba se ozvat.“ 

(Text zde bylo nutno upravit, původní verze byla
totiž psána na anglické klávesnici, tedy bez diakri-
tiky, pozn. red. Lípy)

Miloš Zapletal – bývalý producent a scénárista,
nyní farmář: „Za své politické představitele se
mnozí z nás styděli dlouhých 40 let. Mám vážnou
obavu, že se tato situace začala opakovat.“

Vlasta Čiháková Noshiro, autorka knihy Mitsuko -
matka moderní Evropy?, a historička umění: „Evrop-
ská unie přejala svůj mravní kodex humanity z myš-
lenek hraběte Richarda Coudenhove-Kalergi, který
v roce 1923 založil ve Vídni Panevropskou unii, ko-
lébku Evropské unie. U nás její pobočka v Praze a Brně
vznikla v roce 1926 s podporou prezidenta T. G. Ma-
saryka. Hrabě Richard vyrostl na rodinném zámečku
v českých Poběžovicích a byl vychováván japonskou
matkou Mitsuko a otcem hrabětem Heinrichem v „ro-
dině bez hranic“.  V programové publikaci Pan-Evropa,
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přeložené do češtiny v roce 1926 s předmluvou dr. Ed-
varda Beneše, stanovil Richard Coudenhove pro bu-
doucí evropskou federaci základy společné evropské
měny, centrální evropské banky, evropského pasu, ev-
ropské armády, evropské ústavy, evropské vlajky, ev-
ropské hymny, i symbolický Den Evropy, evropskou
akademii a jako hlavní sídlo dokonce Prahu! Naše sou-
činnost s mravním kodexem EU je zavazující.

Vladimír Merta: „Dnešní problém vynucené mi-
grace je jen předzvěstí budoucího rozpadu evropské
solidarity. Není řešitelný bez porozumění oprávně-
ných obav států, které trpí nedostatkem jasně da-
ných pravidel. Neschopnost přijmout argumenty
malých států je předzvěstí hlubší krize. Hrozí nebez-
pečí násilného stěhování, které v minulosti vyhubilo
přešlechtěné národy, hrdé na vlastní kulturu tole-
rance a nenásilí. Neobviňujme jen vládu, dodejme jí
argumenty pro odpovědné rozhodování!“

Ljuba Václavová, filmová dokumentaristka a Jiří
Václav, hudební skladatel: „V době válečných kon-
fliktů na Balkáně byl tehdejší naší vládou udílen
statut strpění, tedy možnost dočasného pobytu na
našem území těm, kteří utekli před válkou a to po
celou dobu trvání války na jejich území. Naprostá
většina z nich se po skončení války pak vrátila
domů. V současné chvíli nabízí pomoc uprchlíkům
řada ujednotlivců, občanských zařízení, katolická
církev atd. Vyžadujme tedy od současné vlády
právní podklad pro tento druh pomoci.“

Martin Věchet, zakladatel Open Air Festivalu
Trutnoff, občanský aktivista,

Mgr. Eva Navrátilová, pořadatelka Open Air Fes-
tivalu Trutnoff, socioložka,

Mgr. Marta Věchetová, pořadatelka Open Air Fes-
tivalu Trutnoff, etnoložka: "Letošní festivalové set-
kání jsme věnovali mj. svobodě Ukrajiny, obětem
holocaustu a náboženské svobodě a snášenlivosti.
Je to jediná možnost přežití. Nepodporujeme tero-
rismus v žádné podobě. Nesouhlasíme s radikál-
ním islamismem, ale odmítat imigranty, kteří před
magory (ve vší úctě k Ivanu Martinu Jirousovi) utí-
kají na člunech s nasazením vlastního života,
a jsou poté označováni za ty, před nimiž utíkají,
nám přijde demagogické a mířící na nejnižší lidské
pudy. I na našem festivalu vystupují mnozí, kteří se
kvůli jiným magorům stali uprchlíky a exulanty".

Vladimír Foist, ředitel ZS Poběžovice, Lenka Foi-
stová, asistentka pedagoga ZŠ Poběžovice: „Sou-
časný odmítavý postoj našich politiků k otázce
přerozdělení uprchlíků může mít nedozírné dopady

na budoucí život našich dětí, které čeká život ve zcela
jiné Evropě, než ji známe dnes. Bylo by velmi smutné,
kdyby se vinou tohoto postoje ocitla celá další gene-
race v izolaci vůči ostatním solidárním zemím.“

(Text zde byl rovněž upraven, původní verze byla
totiž psána na anglické klávesnici, tedy bez diakri-
tiky, pozn. red. Lípy) 

Jiří P. Kříž: „Politici v obavách z příštího volebního
neúspěchu přiživují laciné xenofobní nálady. Od
strachu z uprchlíků míří česká společnost neo-
mylně k lhostejnosti nad neštěstím válkami zubo-
žených lidí. Masakry a destrukce jejich zemí vedou
ke všemu všelijací samozvanci a diktátoři zbraněmi
„civilizovaného“ světa. - Ocitáme se už jen malý
kousek od návratu do ghetta. Svět nám vyjít z něho
dosud pomáhá. My ale usilujeme zase o ploty. Ten-
tokrát svobodně. A teprve pak nám dnešní holo-
lebci, a dosud jen pokřikující pošukové, ukážou
nejsprávnější cestu k jejich pojetí „demogracie““.

Vladimír Just: „Kdykoli teď otevřu jakékoli mé-
dium, tištěné či elektronické, stydím se, tak jako jsem
se stydíval před třiceti a více lety, za neuvěřitelně xe-
nofobní, germanožroutské a protievropské postoje
našich politiků zleva doprava, i za tzv. hlasy veřejnosti
(píšu takzvané, protože jde o hlasy většinovými médii
uměle vytvářené a právě těmito politiky formované)
- ať už k problému uprchlíků, EU, NATO či Ukrajiny.
Přeji si moc, aby nás jako celek naši sousedé – tak
jako nás před časem v dobrém paušálně ztotožňovali
s Václavem Havlem – stejně nesprávně ve zlém ne-
spojovali s těmi, kdo za nás teď navenek vystupují,
kamarádí se s diktátorskými režimy, a hlásáním ego-
istické antisolidarity intenzivně pracují na rozbití Ev-
ropy. Za mne rozhodně nemluví!“
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***********************************************
Přátelé, 
českému genovému mnichovanství nelze

opravdu nečinně přihlížet. Nejnověji zvládají
uprchlickou vlnu se ctí Chorvaté (žije tam a dva
potomky - předškoláky vychovává moje dcera
Sylva, tak informace mám z první ruky). A to jsou
novější členové EU než my. Jen o tu válečnou
zkušenost z nedávna „bohatší“, proto vědí, co
lidé z Afriky a Asie ztrácejí... Mě už jímá jen
hanba... Můj názor je mezi prvními pětačtyřiceti
signatáři zařazen jako předposlední. Z divadel-
ních kritiků jsme to stihli těsně před uzávěrkou
základní vlny s Vladimírem Justem dva. Doplňuji
mé osobní prohlášení (je pod výzvou zařazeno
jako předposlední, těsně před uzávěrkou jsme
stačili připojit podpis z divadelních kritiků dva)
ještě o poslední odstavec z mé recenzní glosy na
Řidiče paní Daisy: 

Zeptal jsem se několika přátel po pohřbu kama-
ráda, kterého na silničce třetí třídy u Mělníka smetl
stopadesátkou se řítící český zločinec, kdy a kde
viděli v Česku uprchlíky, ze kterých mají takový
strach. Nikdy, nikde. A kdo jim krade kola? Češi.
Velký dík proto Regině Razovové, Stanislavu Oub-
ramovi a Marcelu Rošeckému, který hraje Boolieho
Werthana, Daisina syna, že příběhem Řidiče paní
Daisy vyzývají k přemýšlení. Aspoň v Mostu. Nebo
možná přesněji: Právě v Mostu. 

(Celou tu kritiku na inscenaci, která mne přiměla
přemýšlet jinak, než jak do nás troubí politikové
opravdu už naléhavě škemrající o penzi, obdržíte
v zářijové Kritikově žni.) 

Pokud máte také pocit studu z kroků české
vlády a českého prezidenta, 

můžete připojit k výzvě „Česká politika potře-
buje obrat“ svůj podpis, 

eventuálně i názor, který Výzvu podpoří. 
Ocitnete se v důstojném a snad i podnětném

společenství. 
Pokud se rozhodnete Výzvu signovat, obracejte

se prosím na Michaela Kocába: 
michaelkocab@centrum.cz
Jiří P. Kříž 
**********************************************
From: Michael Kocáb [michaelkocab@cent-

rum.cz] 
Sent: Friday, September 18, 2015 2:13 AM
To: michaelkocab@centrum.cz, etc. etc.
Subject: Česká politika potřebuje obrat 

Milí přátelé, 
hotovo - odesláno. Naše veřejné prohlášení jsem

před několika okamžiky odeslal do kanceláře Jiřího
Dienstbiera s prosbou, aby ho předal premiérovi
a ministrům a také Britským listům, zatím jako je-
dinému médiu. Vám ho zasílám v PDF i ve Wordu,
abych vám usnadnil práci s ev. výňatky. Je  sice
dlouhé (5 stran), ale obsahuje zajímavé i emotivní
myšlenky významných osobností našeho veřej-
ného života. Byla to práce a bojím se, kde jsem
zase udělal nějakou chybu. Situace a čas nás však
nutí si pospíšit, protože v krátké době může dojít
k nevratným krokům. 

Děkuji Vám všem, kteří jste se na tom stihli
v tom šibeničním termínu podílet a pro všechny
ostatní je otevřená možnost nám poslat svoji pod-
poru a krátké myšlenky 

(ne delší, než jsou v "Prohlášení"). Není to pe-
tice, ale pokud se nashromáždí dostatek dalších
podpisů a sentencí, budeme "Prohlášení" po ně-
jaké době doplňovat. 

Dále připojuji pár cenných návrhů Viléma Pre-
čana: 

Vážení přátelé,
připojujeme se s manželkou bezvýhradně

k textu výzvy, který jste připravili. Postoj politické
reprezentace státu „od Strakovky po Hrad“ je ne-
snesitelný, škodí celé společnosti a českému státu.
S výzvou je třeba proniknout do médií, rozdávat na
ulicích a šířit na sociáních sitích.  

Určitě se najde dost mladších lidí, kteří při ta-
kové akci pomohou.

Výzvu je nutné přeložit do němčiny, angličtiny
a francouzštiny, dát zdejším dopisovatelům, najít
redaktory v zahraničním vysílání ČRo. 

Je zapotřebí obeznámit  mezinárodní veřejnost
s tím, že v této zemi nežijí jen oportunističtí politi-
kové, ustrašenci a lidé, kteří hledí jen na vlastní
prospěch.

Srdečně Váš Vilém Prečan (s manželkou Hele-
nou)

S návrhem Viléma Pečana souhlasím, a pokud
by někdo z vás mohl s čímkoli z vyjmenovaného
pomoci, bude to skvělé a potřebné. Já se také
o něco z toho pokusím. Problémem ale budou pře-
klady. Pokud by jste takovou možnost měli, sou-
střeďte se v první řadě na základní text výzvy. 

To je zatím vše a dobrou noc. 
Michael Kocáb 
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Tento komentář jsem vytvořil za pomoci svého
právního zástupce, protože v České republice za-
číná být o kriminál sdělovat veřejně vlastní názory.

*********************************************** 
Tedy, jak pro koho. Pokud jste správný eurohujer

– jako třeba europoslanec Štětina – můžete šířit
nenávist k jiným národům pokaždé, když otevřete
v televizi pusu. Ale pokud patříte do nějakého pro-
timainstreamového hnutí – hrozí vám kriminál i za
přiblblé hádanice na Facebooku.

Doplnění pana doktora (který si přál zůstat
v anonymitě): „Můj klient výrazem „správný euro-
hujer“ myslí osobu, která s obdivem a láskou sle-
duje takřka jakýkoli počin Evropské unie a jejích
orgánů a snaží se těmto všemožně napomáhat, ať
je to v zájmu České republiky a jejich občanů, nebo
nikolivěk. Na což má nepochybně právo. Dále vy-
jadřuje možnost, nikoli určitost faktu, a to, že do-
tyčný by mohl šířit nenávist k jiným národům, aniž
by byl konfrontován orgány činnými v trestním ří-
zení, přičemž kauzalitu mimořádně četných proti-
ruských útoků dotyčného a tvrzení mého klienta
nelze spojovat.“

No – tak dál.
„Jen těžko lze sledovat vystupování „osobností“

typu Schulze, Merkelové, Junckera, Dienstbiera
nebo soudružky Mogheriniové a nevypěstovat si
k současné podobě EU odpor hraničící s nenávistí
a chutí k násilí…“

Právní výklad: Nejedná se o tvrzení mého kli-
enta, nýbrž o pouhou citaci facebookového statusu
pana Tomáše T,. známého na sociálních sítích
mimo jiné častou konzumací alkoholu a navazová-
ním vztahů se ženami. Můj klient pouze tento sta-
tus takzvaně „lajkoval“, ovšem zaprvé ve stavu
mírného zhoršení rozpoznávacích schopností a za-
druhé podle několika judikátů se pouhé lajkování
nedá v žádném případě považovat za plnohodnotný
právní akt či dokonce akt nenávistný. Navíc inkri-
minovaný výrok chtěl můj klient kriticky rozebrat,
ale byl přerušen mnou (doktorem J…) s tímto
právním výkladem.

Ale takhle nic nenapíšu, pane doktore. Takhle se
přece nedá svobodně psát. Vždyť čtenáři poznají,
že to není od srdce, a nebudou to číst, anebo s od-
porem, jako když píšou námezdní pisálkové.

Já jsem vás varoval, i takhle je to na hraně. Je
jiná doba, i satira musí být politicky korektní, nebo
si dobře vyberte, komu se vysmíváte. Měl byste mít
rozum. 

Ne, kašlu na to.
Nenávidím lidi, kteří vyhrožují, že zotročí naše

ženy, zničí naše města a naši kulturu a nás po-
zabíjejí. Nenávidím jejich přesvědčení, a pokud
je to náboženství, pak nenávidím takové nábo-
ženství.

Podněcuji k této nenávisti, protože zlu by se
lidé měli postavit, což bez negativních emocí
nejde.

Tohle poslední souvětí škrtám, pane magistře.
Nenávidím všechny jejich české pomahače,

omlouvače a jejich užitečné idioty.
Nenávidím všechny kádrováky, kteří každou

chvíli sepisují články nebo petice, kdo by měl být
vyhozen z veřejného prostoru, propuštěn, kdo by
měl mlčet a nevyjadřovat se. Pokud je to jejich pře-
svědčení, pak nenávidím takové přesvědčení.

Nenávidím hlupáky, zejména vzdělané hlupáky.
Nenávidím všechny, kteří přísahají na demokra-

cii, jen pokud zrovna vyhrává jejich kandidát.
Promiňte, pane magistře, tohle už opravdu

musím ukončit. Navíc stránku a půl už máte, to
panu redaktorovi stačí. Hlavně nic nepište o tom
Konvičkovi.

Novinky.cz
30. 11. 2015

Podněcování k nenávisti 
Václav Klaus ml.
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Bývalý šéf izraelské tajné služby „Nativ“ Jakov
Kedmi, dnes izraelský politik, říká v rozhovoru pro
Moskevskou pravdu, jak se může změnit rovno-
váha sil na Blízkém východě a ve světě po opera-
cích Ruska proti teroristům Islámského státu.

– Jakove Nifoviči, Rusko nyní udělalo v Sýrii
více, než Američané a Evropané za celý rok. Bom-
barduje teroristy. Kde se na Západě bere taková
nevraživost vůči Rusku?

Mýlíte se. Rusko vůbec nedělá to, co dělaly Spo-
jené státy a Evropa. Rusko s IS skutečně bojuje, ale
Západ jen předstíral, že bojuje. Co Američané pod
záminkou boje proti IS předváděli, to byla schizof-
renie. Velmi ostře nyní situaci vnímají proto, že
Rusko jednou ranou překazilo všechny plány Was-
hingtonu a Rijádu. A kdyby se Rusku podařilo zcela
eliminovat IS a další islámské teroristické skupiny,
znamenalo by to úplnou porážku USA a jejich spo-
jenců. Jejich pětiletý pokus svrhnout občanskou
válkou syrského prezidenta Asada se nezdařil. Kaž-
dému nyní bude zřejmé, že účinnost ruské armády
je mnohem vyšší než akce Američanů. A co je nej-
důležitější – Rusko se zavede na Blízkém východě
se všemi z toho plynoucími důsledky. Získá zá-
kladnu ve Středomoří, která bude hlavní základnou
proti americké šesté flotile. A kromě toho, země
Středního východu při pohledu na celé dění si udě-
lají závěr: kdo ve světě je přítelem a kdo ne.

– A jak Izrael vidí ruské nálety v Sýrii?
Izrael oficiálně neprotestuje. A vůči akcím Ruska

nevyjádřil žádnou nelibost. Řekli jsme, že se nepři-
pojíme k těm, kteří se nějakým způsobem snaží
obvinit Rusko z jeho aktivit v Sýrii. Návštěva před-
sedy vlády naší země Benjamina Netanyahua
Moskvě byla o koordinaci ruského a izraelského
vojenského letectva.

– V předvečer speciální operace přijížděli do
Moskvy jeden po druhém vůdcové zemí na Blízkém
východě. Stalo se Ruskem centrem politiky v arab-
ském světě?

Moskva je nyní jedním z hlavních hráčů. Kromě
zemí regionu je nejaktivnějším a významnějším
účastníkem současných procesů.

– Ale Rusko je stále
více v rozporu s názory
Turecka o urovnání
konfliktu v Sýrii. Tu-
recký prezident Erdo-
gan pohrozil narušením
přátelství s Moskvou.

Turecko má v regi-
onu své vlastní zájmy
v tomto regionu a silná Sýrie se mu nehodí. Tu-
recko chce posílit vliv muslimských skupin k po-
tlačení všech forem kurdských aktivit v Sýrii
a Iráku. Já bych nespěchal s považováním Turecka
za strategického spojence Ruska. Snad, až začne
být realizován ruský „South Stream“ přes Turecko,
pak to bude možné. Ale prozatím je to pouze přání.

-Nepřekvapila Vás rychlost, s jakou Rusko
jedná? Od Putinova rozhovoru s Obamou v Organi-
zaci spojených národů k bombardování uběhlo jen
několik hodin…

Všechno se odehrálo naprosto přesně! Bylo
jasné, že k ruským leteckým útokům v Sýrii dojde
ihned po Putinově projevu v OSN a po jeho rozho-
voru s Obamou. Udělat to dříve by bylo nerozumné
z diplomatického hlediska. Později – velmi strate-
gické. Putin hrál jako podle not

-Evropa a Spojené státy jsou neustále varují
Rusko, aby nebombardovalo „umírněnou syrskou
opozici.“ A kdo to vlastně je?
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Moskva jednou ranou zlomila
plány Washingtonu
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„Syrská opozice“ se z 50 – 60% se skládá z „Al-
Kajdy“ a IS.  Další téměř poloviční část je tvořena
„Muslimským bratrstvem“ různého druhu. A zbý-
vající část tvoří lidé bez náboženství a městské
gangy. Běžní lupiči, které Západ rovněž označuje
jako opozici. Ale to všechno se nevztahuje na oby-
vatelstvo Sýrie, jehož 80% obývá území pod vládou
Asada. Mnozí se na toto území přestěhovali v útěku
před IS a „Al-Kajdou“.

-Jedná se o precedens – poprvé za 25 let  se
Rusko zapojilo do bojů mimo území bývalého So-
větského svazu. O čem to svědčí?

Za prvé, že situace ve světě je velmi složitá a ne-
bezpečné. Za druhé, že Rusko se rozhodlo neopa-
kovat chyby z dob Sovětského svazu a od roku
1985 se aktivně neúčastní řešení světových pro-
blémů. Rusko si prostě udělalo závěry z toho, co
se odehrálo v Jugoslávii, Iráku a Libye.

-Ruské letouny bombardují už více než týden te-
roristy v Sýrii. Jak vidíte další průběh operace?

Zatím Rusko nasadilo letadla, která se zabývají
průzkumem a předběžným bombardováním. Ruská
letadla dosud nepracují v plné síle. Bombardování
nedosáhlo maximální úrovně, nebyly ještě použity
bojové vrtulníky – hlavní úderná síla k podpoře po-
zemních sil. Pravděpodobně k tomu dojde velmi
brzy (pozn. red.: tento rozhovor vyšel 10. října 2015).

-Čeho chce Rusko v Sýrii dosáhnout?
Taktický cíl, jak to vidím já – je pomoci armádě

Asad vstoupit na turecko-syrskou hranici a zbavit
okolní oblasti od teroristů. Jakmile bude tento úkol
dokončen, budou všechny teroristické základny
odříznuty od své hlavní podpory – z území Tu-
recka. Podél hranic jsou nyní hlavní síly teroristů:
nachází se jich tam více než tucet všech a jsou
všech typů.

Po tomto bude zahájeno tažení na jih Sýrie, kde
budou osvobozovány navazujícího oblasti. A už to

bude jednodušší: bez podpory, bez dodávek zbraní
do Sýrie, IS bude zničen velmi rychle. Poté bude
zahájena operaci proti IS ve směru na Irák. Není
náhoda, že ruské Koordinační centrum má sídlo
v Bagdádu. Taková je první fáze ruských akcí, která
může trvat, nenastane-li něco neočekávaného, tři
až šest měsíců.

Už nyní Rusko k tomu velmi omezilo letecké
možnosti jiných zemích v regionu. Za prvé jde o US
Air Force. A také Turecko už nemůže tak snadno
bombardovat Kurdy a ti tak mají větší možnost bo-
jovat proti IS.

-Jaké jsou šance Ruska a jeho koalice v celko-
vém úspěchu?

To bude záviset na úspěchu ofenzivy syrské ar-
mády. Pokud se to podaří, pak to bude úspěch pro
Rusko. A pokud k tomu nedojde, pak bude důvod
k obavám, a to nejen pro Ruskou a Sýrii, ale i pro
celý svět. Bašár Asad nyní musí co nejrychleji za-
útočit, několik leteckých bombardování situaci ne-
vyřeší. Situace je taková, že čekat nelze
a oddalování jen komplikují již tak složitou situaci.

16. 10. 2015
http://aeronet.cz/news
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Paříž 2015 – pokus o vyvolání války s Ruskem?
Nevím, kdo si to tak rychle uvědomuje, ale… Na člena NATO zaútočil ISIL, a nyní je docela pravděpo-

dobné, že Francie požádá ostatní členy NATO, tedy i ČR o pomoc. Půjde naše armáda do Sýrie a do Iráku?
Střetne se tam s Ruskem? NATO tam může vyslat vojáky a Putin tam má jiné zájmy, takže může dojít
k střetu. Nemůže? 

14. 11. 2015 Philipp Janýr, FB
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Sestřelení ruského Su-24M nad syrsko-tureckou
hranicí je otevřené vyhlášení války Rusku, které má
zvednout rukavici a začít útočit na Turecko, a tím
pádem vyvolat konflikt mezi Ruskem a NATO. Vášně
budou obrovské, v Rusku se v těchto chvílích uva-
žuje o odvetě, zazněly dokonce od ruské levice ná-
vrhy na bombardování tureckých pozic na hranicích
se Sýrií z důvodného podezření, že aktivně podpo-
rují teroristické povstalce v Sýrii. Situace je velmi
vážná, protože vůbec nejde jenom o Su-24M. Video
s rozstříleným, zakrváceným pilotem, obklopeného
nadšenými turkmenskými teroristy ilustruje cho-
vání tzv. „umírněné opozice“, to jsou ti „hodní po-
vstalci“, které podporuje i česká vláda! Povstalci
stříleli na ruské piloty na padácích hned poté, co se
katapultovali ze svého sestřeleného Su-24M.

Západ se bude snažit destabilizovat Rusko ze-
vnitř, protože zvenčí to evidentně nejde. Existují
obavy, že Putin by mohl být odstaven ruskou ge-
neralitou od moci, pokud nastane situace, že bude
muset začít jednat rázně, tvrdě a jako válečník,
a nikoliv jen jako dosud, tedy jako diplomat a stra-
tég. Obávám se, že ta situace právě teď nastala.

Turecká verze události… Su-24M narušil asi na
1 minutu vzdušný prostor Turecka, Moskva to od-
mítá a tvrdí, že letadlo v tureckém vzdušném pro-
storu nikdy nebylo.

Rusko je na nohou. Lidé na ulicích v Moskvě žá-
dají vojenskou odvetu proti turecké armádě, ale to
by znamenalo otevřený útok proti členovi NATO.
Pokud Putin neprovede tvrdý zásah a velkou od-
vetu, může začít ztrácet gloriolu silného vůdce.
Útok proti ruskému Airbusu na Sinaji ukázal, že
Putin a Kreml do poslední chvíle nechtěli připustit,
že se jednalo o teroristický útok. Zranitelnost rus-
kých civilistů ve vztahu k zahraniční politice
Kremlu je velmi divoká karta, a Kreml se jí úzkost-
livě vyhýbá. Ruský člověk vydrží mnoho. Vydrží
strádání, vydrží nepohodlí, ale nevydrží slabého
vůdce v Kremlu.

Vladimir Putin jako bývalý operativec KGB není
typický voják. Nemá myšlení vojáka, důstojníka, je
to pragmatik a diplomat. Tato výhoda pro řízení
země v době míru je nepochybná, ale není zcela
jasné, jestli by Putin byl schopen učinit taková roz-
hodnutí, která by znamenala velké oběti. Myšleno

nejen lidské a materiální, ale především politické.
To znamená ochotu Kremlu dělit se o moc s gene-
rály při vedení otevřené války s velkým nepřítelem
typu Turecka nebo dokonce NATO. Sestřelení rus-
kého Su-24M, které operovalo proti teroristům
v Sýrii, je politicky velmi nebezpečně na hranici
mezi ještě provokací a už tzv. aktem války. Turecko
muselo vědět, že Su-24 ruského letectva nijak ne-
ohrožuje turecké území, a že operuje v Sýrii.

V Rusku se nyní v podvečer začalo mluvit o novém
„Tonkinském zálivu“, provokaci, která ovšem nemá
ospravedlnit válku, ale má zatáhnout Rusko do
války s Tureckem, a tím pádem s NATO.

V době boje proti terorismu, ve chvíli, kdy Ely-
sejský palác požádal Kreml o pomoc v Sýrii, tak Tu-
recko vrazilo klín mezi Rusko a evropské země
NATO. Někdo se snaží v samotném počátku rozložit
tvořící se koalici mezi zeměmi EU v NATO a Rus-
kem v boji proti Islámskému státu. Jak bude vypa-
dat spolupráce nyní, kdy členská země NATO
sestřelila ruský stíhací bombardér a zavinila smrt
jednoho a zajetí druhého ruského pilota? Asi ne-
bude nijak žhavá. Je teď důležité, aby Vladimir
Putin ustál svoji pozici, protože právě teď se může
rozhodovat o jeho křesle. Putin se opírá o důvěru
generálů, ale už od krize na Majdanu zaznívají
z okruhu ruské generality poznámky, že Putin ne-
jedná dost tvrdě a důrazně. To se zatím ukazovalo
jako moudré, ale pokud členská země NATO se-
střelí ruské letadlo, které operovalo proti teroris-
tům v jiné zemi a způsobí smrt pilota nebo pilotů,
tak to prostě už není jen provokace, ale otevřený
akt války.

Letadlo dopadlo v Sýrii na území ovládané turk-
menskými povstalci
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TURECKÝ NŮŽ DO RUSKÝCH ZAD
V. K.
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Situace může eskalovat každým okamžikem,
a pokud by Rusko neuneslo svůj vztek a oprávněné
rozhořčení, a uchýlilo by se k odvetě proti Turecku
vojenskou cestou, potom by to znamenalo vypuk-
nutí 3. světové války. Pokud ovšem Putin neudělá
nic, může být výsledek stejný, v Rusku může dojít
k destabilizaci vnitřní moci a zemi mohou začít řídit
generálové.

Dvě turecké stíhačky F-16 bez jakýchkoliv po-
chybností sestřelily ruský Su-24M v souladu s no-
tičkami, které má Turecko od amerických elit, spíš
než od americké vlády, protože Obamova vláda
představuje jiné mocenské křídlo v USA, než to,
které vyzbrojuje, financuje a pomáhá IS v Sýrii skrze
Saúdskou Arábii a Turecko. Tyto elity se snaží Rusko
izolovat a přeorientovat EU na spolupráci s USA, jak

politicky, tak především ekonomicky. Islámský stát
má klíčový úkol, znehodnocovat cenu ropy díky mo-
hutnému dumpingu její ceny, kterou vedení IS pro-
dává do světa hluboko pod tržní cenou, čímž
decimuje ruský vývoz této suroviny a ruský rubl. Si-
tuace USA vyhovuje, proto celý rok bylo americké
bombardování IS tak neúčinné a záměrně jalové.
Rusko svými vzdušnými údery toto změnilo, začalo
likvidovat distribuci ropy z Islámského státu do
světa, a to bude znamenat dříve či později zvýšení
cen ropy, což pomůže hlavně Rusku a jeho ekono-
mice. Islámský stát je pro USA perfektní řešení
a americké elity by dokonce byly rády za jeho za-
chování a dokonce mezinárodní uznání.

24. 11. 2015
AE News
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Po slovech Obamy může Sýrie sestřelit každé letadlo NATO
Sýrie má naprosté právo na sestřelení jakýchkoli letounů a střel, jež bude považovat za nutné. A toto

právo je také podložené postojem prezidenta USA Baracka Obamy, který v komentáři k incidentu s ruským
bitevním letadlem Su-24M prohlásil, že Turecko má právo bránit své územní hranice, míní americký analytik
Finian Cunningham. „Jinými slovy, co je dobré pro Turecko, je také dobré pro Sýrii. Ruské systémy 
PVO S-300 a S-400 umožní Sýrii obnovit svoji suverenitu v souladu s principy mezinárodního práva", soudí
analytik, tedy umožní Damašku opět kontrolovat své vlastní území. „Letadla NATO, pozor!" varuje analytik.
Rusko je jediná země, jejíž vojenská letadla se nacházejí v Sýrii legálně, protože Moskva má na to plný sou-
hlas syrské legitimní vlády. „Všichni ostatní tento souhlas nedostali. A máme tedy přinejmenším sedm cizích
států, jež narušily mezinárodní právo, a nasadily svá vojenská letadla za účelem bombardování syrských
území". Sýrie je svrchovaný stát, který má stejná práva, jako ostatní členské státy OSN. „Nesouhlasí-li
syrská vláda prezidenta Bašára Asada, která je mimochodem uznána světovým společenstvím, a zachovává
si své postavení v OSN, s cizí vojenskou intervencí, pak je tento zásah prostě nelegitimní". 11. 12. 2015

http://cz.sputniknews.com/
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Revoluční akt říkání pravdy
JOHN PILGER

George Orwell řekl: „V době univerzálních pod-
vodů je říkání pravdy revolučním činem.“

Toto jsou temné časy, ve kterých se propagan-
distické podvody dotýkají života nás všech. Jako
by politická realita byla privatizována a iluze legi-
timizována. Informační věk je věkem médií. Máme
politiku z médií; cenzuru médií; válku z médií; od-
platu z médií; zábavu z médií – surrealistické vý-
robní linky klišé a podvodných předpokladů.

Báječná technologie se stala jak naším přítelem,
tak nepřítelem. Pokaždé, když zapneme počítač
nebo zvedneme digitální zařízení – náš sekulární
růženec – jsme vystaveni ovládání: šmírování na-
šich zvyků a rutin, a lžím a manipulacím.

Edward Bernays, který vymyslel výraz „vztahy
s veřejností“ coby eufemismus pro „propagandu“,
to předpověděl před více než 80 lety. Říkal tomu
„neviditelná vláda“.

Napsal: „Ti, kdo manipulují tímto neviditelným
prvkem (moderní demokracie), tvoří neviditelnou
vládu, která je skutečnou mocí vládnoucí v naší
zemi… Je nám vládnuto, naše mysl je utvářena,
naše chutě vytvářeny, naše myšlenky navrhovány,
z velké části lidmi, o kterých jsme nikdy nesly-
šeli…“

Cílem neviditelné vlády je v nás zničit naše po-
litické vědomí, naše vnímání světa, naši schopnost
myslet nezávisle, schopnost oddělovat pravdu od
lží.

Je to forma fašismu, což je slovo, které ovšem
používáme spíše opatrně, když dáváme přednost
nechat ho ležet v odcházející minulosti. Ale zá-
keřný moderní fašismus je nyní rychle se přibližu-
jícím nebezpečím. Stejně jako ve 30. letech jsou
velké lži předkládány s pravidelností metronomu.
Muslimové jsou špatní. Saudští fanatici jsou dobří.
Fanatici z ISIL jsou špatní. Rusko je vždy špatné.
Čína začíná být špatná. Bombardování Sýrie dobré.
Zkorumpované banky dobré. Podvodný dluh je
dobrý. Chudoba je dobrá. Válka je normální.

Ti, kdo zpochybňují tyto oficiální pravdy, tento
extremismus, jsou považováni za lidi potřebující lo-
botomii – dokud nejsou diagnostikováni dle poža-
davku. BBC poskytuje tuto službu zdarma.
Nepodvolení se je označeno za „radikální“ – ať už
to znamená cokoliv.

Skutečný disent se stal exotickým; avšak disi-
denti nebyli nikdy důležitější. Kniha, na kterou dnes
upozorňuji, WikiLeaks Files, je protilátkou na fašis-
mus, který svůj název zamlčuje.

Je to revoluční kniha, stejně jako samotná ne-
zisková mediální společnost WikiLeaks je revoluční
– přesně jak mínil Orwell v citátu, který jsem použil
na začátku. Neboť říká, že nemusíme akceptovat
tyto denní lži. Nemusíme zůstávat zticha. Nebo jak
Bob Marley kdysi zpíval: „Osvoboďte se od dušev-
ního otroctví.“

V úvodu Julian Assange vysvětluje, že nikdy není
dost uveřejňování tajných zpráv velké mocnosti: že
jejich pochopení je klíčové, stejně jako jejich umís-
ťování do kontextu dneška a historické paměti.

To je pozoruhodný úspěch této antologie, která
oživuje naši paměť. Spojuje důvody a zločiny,
které způsobily tolik lidského utrpení, od Viet-
namu a střední Ameriky po Střední východ a vý-
chodní Evropu, z lůna chamtivé mocnosti,
Spojených států.

V současné době probíhá americký a evropský
pokus zničit vládu Sýrie. Premiér David Cameron
je obzvláště lačný. Je to tentýž David Cameron, kte-
rého si pamatuji jako slizkého PR agenta zaměst-
naného likvidátorem britské nezávislé televize.

Cameron, Obama a ještě servilnější Francois
Hollande začali ničit poslední zbývající multikul-
turní vládu v Sýrii, čin, který jistě připraví cestu pro
fanatiky z ISILu.

To je samozřejmě šílené, a velkou lží ospravedl-
ňující tuto šílenost je, že je to na podporu Syřanů,
kteří povstali proti Bašáru Asadovi v arabském
jaru. WikiLeaks Files odhaluje, že zničení Sýrie bylo
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dlouhou dobu cynickým imperiálním projektem,
vzniklým dávno před povstáním arabského jara
proti Asadovi.

Pro vládce světa ve Washingtonu a Evropě je
skutečným zločinem nikoliv utlačovatelská povaha
tamní vlády, ale její nezávislost na americké a iz-
raelské moci – stejně jako skutečným zločinem
Íránu je jeho nezávislost, a skutečným zločinem
Ruska je jeho nezávislost, a skutečným zločinem
Číny je její nezávislost. V Amerikou vlastněném
světě je nezávislost netolerovatelná.

Tato kniha odhaluje tyto pravdy, jednu po druhé.
Pravdu o válce proti terorismu, která byla vždy vál-
kou teroru; pravdu o Guantanámu, pravdu o Iráku,
Afghánistánu, latinské Americe.

Nikdy nebylo takovéto říkání pravdy tak nalé-
havě potřebným. Až na čestné vyjímky lidé v mé-
diích placení zdánlivě za říkání věcí narovinu jsou
nyní absorbováni do systému propagandy, která již
není novinařinou, ale anti-novinařinou. Platí to o li-
berálním a úctyhodném Murdochovi. Pokud nejste
připraveni sledovat a rozebírat každé ošemetné
tvrzení, staly se tak zvané zprávy nekoukatelnými
a nečitelnými.

Při čtení WikiLeaks Files si vzpomínám na slova
zesnulého Howarda Zinna, který často mluvil
o „moci, kterou vlády nemohou potlačit“. To popi-
suje WikiLeaks a popisuje skutečné aktivisty, kteří
se o svou odvahu dělí.

Na osobní úrovni znám lidi z WikiLeaks již jistou
dobu. To, že dosáhli toho, čeho dosáhli v situaci jimi
nezvolené, je zdrojem mého neustálého obdivu. Na
mysli mi tane jejich záchrana.

Sarah Harrison v kapitole „Dělení říše“ popisuje,
jak ona a její přátelé založili celou Veřejnou kniho-

vnu americké diplomacie. Je v ní více než dva mi-
liony dokumentů, nyní přístupných všem. „Naše
práce,“ píše, „je věnována tomu, aby se zajistilo,
že historie bude patřit všem.“ Jak vzrušující je číst
tato slova, která jsou rovněž holdem její vlastní od-
vaze.

Uvězněný v místnosti na ekvádorském velvysla-
nectví v Londýně je odvážný Julian Assange výmlu-
vnou reakcí na zbabělce, kteří ho šmírovali,
a darebácké mocnosti usilující o pomstu, a vedoucí
válku proti demokracii.

Nic z toho neodradilo Juliana a jeho přátele z Wi-
kiLeaks ani trochu. To je něco!

2. 10. 2015 
The Revolutionary Act of Telling the Truth vyšel

30. září 2015 na Global Research. Překlad Zvěda-
vec.
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USA dokončily budování protiraketové základny v Rumunsku
Spojené státy a Rumunsko již brzy oznámí dokončení obranného armádního postavení jižně od Buku-

rešti, kde jsou umístěny prvky americké protiraketové obrany. Napsala to agentura Reuters s odvoláním
na pracovníky Pentagonu. 

Do operačního režimu budou převedeny radary, komunikační zařízení i samotné protirakety, které mají
být součástí obranného štítu chránícího americké spojence v Evropě před íránskými raketami. Všechny
hlavní komponenty systému budou předány velitelům s tím, že jsou připraveny k bojovému nasazení na
počátku příštího roku. Na budování základny se pracovalo rok. Její dokončení uspíšil nedávný úspěšný
test obdobného systému na pobřeží Havajských ostrovů. "Systém je nyní připraven k ochraně jižní Evropy
před ohrožením z Íránu, pokud se tato země rozhodne porušit platné dohody," řekl novinářům Riki Ellison
z nevládní americké Aliance za raketovou obranu. Spojené státy disponují čtyřmi protiraketovými bate-
riemi na základně Rota ve Španělsku a čtyřmi na lodích v Perském zálivu. 18. 12. 2015

Novinky.cz
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Washington ruská rozhodnost na okamžik omrá-
čila. A v obavě, že by rychlý úspěch takovéto roz-
hodné ruské akce mohl washingtonské vazaly
v NATO odradit od další jejich podpory pro válku
Washingtonu proti Asadovi i proti jeho dosavad-
nímu využívání loutkové vlády v Kyjevě k nátlaku
na Rusko, zaranžoval ve spolupráci s Tureckem se-
střelení ruského bombardovacího letadla. A to bez
ohledu na předchozí domluvu s NATO, že v oblasti
ruského vzdušného prostoru nad Sýrií k žádným
leteckým střetnutím nebude docházet.

Washington pochopitelně svou odpovědnost za
sestřelení ruského bombardéru popřel, ale oka-
mžitě využil umírněnou ruskou reakci na tento útok
k tomu, aby znovu začal Evropu ujišťovat o tom, že
Rusko je jen papírovým tygrem. A západní pressti-
tutky se k této kampani okamžitě připojily, když jim
tón udal článek deníku Wall Street Journal s titul-
kem TURCI SESTŘELUJÍ RUSKÉHO PAPÍROVÉHO
TYGRA.

Umírněnou reakci ruské vlády na tuto západní
provokaci využil tedy Washington k znovuujištění
Evropy o tom, že se vůbec nic neriskuje, pokud se
bude na Rusko tlačit dál, a to jak na Středním vý-
chodě, tak na Ukrajině, v Gruzii či v Černé Hoře, či
kdekoli jinde. Washingtonský útok na Asadovu vo-
jenskou sílu je tak i nadále využíván k tomu, aby
kontinuálně naočkovával evropským vládám víru
v to, že zodpovědné chování Ruska, tvrdošíjně se
vyhýbajícího válce, není ničím jiným než výrazem
jeho strachu a slabosti.

Je nejasné, do jaké míry rozumějí ruská a čínská
vláda tomu, že jejich nezávislé politické linie, vy-
hlášené prezidenty Ruska a Číny 26. září, považuje
Washington za „vnější hrozbu“ americké hegemo-
nii.

Základnou americké zahraniční politiky je totiž
závazek zastavit růst takových mocností, které by
byly schopny zabránit Washingtonu podnikat jeho
jednostranné akce. Schopnost Ruska a Číny právě
toto činit, tak pro USA dělá z obou těchto zemí pa-
lebný cíl..

W a s h i n g t o n
nemá nic proti te-
rorizmu. Washing-
ton úmyslně
vytvářel terorizmus
po mnohá léta. Te-
rorizmus je zbraní,
kterou zamýšlí de-
stabilizovat Rusko
i Čínu tím, že jej
bude exportovat do
jejich oblastí
s muslimským obyvatelstvem.

Washington využívá jak Sýrii, tak Ukrajinu
k tomu, aby na jejich příkladu demonstroval impo-
tenci Ruska. A to nejen směrem k Evropě, ale
i k Číně, které chce dokázat, že impotentní Rusko
je pro ni spojencem málo atraktivním. A tak se pro
Rusko staly jeho zodpovědné reakce na provokace
vlastně přítěží, protože povzbuzují k dalším provo-
kacím.

Řečeno jinak: Washington a slepá důvěřivost
jeho evropských vazalů postavily lidstvo do velmi
nebezpečné situace, když ponechaly Rusku i Číně
jen tyto dvě možnosti: buď taktéž přijmout ame-
rické vazalství, nebo se připravit na válku.

Putinovi je třeba vzdát čest za to, že svými zod-
povědnými reakcemi na provokace, diktovanými
snahou vyhnout se válce, klade hodnotu lidského
života mnohem výš než Washington. Nicméně však
Rusko musí učinit též něco pro to, aby přimělo
země NATO uvědomit si, že jejich přizpůsobování
se vůli Washingtonu je může také něco stát. Rusko
by se např. mohlo rozhodnout, že je nesmyslné
prodávat energii evropským státům, které jsou
s ním de fakto ve válečném stavu. Se zimou, která
nás čeká, by ruská vláda mohla oznámit, že Rusko
nebude prodávat energii členským zemím NATO.
Rusko by tak přišlo o peníze, ale bylo by to laci-
nější, než ztratit suverenitu či válku.

Aby uzavřelo konflikt na Ukrajině, anebo jej vy-
eskalovalo do takového stupně, v němž by se už

Válka je na obzoru – 
není už příliš pozdě ji zastavit?
PAUL CRAIG ROBERTS
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Rozzářené oči nad americkým dárkem
Stalo se zcela nečekaně, že se u nás objevil americký strýček v červené

čepičce. Zaťukal na naše okno a vstoupil k nám s velikým pytlem dárků.
Ten pytel s dárky, ležel mnoho let zapomenutý, někde v americkém hlu-
bokém tmavém sklepě. Nyní v předvečer Štědrého dne byl vytažen na
denní světlo.

Vánoce, to jsou ty nejkrásnější dny v roce. Pod stromečkem jsou dárky.
Nastalo proto rozbalování i těch amerických. Nad tím pytlem darů se nám
Čechům rozzářily oči, mnozí dokonce samou radostí tancovali. My, Češi,
rádi tančíme. Každý dárek měl své číslo. My, Pražáci, jsme měli číslo
61. Ale ani ti mimopražští o nic nepřišli. Radovali se a tančili od samé ra-
dosti v Berouně, Brně, Pardubicích, Přerově, Ostravě, Žatci, Radotíně, Čes-
kých Budějovicích….

Komu vděčíme, za ten krásný objev…? Americký Národní bezpeč-
nostní archiv totiž vytáhl z tohoto pytle dárků seznam míst v SSSR, Čes-
koslovensku, Polsku, Číně atd., která měla být smetena jadernými údery
v případě války. Potěšilo nás, že na rozdíl od Moskvy, kam směřovaly ja-
derné údery na 179 cílů, na naše hlavní město Prahu směřovalo „jen“ 69 úderů. A protože Českoslo-
vensko je dítkem štěstěny, ty bomby od amerického strýčka, na rozdíl od těch, co měly padat na SSSR,
byly výrazně menší. Tedy než ty na Moskvu, Leningrad, Kyjev… Pravda, byly výrazně silnější, přibližně
stodvacetkrát, než ta na Hirošimu v srpnu 1945, ale pátrejte nad takovýmto dárkem. Megatuna sem,
megatuna tam.

Tak jsi nás, americký strýčku, zase překvapil. S dárky pro nás, Čechy, jsi tedy opravdu nešetřil. Děku-
jeme ti… Ale věř, že my Češi nezapomínáme, máme dobrou dějinnou paměť. Tak až zase pojedeš strýčku
přes Prahu, nebo Beroun, přijdu ti zamávat na D1, tak jako tisíce jiných… Budeme zase mávat a mávat…

24. 12. 2015 Přemysl VOTAVA

ocitl mimo zájem Evropy se na něm dále účastnit,
by Rusko mohlo přijmout žádost těch ukrajinských
oblastí, které si přejít být znovu připojeny k Rusku.
Kdyby i poté chtěl Kyjev v konfliktu pokračovat,
musel by pak zaútočit na Rusko sám..

Ruská vláda až dosud vsázela na zodpovědné
neprovokativní reakce. Tento její diplomatický pří-
stup, spoléhající se na víru, že evropské vlády, při
vědomí, že jejich zájmy se vůbec nekryjí se zájmy
Washingtonu, přijdou jednoho dne přece jen k ro-
zumu, nedošel uplatnění. A s rizikem, že se budu
jen opakovat, tedy tvrdím: umírněné reakce Ruska
na provokace využil Washington jen k vykreslení
Ruska coby papírového tygra, ze kterého není třeba
mít žádné obavy. Takže zde máme ten paradox, že
ruská rozhodnost vyhnout se válce, válku naopak
přibližuje.

Zda ruská média či ruští lidé tomuhle skutečně
rozumějí či nikoliv, není tak důležité, ale je důležité,
aby tomu rozuměly ruské ozbrojené síly. Stačit by

jim např.mohl pohled na složení letectva, které
NATO vyslalo „k boji proti IS.“ Jak poznamenává
Georg Albert, jak francouzská, tak britská letadla,
jež směrem k Sýrii vystartovala, jsou stihačky, vy-
bavené jen pro vzdušné souboje,a nikoliv tedy
stroje, vybavené pro útoky na pozemní cíle. Jde
tedy o hrozbu pro ruské bombardéry, a nikoliv pro
IS.

Není pochyb o tom, že Washington žene svět do
Armageddonu a Evropa mu umožňuje tak činit.
Washingtonem koupené a placené loutky v Ně-
mecku, Francii a Britanii jsou buď hloupé, lhostejné
či bezmocné na to, aby z washingtonského sevření
unikly. A jestliže se neprobudí Rusko, nelze se
válce vyhnout.

8. 12. 2015
http://www.paulcraigroberts.org/2015/12/07/w

ar-is-on-the-horizon-is-it-too-late-to-stop-it-paul-
craig-roberts/

Překlad Lubomír MAN
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Syrský prezident nám lichotí za to, že jsme odo-
lali západní propagandě. Přál by si Západ rozdě-
lený, tak jako jeho patron Putin.

Sýrie, to není Bašár Asad, ale především tisíce
uprchlíků. 

Česká televize odvysílala exkluzivní interview
se syrským prezidentem Bašárem Asadem, mo-
mentálně jedním z nejsledovanějších politiků
světa. Obraz a střih byly, jak řekl novinář Michal
Kubal, pod kontrolou syrské mediální vlády. Takové
bývají podmínky hovorů s diktátorem – ber, nebo
nech, chceš-li s ním mluvit. Bašár Asad z obra-
zovky ČT chválil Českou republiku za její syrskou
politiku. Podle něj si Praha ve vztahu s Damaškem
„zachovala rovnováhu“, kdežto většina Evropy
„přijala západní propagandu“. V postupu českých
představitelů je prý „něco státnického“. A podpis
případné mírové dohody v Praze by byl Syřany
„všeobecně přijatý kvůli vyváženému postoji vaší
země“. Tvrdí Asad.

Důležitým momentem války byla ruská inter-
vence, řekl Asad v rozhovoru pro Českou televizi.
Syrský prezident při interview obhajoval své kroky
během téměř pět let trvající války, která si vyžá-
dala čtvrt milionu mrtvých.

Od arabského jara v roce 2011 v jeho zemi zuří
brutální občanská válka, před kterou prchlo při-
bližně 11 milionů obyvatel. Většinou pravděpo-
dobně před krutým Asadem. (Rodina Asadů je
v Sýrii u moci od roku 1971.) Slyšet napřímo slova
uznání od politika, který má potenciál pro meziná-
rodní soudní tribunál, je zvláštní a zlověstné.

Asad v rozhovoru jedním dechem obvinil Francii
nebo Velkou Británii, že „podporují teroristy“, což
jsou v jeho očích všichni, kdo proti jeho režimu bo-
jují. Ještě jednou: nás chválí, kdežto naši – životní,
bytostní – spojenci jsou prý strůjci terorismu. Vý-
mluvný důkaz, jaký by si přál vidět Západ: rozdě-
lený. Tak jako jeho patron Putin. Když dva dělají
totéž, je to totéž. České interview s Bašárem Asa-
dem je třeba brát především jako jeho „prezen-
taci“, jako ilustraci způsobu myšlení a vyjadřování.

Ne jako dialog provázaných otázek a odpovědí.
Když odfiltrujete Asadovu sebepropagandu a pořád
si připomínáte, že nejde o demokrata, ale vůdce
odpovědného za smrt tisíců lidí, pak to jako studie
bylo cenné. Lekce svobody slova.

Rusko manévruje v Sýrii, přesun byl rychlý jako
na Krymu. Teď chce se Západem měnit ústupky.
Jde jen o další z tahů v poziční hře, píše o ruské
iniciativě v Sýrii a reakcích Západu analytik Jiří
Schneider.

Jenže neslyšíme syrskou protistranu. Což je
v tak nesmiřitelně rozděleném konfliktu vážně pro-
blém. Nejen český. Mediálně agilní Asad dominuje.
Logicky, je to VIP autokrat, kdežto opozice je roz-
tříštěná, ne tak známá a „zajímavá“. Udělat „roz-
hovor s ní“ je těžší. Žádná jiná západní země ale
zároveň tak aktivně neusiluje o to, aby hostila slav-
nostní finále syrské mírové konference. My ano,

Miloš Zeman to oznámil v září. Má se tomu říkat
pražská deklarace. Mír je hlavní a je celkem jedno,
jak se mu bude podle místa podpisu říkat. Praha
by za obsah dohody nenesla odpovědnost, tak jako
Varšava nemohla za Varšavskou smlouvu a Schen-
genský prostor nevynalezli v lucemburském
Schengenu, obci o 450 obyvatelích. Promítnutí lo-
kality do názvu ovšem naznačuje, že je příslušná
destinace s obsahem dohody tak nějak srozu-
měná. Nebo že ho přímo vítá. A proto poskytuje
kulisy, fórum pro slavnostní akt i pro jeho aktéry.
Může se tím zviditelnit, ba dokonce blaze nebo ne-
blaze proslavit. Když Hrad nebo někteří diplomaté

HOVORY S DIKTÁTOREM 

Asad v České televizi promluvil
jako Putinův dobrý žák
JAN LIPOLD
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tak stojí o pražskou deklaraci, asi si nepředstavují,
že bude uzavřena tajně ve sklepě.

Sýrie: Temná strana síly vždy připravena
a v akci. Západ opět slabý jak čaj z kopřiv

Zaráží a děsí, že USA a EU chybějí zpravodajské
informace ze Sýrie. Jediný, kdo je připraven, je opět
diktátor Putin.

Jenže pochopitelně nevíme, co by v mírové do-
hodě bylo, jako čí vítězství nebo porážku by ji svět
vykládal, a tak dále. A vůbec nevíme, jaký by měla
vliv na syrskou imigrační vlnu. Kdyby Asad zůstal
u moci, těžko čekat, že se davy utečenců obrátí
čelem vzad. Aktivní česká ambasáda v Damašku, vý-
mluvný Putinův kůň Asad v České televizi, schůzka
Miloše Zemana se syrským ministrem zahraničí (za-
tímco opozičníci tehdy uvízli v dopravní zácpě na
Manhattanu). Se Sýrií máme co do činění víc, než se
zdá. O to víc je namístě zdrženlivost a maximální
obezřetnost. V reálné politice dejme tomu vyváže-
nost, ale ne ta podle Asadových představ.

Bylo by hrubou chybou naslouchat s pochope-
ním politikovi, který nám lichotí za to, že jsme odo-
lali západní propagandě, kdežto našim spojencům
podsouvá terorismus. Sýrie, to není Bašár Asad, ale
v první řadě tisíce zoufalých utečenců.

2. 12. 2015
http://nazory.aktualne.cz/komentare/hovory-s-

diktatorem-jak-rozumet-tomu-co-rikal-asad-v-
ceske-t/

Tak nám to konečně Rada ČT vysvětlila
Na základě rostoucí kritiky platících diváků ČT o neobjektivnosti hlavně zahraničního zpravodajství ČT

jednala Rada ČT o této kritice. Do jednání vnesl jasno radní
Michal Janovič. Prohlásil: "Je to skutečně tak, že Česká tele-
vize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě dopo-
ručení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním
médiím fungovat z poplatků nebo z daní jenom za předpo-
kladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno
z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického
myšlení: ). Česká televize se na to nesmí dívat tak, jako kdyby
byla součástí současného Ruska, které nikdy žádné humanis-
tické tradice v evropském slova smyslu nemělo. To bychom
museli vystoupit z Evropské unie." (Konec citátu). A je jasno
a vymalováno. Takže už zase držíme hubu a krok... Ó díky, ve-
liký Michale Janovče, že jsi to natvrdo objasnil i poslednímu
Joudovi z Horní Lhoty, který snad dosud tápal. Tak a teď víme,
proč nám servírují v ČT polopravdy a překroucené lži, hlavně
o Ukrajině, Rusku a pod, protože je to předepsáno EU. Budeš-
li poslouchat - dostaneš penízky do svého korýtka. Když ne,
korýtko vyschne. EU a USA potřebují oblbovat lidi ve svůj problematický prospěch a prospěch finančníků,
ovládajících svět. Pro objektivní informace, nespoléhejte na zprávy v ČT, nebo české noviny, ale čtěte na
internetu Parlamentní listy, Protiproud, Nová republika apod. 

Nespokojený divák ČT - když souhlasíš, pošli to dál!
(Dostali jsme elektronickou cestou). 
PS Objektivní informace nejen stran kultury lze ale nalézti rovněž v několika málo tištěných médiích,

a to v týdeníku LUK, pravidelné středeční příloze UČS v deníku Haló noviny, a ve čtvrtletníku Lípa, VNK.
E-mail: vnk.jp@seznam.cz
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Pokání České televize?
LENKA PROCHÁZKOVÁ

Když v roce 1984 odvysílala v pozdním večeru
gruzínská televize film POKÁNÍ, který prostřednic-
tvím symbolického příběhu odhaloval Stalinovy
zločiny, vyšli obyvatelé Tbilisi do ulic, aby společně
prožívali katarzi. Film byl distribuován i do zahra-
ničí, já jsem jej viděla v sídlištním pražském bio-
grafu koncem osmdesátých let a zažila jsem
potlesk diváků ve stoje. Snímek se stal uměleckou
předzvěstí konce jedné epochy a dodnes je „vyu-
čován“ na filmových fakultách jako důkaz síly
uměleckého díla na vědomí a smýšlení lidí. Roz-
hovor redaktora Michala Kubala se syrským prezi-
dentem Bašárem Asadem, který odvysílala Česká
televize v úterý 1. prosince, jistě vyvolal u mnohých
diváků ČT24 šok. I já jsem byla šokovaná. Nikoliv
sdělovanou pravdou, ale skutečností, že nám bylo
dovoleno ji slyšet bez cenzurních zásahů. Ná-
sledná „vyvažující“ debata už nemohla účinek
zmírnit. V příštích dnech, až se odvysílaný rozhovor
stane hitem na internetu, a až jej dobré duše opatří
titulky v němčině a v dalších jazycích, prožijí šok
milióny Evropanů, obyvatel USA a snad i Turků.
Ráda bych věřila tomu, že půlhodinový rozhovor
s Asadem je předzvěstí změn, kterých by se bez
podpory svých občanů evropští politici neodvážili.
Nelze samozřejmě odhadnout, zda odvysílání šo-
kujícího rozhovoru bylo jen úletem České televize,
nebo plněním nějakého zadání. Druhá varianta mi

připadá pravděpodobnější. Nenazvala bych to tedy
Činem, ale zprostředkovanou výzvou k činnosti. Vý-
zvou k občanským protestům proti pokrytecké po-
litice EU a nemravnosti NATO. Připadá mi, že
evropští lídři už se zalekli své zbabělé kapitulační
politiky a chtějí si uvolnit ruce, svázané členstvím
v NATO. Bez nás to ale nedokážou. Jak na jejich
SOS zareagujeme?

**********************************************
Poznámka editora Zvědavce Vladimíra STWORY
Bohužel nesdílím optimismus autorky. V první

řadě nevěřím, že se rozhovor stane hitem na inter-
netu. V tichosti zapadne. Za druhé evropští lídři se
určitě nezalekli a nechtějí odejít z NATO. Vždyť co
by je čekalo v případě změny kurzu? Co by je če-
kalo, kdyby lidi měli možnost se projevit? Zůstali
by u koryta? Většina by skončila v kriminále. A ko-
nečně za třetí, opravdu si myslíte, že loutkáři, kteří
to celé organizují, by jen nečinně přihlíželi? Máme
u nás přísloví, jedna vlaštovka jaro nedělá. Je
dobré si to připomenout. Toto je jen jeden úlet,
možná se stal omylem a někdo si to vyžere. Hav-
loidé, pražská kavárna a pátá kolona už určitě na
americkém velvyslanectví přijímají rozkazy. To by
tak hrálo, aby ČT vysílala pravdu! V každém případě
je příjemné nadechnout se čistého vzduchu, než
nás zase znovu ponoří do sraček.

2. 12. 2015

60

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_04_2015_LIPA  03.01.16  17:04  Stránka 60



61

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Upozornění: Tato pohádka není určena malým
dětem! Mohly by mít po ní zlé sny. Zato je vhodná pro
všechny, kteří i v dospělosti věří v happy endy. Takže
tady je.

Žili, byli králové pouště. Ale nebyla to jen nějaká
obyčejná poušť. Zabírala většinu velkého poloostrova
plného vyprahlého písku, který ze tří stran obklopovalo
moře a zespoda nadnášela černá, mazlavá a smrdutá
tekutina. Té tekutině se říkalo černé zlato. A králové
pouště si svého černého zlata jaksepatří cenili, protože
po něm byla v celém světě čím dál větší poptávka.
Lidé totiž tím černým zlatem krmili své plechové koně,
ke kterým už dávno přilnuli víc než k těm živým. Také
z něj vyráběly různé plastické hmoty a z nich pak
kdeco - od kartáčků na zuby až po plastické trhaviny.
Za černé zlato platili tím starým žlutým. Anebo papí-
rovými penězi, žlutým zlatem údajně krytými. Králové
pouště byli tím pádem čím dál bohatší, stavěli si oká-
zalé paláce a budovali úžasná města. A byli také čím
dál pyšnější. A nemilosrdnější. Jedné velké zemi na
východě se sice říkalo Říše zla, ale tohle jejich králov-
ství bylo mnohem horší.

Největší potřebu černého zlata však měla velká
a mocná země ze devatero horami a řekami, a navíc
za velkou louží. Ta země krále neměla, protože se proti
němu kdysi vzbouřila. Od té doby se považovala za
nejsvobodnější zemi na světě. A protože v ní byl té svo-
body nadbytek, rozhodla se ji vyvážet podobně jako
zlé království své černé zlato. O svobodu měli lidé ce-
lého světa také velký zájem, ale většinou za ni nemohli
zaplatit ničím jiným než svou prací a věrností mocné
zemi za velkou louží.

To králové pouště nemuseli. Ti měli své svobody až
až. A jejich poddaní? Ti měli podle králů pouště svo-
body taky dost. Mohli si užívat svého podílu na bohat-
ství země, pocházejícího z prodeje černého zlata,
a směli mít víc manželek současně než jen jednu. Zato
nesměli vyznávat jiné náboženství než jejich pouštní
králové, a taky měli zakázané vepřové, pití alkoholu,
blogování na internetu a já nevím co ještě.

Za porušení různých zákazů dostávali desítky ran
bičem, nebo byli ukamenováni, případně ukřižováni.
A když něco ukradli, pro výstrahu jim amputovali ruku.

Mocná země za velkou louží to vůbec, ale vůbec ne-
schvalovala, stejně jako kdysi dávno neschvalovala,
když jiná země, vedená zlým trpaslíkem s knírkem,

země, která žádné
černé zlato neměla,
usmrcovala duševně
či tělesně postižené
lidi, cikány, Židy
a jiné příslušníky
údajně méněcen-
ných ras a národů,
proti kterým vedla
válku. Protože však
mocné zemi za vel-
kou louží leželo na
srdci především
blaho vlastních občanů, dávala od těch událostí v ci-
zích a vzdálených zemích dlouho ruce pryč. Vlastně
až do doby, kdy ji spojenec té země vedené zlým tr-
paslíkem také napadl. 

Pak šla do války volky nevolky (na moři s mokrými
podolky) a vyhrála ji. V té válce padla spousta jejích
vojáků, zato však závratně vrostlo její bohatství. A tak
se ta země rozhodla, že napříště už se nebude válkám
vyhýbat, ale povede jen ty předem vyhrané. Sice jí to
párkrát nevyšlo, ale drží se toho dodnes. A do křížku
s mocnými a nelidskými králi pouště se nepouští. Ba
právě naopak, je s nimi jedna ruka.

A samo zlé království? Kromě černého zlata začalo
vyvážet i své náboženství, zákony, tresty a nenávist
k Židům i všem - podle jeho králů méněcenným - ne-
věřícím. Také začalo ve světě stavět své modlitebny
a vyzbrojovat různé zlotřilé tlupy v jiných zemích.
 Hrdinou jeho pohádek už není Ali Baba, ale ti loupež-
níci. A není jich už jen čtyřicet, ale čtyřicet tisíc -
a možná ještě mnohem víc. A ti uřezávají hlavy kaž-
dému, kdo s nimi nesouhlasí, vyhánějí obyčejné lidi
z jejich domovů a navádějí je k cestě do zaslíbené
země, které kdysi vládl zlý trpaslík s knírkem, zato
dnes hodná andělka, co má v merku všechny chudáky,
a nabízí jim nebe na zemi.

Spolu s nimi však vysílají zlí králové do té vzdálené
andělské země - samozřejmě že v přestrojení za ubo-
žáky - i své loupežníky, protože vědí, že svůj ráj na
zemi si musí na nevěřících vybojovat. Káže jim to totiž
jejich Bůh. Nebo to aspoň tvrdí.

No a protože dosud nezazvonil žádný zvonec, téhle
pohádce ještě není konec...

Tak zatím dobrou noc, milé velké děti!

Pseudopohádka pro dospělé
JAROSLAV ČEJKA
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Anketa UČS. Která díla z české literatury od roku 1945
do současnosti považujete za stěžejní?

Zmíním se jenom o poezii, na hodnocení bilance
prózy se necítím – pro mě jsou nejzásadnější
sbírky Josefa Kainara (řeknu Lazar a píseň, ale
mohl bych jmenovat i Nové mýty či Moje blues).
Moc rád mám taky Miroslava Holuba – například
sbírku Achilles a želva. A ještě bych zmínil Fran-
tiška Hrubína, zejména jeho Romanci pro kříd-
lovku. Musím říci, že si vysoce cením i současnou
kritikou často relativizované poezie novější – třeba
raných sbírek Sýsových a Žáčkových a určitě bych
na druhé straně zmínil i poetické texty Pavla Šruta,
Vladimíra Merty, Jarka Nohavici a i trochu zapomí-
naného Slávka Janouška.

Dušan Spáčil, spisovatel, publicista, básník 
************************************************
Jsouce ročník 1958, potkával jsem knihy od druhé

poloviny let šedesátých, tedy jen co jsem se naučil číst.
Když jsem ještě těsně před pubertou přestával hltat
knihy z edice KOD, mayovky a knihy milovaného Edu-
arda Štorcha, objevil jsem díky svým dvěma kamará-
dům Jardovi a Milošovi svět válečných letadel. Vedle
lepení plastikových modelů v měřítku 1 : 72 jsem
v knihovně svého dědy vyštrachal ve skříni na jejím
dně mezi zde pohozenýma knihama i Naději od André
Malrauxe. Tohle prvorepublikové vydání mi pak dělalo
společnost při každé další návštěvě u prarodičů. Vždy
jsem se tam po nějaké době vytratil, a sedíc na koberci
na podlaze se zkříženýma nohama, jsem se do ní
nikým nerušen začetl. Jen na okraj, děda mi jí nikdy
nedal, ač viděl mé nadšení, a ta kniha pro něho evi-
dentně neměla žádné ceny. Odtud vedla cesta přes
úryvky z knih v časopise Letectví a kosmonautika, na-
příklad od Saburo Sakaie Zera nad Pacifikem, ke knize
Václava Kubce Kde olivy dozrávají (NV a SPB, 1964).
Nutno říci, že Malrauxova kniha pod jejím dojmem do-
cela vyšisovala. Díky svému učiteli češtiny na základní
škole jsem začal mít zájem i o poezii. A přes své nové
přátele na střední škole, Daponyho a Zbyndase, jsem
objevil krom folkových písničkářů ze sdružení Šafrán
i básníka Václava Hraběte. Jeho těžko sehnatelná
kniha Blues v modré a bílé (Melantrich, 1977) byla zá-
sahem přímo na komoru, zapůsobila na mne jako zje-
vení. Mluvila mi prostě z duše a Václav Hrabě se stal
i mým básníkem. Sháněli jsme s klukama a opisovali
si jeho texty. K tomu přispěly i recitační pořady Mirka
Kováříka (který byl jeho velkým propagátorem), na

které jsme chodili. Až v roce 1990 se mi podařilo získat
do sbírky knižní vydání jeho básní Blues pro bláznivou
holku, které vydal Československý spisovatel v ná-
kladu dnes neuvěřitelných 32.000 výtisků.  Díky ka-
marádovi mého otce, panu Hrachovi st. a jeho pravé
ruce paní Formanové, jsem postupně získával v jed-
nom antikvariátu od druhé poloviny sedmdesátých let
tehdejším normalizačním režimem zakázané knihy,
tedy knihy na indexu. Zakázané ovoce prý nejvíc
chutná. Nevím, zaujalo mne nakonec jen několik au-
torů takto postižených. Snad nejvíce Ludvík Aškenazy
a jeho Dětské etudy (ČS, 1966), samozřejmě i Indián-
ské léto (ČS 1956), Milenci z bedny (ČS, 1959), Psí život
(NV a SPB, 1959), Černá bedýnka (MF, 1960), Vajíčko
(ČS, 1967). Těsně před svým nástupem na vojnu jsem
se dostal ke skvělým knihám Jana Martince Útěk před
žlutou hvězdou (SNDK, 1964), Potkal Kohn Rabínoviče
(Svoboda, 1968) a především pak k jeho autobiogra-
fické próze Bastard (Svoboda, 1968). Tahle kniha po
dlouhou dobu zůstávala pro mne tou knihou zásadní.
Musel jsem jí i párkrát půjčit svým známým a kama-
rádům, a tak po převratu jsem uvítal její nové vydání.
Leč přišlo zklamání, neboť závěrečná, důležitá část
z knihy „vypadla“ a navíc kniha sama byla mizerně
vytištěna. Sehnal jsem si proto v antikvariátu posléze
znovu to její staré vydání, na které - ač žloutnoucí -
nedám dodnes dopustit. Byl jsem v té době, a to již od
svých dětských let, vášnivým členem Petrova cechu,
tedy rybářem, a tak knihy Oty Pavla Smrt krásných
srnců a Jak jsem potkal ryby se u mne trefily také do
černého. Jednalo se o souborné (a půvabné) vydání
obou textů pod názvem Fialový poutník
(MF+Smena+NV, 1977). Z tehdejších mladších bás-
níků jsem jako prvního čtenářsky poznal Jiřího Žáčka.
Zásluhu na tom mají některé rockové kapely, neboť
zhudebnily pár jeho básní. Ale až jeho sbírka Text ap-
peal (ČS, 1986) se pro mne stala tím pravým ořecho-
vým. Po listopadu 1989 to pak byly jeho knihy Hurá
zpátky do Evropy (Nakladatelství Alternativy, 1994)
a Zbrusu nové jarmareční písně českotuzemské (PmD
1995). Z celé řady novějších sbírek pak třeba Vy mně
taky (Nakladatelství M. Švarce - Šulc a spol., 1999).
Po státním převratu se ke mně dostala, díky mému
kolegovi z práce Jirkovi, útlá sbírka básníka a publi-
cisty Karla Sýse Píšu báseň zatímco za oknem padá
muž (PmD, 1992). Tyhle sociálně - kritické nadupané
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rozhněvané nekorektní básně mne dostaly do kolen.
Stejně jako jejich pokračování Načas v očistci (NP,
1993) a Pět let v mrtvém domě (PmD, 1994), vydané
později souborně pod názvem Tři zpěvy z rozvratu
(Orego, 2002). Toto Sýsovo směřování vrcholí sbírkami
Apokalypsa podle Joba (Periskop, 2013) a Tři vzkazy
spáčům (Periskop, 2015). S tvorbou básníka, publicisty
a vydavatele Daniela Strože jsem se potkal ve stejné
době jako s tou Sýsovou. Uchvátila mne pak jeho di-
vadelní hra Pohroužení aneb když se u nás režim mění
(Orego, 1995). Dočkal jsem se i lepšího, druhého vy-
dání (CZ Books, 2004), jako kdybych si ho objednal.
Strožovy básně mne také nadchly, ty nejlepší sebral
sám do sbírky Stejně tu zahřmí, která se dočkala ne-
vídaných tří vydání (BMSS-START, naposledy 2009).
O Egonu Bondym jsem věděl již za starého režimu jako
o dvorním textaři undergroundových Plastic People of
the Universe, a z mizerně nahraných koncertů PPU
jsem tak trochu znal i jeho tehdejší tvorbu. Ale auto-
rovy popřevratové sbírky Dvě léta (Inverze, 1991)
a Ples upírů (PmD, 1995), to byl teda nářez! Bondy
v nich fakt neskutečně nakopává zde nově zrestauro-
vaný kapitalistický režim. Jaroslava Čejku už jsem znal
z jeho povídek, ale i z výborné básnické sbírky Kniha
přání a stížností (MF 1981). Po 17. listopadu 1989 na-
psal řadu knih, mám rád třeba jeho básnickou sbírku
Nejlepší léta našeho života (Petrov, 1999). Oldřich Ja-
nota byl pro mne za minulého režimu nejlepším pís-
ničkářem, tedy zpívajícím básníkem a tak mne
nemohla nenadchnout jeho sbírka Ty texty (Artforum,
1991). Škoda, přeškoda, že se postupně vydal zcela
jinam. Dvě knihy androšového básníka a performera
a provokatéra, anarchisty Milana Kozelky, mne zprvu
dost zaskočily, ale i rozesmály. Jsou to Semeniště
zmrdů (JT�s nakladatelství, 2012) a Teteliště zmrdů
(JT�s nakladatelství, 2012). K jejich sehnání a přečtení
mne přiměly až kladné recenze Jiřího Žáčka aAlexeje
Mikuláška v O-K. A nelituju toho dodnes. Mé sezná-
mení s tvorbou básníka a publicisty Michala Černíka
bylo ze všech mých favoritů jakoby nejklidnější, nej-
tišší, a zároveň velice milé. Jeho sbírky, jako například
Kniha lidských přání (Balt-East, 2008) a Nechtěj obývat
vichry (Balt-East, 2009) budou vždy v prvoligové části
mé knihovny, je to pro mne jako studánka vody čisté,
kam se chodím vždy rád občerstvit. Podobně tomu je
i u Jiřího Stana, jehož satirická tvorba, reagující na
dnešní dobu, je nepřehlédnutelná. Jako například
sbírky Nejsme jako oni (PmD, 1996), Občánku, a co
teď? (FUTURA, 1998), nebo Knížka bez názvu (FUTURA
2012). Nemohu zapomenout ani na básníka Bohumíra

Pospíšila, jehož popřevratová samizdatová básnická
úroda se dočkala svého završení v oficiálně vydané
sbírce Hulínské kořeny z roku 2013, k čemuž nemohu
autorovi než jen blahopřát. Básník poslední zde mnou
uváděný je Josef Prskavec, s jehož čistě samizdatovou
tvorbou jsem měl možnost se seznámit blíže až před

rokem, kdy se mi dostaly díky samotnému autorovi na
konferenci UČS do rukou jeho vlastním nákladem
skromně vydávané sbírky. Jako Poslední zpráva
(2001), Nultý den stvoření (2003) nebo Milénium
(2012). Neskutečně skvělé, málokdy se mi stane,
abych nějakou knihu přečetl na jeden zátah. K těmto
knížečkám, spíše brožurám, se dokonce také rád vra-
cím. 

Určitě jsem ale na některé autory a jejich skvělé
knihy zapomněl, tímto se všem dotčeným omlou-
vám. Jan Poláček, šéfredaktor Lípy

**********************************************
Ludvík Aškenazy: Etudy dětské a nedětské
Jan Drda: Němá barikáda, Hrátky s čertem
Julius Fučík: Reportáž psaná na oprátce
Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky
Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku
Václav Kaplický: Kladivo na čarodějnice
Jaromíra Kolárová: Jen o rodinných záležitostech
Zdeněk Mahler: Nokturno
Vladimír Neff: pentalogie Sňatky z rozumu… Krá-
lovský vozataj
Jan Otčenášek: Občan Brych, Kulhavý Orfeus
Jan Procházka: Ať žije republika
Jaroslav Seifert: Býti básníkem
Karel Sýs: Apokalypsa podle Joba
Jiří Šotola: Tovaryšstvo Ježíšovo

Emil Hruška, spisovatel
**********************************************
Nejsem literární vědec, abych dokázal a chtěl zod-

povědět položenou otázku objektivně, takže – pro mě
osobně byly z české poválečné literatury klíčové tyto
knihy: Jan Drda: České pohádky, Jiří Orten: Deníky
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(vyšly až po válce, jsou tedy „poválečné“, nebo ne?),
František Halas: A co?, František Hrubín: Romance
pro křídlovku, Jaroslav Seifert: Koncert na ostrově,
Býti básníkem a Všechny krásy světa, Oldřich Miku-
lášek: Ortely a milosti, Svlékání hadů, Jan Skácel: Ho-
dina mezi psem a vlkem a také Malé recenze v Hostu
do domu, Bohumil Hrabal: Perlička na dně, Pábitelé,
Ota Pavel: Jak jsem potkal ryby, Smrt krásných
srnců, Jiří Kolář: Dny v roce, Vršovický Ezop, Karel
Šiktanc: Adam a Eva, Josef Kainar: Lazar a píseň,
Moje blues, Miroslav Holub: Denní služba, Ačkoli, Ivan
Vyskočil: Vždyť přece létat je snadné, HaPrDáns, Jind-
řiška Smetanová: Ustláno na růžích, František Nepil:
Střevíce z lýčí, Jiří Šotola: Svět náš vezdejší, Tova-
ryšstvo Ježíšovo, Vladimír Páral: Katapult, Milenci
a vrazi, Gabriel Laub: Zkušenosti, písničky Jiřího Su-
chého, Miloš Macourek: Člověk by nevěřil svým očím,
Živočichopis, Karel Sýs: Newton za neúrody jablek,
Josef Šimon: Vyvolávač, Pouštní pták, Antonín Brou-
sek: Netrpělivost, Karel Michal: Bubáci pro všední
den… Není toho příliš? Jiří Žáček, básník

***********************************************
Julius Fučík: Reportáž psaná na oprátce
František Halas: Já se tam vrátím
Jan Drda: Němá barikáda, České pohádky
Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka
Bohumil Hrabal: Jak jsem obsluhoval anglického
krále, Ostře sledované vlaky
Vladimír Körner: Písečná kosa, Údolí včel, Adelheid
Ota Pavel: Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby
Vladimír Holan: Noc s Hamletem
František Hrubín: Romance pro křídlovku, veršo-
vané pohádky pro děti
Karel Šiktanc: Heinovské noci
Josef Kainar: Moje blues
Jan Skácel: Hodina mezi psem a vlkem, Naděje
s bukovými křídly, Uspávanky
Miroslav Florian: z jeho poezie milostná a přírodní
lyrika
Karel Sýs: Apokalypsa podle Joba
Václav Čtvrtek: Rumcajs
Karel Kosík: Předpotopní úvahy, Poslední eseje

K mnohým z výše jmenovaných knih se vracím,
jejich slovo je jako podaná ruka.

Michal Černík, básník, autor knížek pro děti
**********************************************
Mám-li odpovědět na anketní otázku, která díla

z české literatury od r. 1945 do dnešní doby považuji
za stěžejní, pak musím začít Josefem Škvoreckým.
Myslím si, že jeho prvotina Zbabělci ve své době

českou společnost ovlivnila značně, významná byla
celá jeho literární činnost. Nakonec zfilmovaný Tan-
kový prapor ovlivňuje zřejmě značné procento lidí
dodnes. Jeho popularitě jistě prospěla i skutečnost,
že jeho díla byla „na indexu“, tím víc jsme se po nich
pídili a navzájem si je půjčovali. Na mne měla
značný vliv též díla Milana Kundery, Jana Otčenáška,
Valji Stýblové, Oty Pavla a celé řady dalších autorů.
Z autorů poezie jsou to jednoznačně Jaroslav Sei-
fert, z žijících Jiří Žáček. Žáčkova jemná ironie a sar-
kasmus nenásilnou formou poukazuje na nešvary
dnešní doby, celé jeho dílo je pro našince přínosem.

Pokud jde o současné literáty, tak mnohá jejich díla
jsou za hranicí vkusu a jejich vliv na čtenáře je spíše
negativní, kultura v dnešní době je celkově pokleslá.
Ministerstvo kultury stávajícím a začínajícím mladým
autorům nijak finančně nepomáhá. Značná část au-
torů, kteří napíší opravdu hodnotné dílo, nemá pro
jeho vydání žádnou finanční podporu, dokonce je
mnohdy jeho dílo považováno za „nevhodné“ pro
současné směřování kultury a dnešní společnost.

Na mnohá významná díla jsem jistě zapomněla,
snad mi žijící autoři prominou.

Věra Kulišová, básnířka
**********************************************
Knihy Rudolfa Fauknera (některé psal s Čeňkem

Charousem pod pseudonymem R. V. Fauchar) Explo-
rer III, Ural-Uran 235, Himálajský tunel, Narovnaná
zeměkoule, Kdo byl Sattrech?, Záhada roku 2345.
Četl jsem je teprve po roce 1962, ale všechny pochá-
zejí z let 1945–47 a autor těchto typicky českých
„technických dobrodružných románů“ vštěpuje čte-
nářům, především dětským, neochvějnou důvěru ve
věčnou spolupráci bývalých spojenců, předpovídá
svět bez válek a sociální nespravedlnosti. Autor je
dnes bezmála zapomenut, jeho proroctví se nespl-
nilo, ale kniha Explorer III s ilustracemi Kamila Lho-
táka změnila můj čtenářský i básnický osud.

Vítězslav Nezval: Nedokončená (1960). Každá
Nezvalova kniha byla a je událostí a nebýt jeho,
česká poezie by vymřela po meči. Ale tato poslední
obsahuje úžasnou poému smíření Život básníka,
báseň TU 104, napsanou ve výšce 10 500 metrů na
oslavu letadel, televize a svetrů, a hrst drobných
básní, jaké se napíšou jen jednou za století.

Básnické sbírky Josefa Peterky Lití olova (1964),
Petra Skarlanta Vyřezávaný osel (1969), (musím
pro úplnost uvést i Newtona za neúrody jablek –
1969), Jiřího Žáčka Ráno modřejší večera (1970),
Michala Černíka Náhradní krajina (1971), Josefa
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Šimona Snídaně v automatu (1976) a Jaromíra
Pelce Lear v letním kině (1978). Vyšly v krátkých
časových rozestupech a založily silnou generaci
básníků, kteří byli docela jinačí než předchůdci
i následníci. Jejich osudy byly různé, zejména po
převratu 1989, ale tehdejší mocná vlna dosud bije
do vyschlých břehů české poezie.

Karel Sýs, básník
***********************************************
Chci-li hodnotit produkci uplynulých sedmdesáti

let, jsem poněkud na rozpacích. Vždyť to dlouhé
období je širokou řekou, která na nás působí pře-
vážně svou aktuální přítomností. Její jednotlivé
vlny nás oslovují, aby byly překryty nově přícho-
zími, v tu chvíli aktuálnějšími a bližšími našemu
myšlení. Navíc je těžké oddělovat českou produkci
od té přicházející zvenčí. Když už jsem použil ob-
razné přirovnání k řece, je nutné brát v úvahu i stav,
který jim určitý čas dává svou podobu.

Jsou období bouřlivě přínosné i období mělkosti
a zpomalení. Za přínosná považuji léta šedesátá
a poněkud paradoxně i předlistopadové období roku
osmdesát devět. Ale teď ke konkrétním knihám.

V minulosti jsem uspořádal soubor, nazvaný kni-
hovnička, který upozorňoval na sedmdesát titulů. Pro-
tože jsem ho vložil i do svých internetových stránek,
měl jsem i určitou odezvu. Jeden můj známý, který je
údajně pilným čtenářem, mi napsal, že ani jednu
z uvedených knih nečetl. Vždy vyhledával klasiku
a zmíněné tituly neznal. Toto uvádím na vysvětlenou,
jak moc se liší můj vkus. Mohu jmenovat několik ti-
tulů, z nichž některé do tohoto souboru patří. Oldřich
Mikulášek – Ortely a milosti, František Halas – A co,
Stanislav Vodička – Planiny ticha, Jaroslav Seifert –
Morový sloup, Ota Pavel – Pohádka o Raškovi.

Mimo beletrie vzniklo i mnoho publicistických a slov-
níkových knih, z nichž budu jmenovat například: Sto
moderních básníků, uspořádaných Adolfem Kroupou
a Poetický slovník – Josefa Bruknera a Jiřího Filipa.

Rozmanitost, která je jednotlivými vlnami zmí-
něné řeky, by samozřejmě měla obsahovat ještě
další úseky, na které jsem se nezaměřil. Ostatně
můj výčet je pouhou ukázkou paměti laického jed-
notlivce. Možná jsem mnoho podstatného pominul,
ale takto jsem vyhledal vzpomínku na přečtené,
i když jistě velmi kusou a neúplnou.

Petr Musílek, básník
**********************************************
Se stěžejními díly české literatury po roce 1945

to bude u mne asi poněkud problematické. Navíc já

jsem v polovině 60. let propadl kouzlu fotografie, co
koketovala také s humorem. Nebylo proto ani divu,
že jsem si oblíbil knížky s humorným odérem. Vím,
že v čase 2. světové války Vlastimil Rada své jméno
použil jako autor knížky židovského spisovatele
Karla Poláčka Hostinec u kamenného stolu, jehož
jméno nemohlo být uvedeno. V. Rada se snažil za-
sáhnout do Poláčkova rukopisu, ale nějak mu to ani
příliš moc nešlo. Já zatím tehdy lezl po čtyřech,
a tak jsem se k dalšímu vydání zmíněné knihy do-
stal až po válce, kdy V. Rada také svými obrázky Po-
láčkovu rozvernou knížku ilustroval. Pravda také je,
že ke knížce mě rovněž přitáhlo její filmové zpra-
cování, které bylo ale mládeži nepřístupné kvůli
rýze mezi ňadry herečky Jiřinky Šejbalové. Samo-
zřejmě, že jsem jako kluk zhlédl film osmkrát.

V čase války při zatemnění posedával zase spiso-
vatel Zdeněk Jirotka v koupelně na vaně a psal svého
Saturnina. To byla další kniha, u níž jsem se smál
s bolestí v krku a v posteli, neboť jsem zrovna měl
angínu. Čas běžel a jako milovník Sázavy a Berounky
jsem si zamiloval dílo Oty Pavla. U řeky jsem často
s příchodem večerní tmy cítil přítomnost úhoře,
i když určitě nebyl zlatý. Později mě také zasáhlo dílo
Bohumila Hrabala. Nakonec mně spisovatel napsal
i úvod do mé fotografické knihy věnované Praze. Na
kanci na šípkové jsem si nedávno opět pochutnával
v Kersku, v místě, kde se také točil film podle jeho
knížky a v němž byl sám spisovatel ke spatření.

František Dostál, fotograf, fejetonista
**********************************************
Označené knihy jsem všechny přečetl a neřídil

jsem se hodnocením kritiků nebo ohlasy, které vy-
volaly v době jejich vydání.
Julius Fučík: Reportáž psaná na oprátce
František Hrubín: Romance pro křídlovku
Jan Drda: Němá barikáda
Jan Werich: Italské prázdniny
Milan Kundera: Žert
Ludvík Aškenazy: Dětské etudy
Karel Ptáčník: Ročník jedenadvacet
Ludvík Vaculík: Sekyra
Karel Kosík: Dialektika konkrétního
Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
Jan Otčenášek: Občan Brych
Karel Sýs: Apokalypsa podle Joba

Ota Pavel: Dukla mezi mrakodrapy
Ladislav Mňačko: Jak chutná moc
Josef Škvorecký: Tankový prapor

Milan Dubský básník, publicista
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JEDEN VZKAZ DUŠANA SPÁČILA KARLU SÝSOVI
Každý občas potřebuje vykřičet to hlavní…
„Mně se chce něco říct,“ říká Anton Špelec,
a dá si pět šest panáků.
Nakonec to řekne:
„Císař pán není vůl, císař pán je korunovanej!“
„Mně se chce něco říct,“ říká básník.
Pět šest sbírek si klade před ústa způsobně me-

taforu.
A nakonec to řekne na rovinu:
Vydá sbírku Tři vzkazy spáčům.
Oba mají samozřejmě pravdu.
„Císař pán je fakt korunovanej…“
Nic na tom nemění fakt, že Anton Špelec byl asi

trochu moc ožralý.
Nic na tom nemění fakt, že básník byl asi trochu

příliš vytočený.
Jenomže Anton Špelec je prostě lepší ostrostře-

lec, když je střízliv.
Jenomže Karel Sýs je lepší básník tam, kde ne-

mluví jako táborový vůdce.
Prosím, Karle, za všechny milovníky poezie: „Na-

dechni se zas a leť.“
Umíš to nejlíp ze všech. Poletíme za tebou.
DUŠAN SPÁČ(IL)

12.05

Včera referovalo
Metro o nové inter-
netové televizi
Playtvak.cz.

Dramaturgyně
herečka Nikol Štib-
rová se dala slyšet:
„Chceme lidi naučit,
jak se mají smát.“ 

Kurzisté smíchu
budou moci sledovat „videa o vaření či módě, zá-
bavná videa, lifestylové show, sitcomy nebo nej-
různější návody.“

Řeknete – kapka v Moři blbů, které lokajové Vel-
kého bráchy naučí smát se neškodně, prostě do blba.
Usednou k sitkomům, ugrilují si něco z monitoru a vy-
třou si z kebulí zbytky mozku návody, jak nejrychleji
promrhat pauzy mezi adrenalinovými projekty.

Zatímco by měli tlouci do bubnů aspoň básníci,
vyhřívají se v režimním teple stoupajícím z probu-
zené sopky.

Z toho se můžeš vytáčet, ale nemůžeš se z toho
vytočit.

Nadechni se a leť?
Než se nadechneš, přiletí rakety ze všech stran
a i ty budeš za chrta dán!
KAREL SÝS LUK 35/2015

Divoké víno
Od: Ludvík Hess <hess@hess.cz>
Komu: Ludvík Hess <hess@hess.cz>
Datum: 18. 11. 2015 11:42:39
Předmět: Právě vyšlo 80. číslo www.divoke-

vino.cz
Divoké víno číslo 80 je zasvěceno 70. narozeni-

nám Jiřího Žáčka. Vychází jeho dosud nezveřej-
něný dvanáctidílný poem Alternativní životy. 

V čísle najdete část žaloby, kterou na mne podal
Jan Miškovský, syn Václava Hraběte. Na vlastní oči
se dočtete, že básně Vaška Hraběte, které jsem
publikoval v Divokém víně, si Miškovský cení část-
kou 3 552 500 Kč. Slibuju vám, milí přátelé, že na
požádání pošlu žalobu celou. 

Přečtete si i můj článek „Jezdecké sochy v zemi
české od nekrásnější po paskvil“. Článkem reaguji
na žirafu nesoucí v sedle markraběte Jošta, odha-
lenou nedávno v Brně. Součástí textu je osmnáct
fotografií českých jezdeckých soch. Článek vychází
tento týden tiskem i v Květech.

V Nemocnici Břeclav namontuje Zdeněk Juřica
68. babybox ve čtvrtek 26. listopadu. Slavnostní
otevření proběhne v pátek 18. prosince 2015 ve
12 hodin. Hlavním dárcem je Ing. Petr Bečička, nej-
větší moravský mecenáš babyboxů, majitel firmy
100MEGA Distribution a provozovatel interneto-
vého obchodu www.digitor.cz. 

Děkuju, Petře! 
Babydědek Lu
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Diskuse nad knihou Karla Sýse
Tři vzkazy spáčům 
(přetištěno z Divokého vína)
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Nakladatelství Epocha vydává nový titul:

Pán protektorátu
K. H. Frank: Známý a neznámý
autor: Emil Hruška

Kniha o Karlu Hermannu Frankovi, nacistovi, který výrazně, někdy
zásadním způsobem ovlivňoval dění v Protektorátu Čech a Morava, když
předtím se agilně podílel na rozbití Československé republiky, není tra-
dičním životopisem. Jakkoli autor nemohl pominout některá o K. H.
Frankovi známá fakta, soustředil se na věci dosud neznámé či méně
známé, zato nahlížené někdy v až paradoxních souvislostech. V knize
se tak můžeme dočíst nejen o Frankovi samotném a jeho rodině, ale
také o jeho poměru k jiným nacistickým pohlavárům (Henleinovi, von
Neurathovi, Heydrichovi, Daluegovi či Frickovi), o jeho poradcích, o kon-
cipování protektorátní politiky, podílu na vyhlazení Lidic a Ležáků, či
o posledních měsících života. Pojednání o Frankovi a politice jsou zpestřena poněkud odlehčenými ka-
pitolami o jeho údajných aférách, okradení či o „tajné“ sekretářce.

Knihu ilustruje řada dosud nepublikovaných fotografií. 
Emil Hruška (*1958, Mladá Boleslav)
Vystudoval práva (s pozdější specializací na právo průmyslového vlastnictví) a žurnalistiku. Po léta

působil jako novinář a podnikový právník (mimo jiné v plzeňském holdingu ŠKODA). V rámci své profese
pobýval v řadě zemí včetně Mongolska, Ruska, Srbska či Bulharska. Od roku 2004 se specializuje na
problematiku Evropské unie a působí jako poradce některých českých poslanců Evropského parlamentu.
Literární činnost a publicistika se často překrývá s jeho profesním zájmem. 

Je mimo jiné autorem knih Akce Zeppelin (1999), Pohoří divočáků (2002), Sudetoněmecké kapitoly (2008),
Konrad Henlein – Život a smrt (2010), Převedu vás… na onen svět! (2012), ale také povídkových sbírek My,
hoši ze Sudet (2005, německy pod názvem Das Pferd am Fallschirm, 2010) a Muž dvou rakví (2007). 

Náš jubilant
1. listopadu 1925 se narodil člen UČS a člen VNK Bohumír Pospíšil.

Obě zmíněné organizace si připomínají jeho vzácné kulatiny, a jeho
neutuchající píli, s níž vydal přes 30 sbírek, mnohé z nich vlastním
nákladem. Básník se vyslovoval vždy k současnosti, jeho tvorba je
také důkazem o jeho vztahu k rodné zemi, zvláště k Hulínsku, kde se
narodil. Jeho vztah k poesii, který se datuje od mládí, se vyznačuje prostou upřímností slova, takto
oslovuje čtenáře brněnského ECHA, přílohy Haló novin LUK, a časopisu Lípa. Jeho záliba ve filatelii
vedla k napsání tří souhrnných studií a velké řady odborných článků. Jeho činnosti v tomto oboru
byla oceněna i na mezinárodní úrovni řadou medailí.

Jeho činnost se zaměřuje rovněž na skalničkaření a práci chalupáře v podhůří, v milovaném Va-
lově mlýně, který ho tak často inspiroval, stejně tak jako láska k jeho milé ženě Helence.

Našemu Bohumírovi přejeme dobré zdraví, štěstí i úspěchy na poli literárním.
Ať ho stále provází radost ze života a elán, se kterým vytváří své dílo.

Marie Veselá-Drábková, předsedkyně VNK Brno
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KRVAVÉ JAHODY
Jan POLÁČEK

Spisovatel Jiří S. Kupka se s touto svou biografickou
prózou, pojednávající o osudech bělogvardějských emi-
grantů a jejich potomků v tehdejší ČSR, dočkal již tře-
tího vydání. (Krvavé jahody, vyd. Jiří Brauner -
Karteziánské nakladatelství a vydavatelství, 2015).
S půvabnou kresbou vystrašené dívky v březovém lese,
držící v ruce hrneček na lesní jahody, na obálce vázané
knihy (aut. Léna Brauner), která mne tím hned zaujala.
S podtitulem Příběh ženy, která přežila gulag. Hned na
začátku musím uvést, že nijak zvláště nevyhledávám
tyhle příběhy z gulagů, věznic či koncentračních táborů,
ale na rozdíl od Solženicynova Jednoho dne Ivana Dě-
nisoviče mne tento zaujal. Příběh začíná v roce 1945
osvobozením Brna Rudou armádou, kde se obě dívky,
sestry Naďa aVěra, narodily a žily. Jejich matka Libuše
Šímová, za svobodna Ljuba Mělkinová, utekla (spolu
s mnoha bělogvardějci) po občanské válce s českými
legionáři, kteří tam tehdy bojovali proti vládě Sovětů.
A to se jim stane osudným. Radost z osvobození od ně-
meckých okupantů se u Mělkinové - Šímové mísí od
samého počátku s obavami, které se brzy naplní. Již
7. května, tedy dva dny po osvobození Brna od nacistů,
byla zatčena příslušníky NKVD. „Pozvání“ platilo i pro
obě dcery, devítiletou Naďu a čtrnáctiletou Věru. „Povím
ti, co jsi, Mělkinová. Dobře poslouchej, abys pochopila,
kde je tvé místo. Jsi zrádkyně, zradila jsi svou socialis-
tickou vlast. Utekla jsi s Čechy, kteří bojovali proti vládě
Sovětů, proti Leninovi. A kurvila ses s nima,“ řekl jí dů-
stojník NKVD. Podle toho s nimi bylo nadále také tak
zacházeno. Vedli je v kolonách spolu se zajatými ně-
meckými vojáky, s bělogvardějci a příslušníky ROA, tedy
s vlasovci, dále také s maďarskými a rumunskými
a polskými přisluhovači nacistů atd. A se sovětskými
vojáky z koncentračních táborů. (Každý zajatec musel
před vojenskou komisí dokázat, že nezradil SSSR a že
bojoval do posledního náboje, než ho Němci zajali).
V nákladních vagonech se na cestě na východ tak
často ocitali spolu lidé v nejpodivnějších uskupeních.
Češi, Němci, Rusové a Poláci spolu měli z doby dávné
i nedávné nevyřízené účty, každý s každým. Věra
s Naďou i s matkou jsou pak znásilněny při zastávce
transportu na jakémsi rumunském nádraží vojáky ze
strážního oddílu. Nebude to naposledy. V konečné sta-
nici, v nápravném lágru na Sibiři je krom toho čeká
dřina v lese a 200 gramů chleba na den plus čaj a porce
boršče. A mizerné oblečení a obutí a prochládající ba-
ráky tábora. Matka obou děvčat z toho po čase zešílí,

a málem sekerou v noci zabije svou dceru Věru, která
unikne smrti jen díky zásahu polské spoluvězeňkyně.
Pohozená zasahujícími strážnými zůstane šílená Ší-
mová – Mělkinová venku ve sněhu a ráno ji tam najdou
už zmrzlou. Věra s Naďou pracují i nadále s ostatními
trestankyněmi v lese. Dotaz velitele tábora Petrova na
nadřízené, jak nyní naložit se sirotami z Českosloven-
ska, vyjde naplano. Chápe, že jen těžko je možno ozna-
čit tyto děti za kontru nebo zločince jako většinu
ostatních. V táboře děvčatům pomáhala přežít nejen
jejich víra v Boha, ale i někteří ze spoluvězňů a místních
obyvatel. Právě díky jejich solidaritě se Věra vyléčí z ty-
fusu, jehož epidemie zdecimuje osazenstvo tábora
a neskončí tak v hromadném hrobě či v zapálené izo-
laci, v „nemocničním“ tyfovém baráku. V roce 1955 se
začali do svých zemí postupně vracet váleční němečtí
zajatci a političtí. Zůstali váleční zločinci z řad Gestapa
a Waffen SS a těžcí kriminálníci. Tábor změnil jméno,
už nebyl nápravný, ale pracovní. Věře bylo 24 let a Nadě
devatenáct. Děvčata po čase našla svá jména na se-
znamu těch, kteří byli zařazeni do transportů. V želez-
ničním vagónu pro dopravu nákladů ale po svém
vytouženém opuštění lágru zjistily, že nejedou na
západ... Skončily na Dálném východě na parníku Pria-
murskij partizan, plovoucí továrně na zpracování ryb
a krabů. Osádka tu byla opět mezinárodní. Čekaly je
dvanáctihodinové šichty při třídění a vyvrhování ryb, za
všudypřítomného hrozného zápachu. Nejčistší práce
byla v konzervárně. Po zdařilém útěku tří žen na ame-
rickou dopravní loď, která na moři přebírala v bednách
právě tyto rybí konzervy z Partizanu, byla na lodi zcela
obměněna osádka. Obě děvčata se tak ocitla v dalším
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pracovním táboře, zbudovaném u dolu na zlato, a po
roce tam stráveném, zase na stavbě vodní přehrady
a elektrárny u východních svahů Uralu. Pracovaly
v partě pomocných dělníků na betonáži, která musela
být vykonávána bez přerušení ve dne v noci. Na radu
spoluvězeňkyně Sofie, odsouzené za vraždu, napsaly
dopis na československý konzulát v Moskvě. Tedy že
s matkou byly převezeny v roce 1945 do Sovětského
svazu, že zde žijí již 14 let a žádají o umožnění návratu
do vlasti. A že jiným občanům Československé repub-
liky, dočasně umístěným do SSSR, byl návrat povolen.
V pracovním táboře mizela nafta a benzín. Protože tu
krádeže byly na denním pořádku, podezření na místo
přivedlo milici již pozdě. V noci všechny probudil ob-
rovský požár, hořely baráky tábora, ale i celé dřevěné
městečko, hotové domky i rozestavěné objekty. Dělníky
na stavbě byli zločinci, odsouzení za násilné trestné
činy na doživotí a Němci, příslušníci vyhlazovacích jed-
notek SS Einsatzgruppen. Sovětská vláda byla pro obě
tyto skupiny nepřítelem číslo jedna, pro ně válka ne-
skončila. Z tábora a z městečka nezůstala ani tříska,
ale ze zločinců a esesmanů nepřežil ani jediný, o což
se postarali přivolaní sovětští vojáci a příslušníci stráž-
ních jednotek. Podezření na spolupráci při této sabotáži
padlo i na Věru, ale nic se neprokázalo. Svou žádost na
československý konzulát ale musela sama vlastno-
ručně spálit. Sestry se vzápětí ocitají v kolchozu Geroj
Kulikov, stále „neexistují“, nenoť již od odjezdu z Čes-
koslovenska nemají žádné osobní doklady. Věra pra-
covala jako holka u sedláka, tak tu práci už znala.
A následně se ocitají ve slévárně v Nižném Tagilu, kde
na jedné večerní procházce potkají úplnou náhodou na
ulici dva Čechy, nadávající na panující  velký mráz, kteří
jim poradí, aby napsaly dopis, že jej vezmou s sebou
a že ho předají některému JZD, které by je bylo ochotno
zaměstnat a přihlásit k trvalému pobytu. Což se zdaří,
a ony se vrátí po 19 letech do vlasti. Obě mladé ženy
sice čekalo ještě 10 let života nerovnoprávných občanů
v naší republice, a to díky nevýhodné smlouvě s druž-
stvem a byrokracii, ale dočkají se nakonec lásky
a svatby. A zazvonil zvonec, a pohádky je konec.

No, ona to pohádka moc není, i když to celé konec
šťastný má. Jiří S. Kupka napsal poutavou, zajímavou
knihu, která zrcadlí rozporuplnost té doby, poznačené
studenou válkou i jejími peripetiemi, včetně ovzduší za
Stalinovy éry až po politické oteplení za Chruščova,
který ale zavinil mnohé další nespravedlnosti a zmatky.
Jak třeba ukazuje skvělý ruský film Chladné léto roku
1953, kdy bylo Rusko postiženo záplavou amnestova-
ných zločinců nejhoršího kalibru. A neprávem odsou-
zení zůstali i nenadále v lágrech a věznicích. Kniha

Krvavé jahody vyšla poprvé v roce 2008, s podtitulem
Krutý osud Češky, která prožila 18 let ponížení v rus-
kých gulazích. Druhé vydání vyšlo jako samostatně ne-
prodejná příloha týdeníku MF plus, s podtitulem Krutý
osud mladé Češky, která prožila 18 let ponižování a te-
roru v sovětských gulazích. Třetí vydání z roku 2015
z Kartuziánského nakladatelství v Brně vyšlo s nejvíce
pravdě odpovídajícím a korektním podtitulem Příběh
ženy, která přežila gulag. I když i tato verze podtitulku
není přesná, stejně jako na zadní straně obálky knihy
uvedený přepis textu dopisu Věry a Nadi (jim zatím ne-
známému) předsedovi družstva v tehdejším Českoslo-
vensku. Již letmé porovnání s faksimile skutečného
dopisu svědčí o provedených, bohužel nikoliv jen kos-
metických opravách textu. Což probouzí podezření pro-
vedených podobných úprav, s ohledem na roky
nedobrovolně prožité v tehdejším SSSR. Hrdinka knihy
paní Věra Sosnarová dosud žije, a její syrové prosté
vyprávění jistě nepostrádá autenticitu, která se ale
převyprávěním jiným člověkem zčásti nutně stírá. Ne-
divím se, že její posluchači jsou jejím prostým vyprá-
věním tolik zasaženi. Navíc vše se do knihy ani vejít
nemohlo, což vybízí k dalším otázkám stran nepodja-
tosti či naopak zaujatosti. Tedy čemu bylo věnováno
hodně místa a naopak co třeba ani nebylo zmíněno.
Viz třeba poměrně rozsáhlejší hodnocení vlasovců
(ROA, Ruské osvobozenecké armády generála Vla-
sova), kdy se sice s většinou zde uvedeného dá sou-
hlasit, ale čert je tu skryt právě v těch detailech. Navíc
osudy těchto žen jsou skutečně velice atypické i na
tehdejší dobu, neboť shodou okolností se jim pobyt
tam značně prodloužil díky tomu, že byly bez osobních
dokladů, za což sice nemohly, ale ostatní takto posti-
žení již byli celé roky již doma ve vlasti. A hlavně po-
suzovat jejich anabázi optikou dnešní doby, a mimo
tehdejší souvislosti a kontext, je zjednodušování. Nic
nebylo jen černé nebo bílé. Obě děvčata se dostaly do
mlýnice gulagů, která vedle skutečných těžkých zlo-
činců, zrádců, nacistů atd. semlela i nevinné lidi. Viz
krutý osud Věřiny kamarádky Zoji, která jako jediný
člen posádky dálkového průzkumného letounu Petl-
jakov Pe-8 přežila sestřelení nemeckými Focke-Wulfy
FW-190A a dostala se do zajetí. Účel světí prostředky,
toho se v souvislosti s převyprávěným osudem paní
Věry obávám. Nechce se mi totiž věřit, že by si jakkoliv
tato prostá žena přála, aby její bolestná zkušenosti, při
její srdečnosti, upřímnosti, lásce k lidem, v jejím pří-
padě i víře v Boha, byla jedněmi zneužívána v ideolo-
gickém boji proti druhé skupině obyvatel, k dalšímu
šíření zloby a nenávisti. Jen odpuštění osvobozuje a je
znamením ušlechtilosti a velikosti ducha.
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S plachetnicí ve znaku
Antonín Drábek, nakladatel a spisovatel, již

není mezi námi. Dne 8. září ve věku 75 let pod-
lehl těžké nemoci. Již není mezi námi – a přece
je! Zůstává přítomen vším, čím žil naplno takřka
do posledních dní svého života, prací, láskou,
přátelstvím, obětavostí, poctivostí, čestností, vel-
korysostí. V ruštině takovým lidem říkají světlý
člověk. Ano, byl naplněn světlem, které tiše, ne-
zištně a samozřejmě předával všem kolem sebe. 

Rodák z Kozlan na Vyškovsku, vzděláním che-
mik a kandidát věd v ekonomickém oboru, půso-
bil v potravinářství a dlouhá léta pracoval v úřadu
pro jakost výrobků. Ačkoli psal od mládí verše do
šuplíku, krásné literatuře se coby autor, překla-
datel a nakladatel začal věnovat až v popřevra-
tovém období, kdy se jako mnozí jiní ocitl na
dlažbě, maje ke všemu zodpovědnost za počet-
nou rodinu. V 90. letech se živil zpočátku jako
publicista, v roce 1995 pak založil vlastní nakla-
datelství Balt-East, jehož byl zároveň i jediným
řádným „interním“ pracovníkem, redaktorem,
editorem, korektorem, grafikem, sazečem, dělní-
kem, dříčem a v neposlední řadě i sponzorem. 

Název Balt-East zrcadlil aktivní trvalý zájem
Antonína Drábka o Estonsko a Pobaltí. Svého
času strávil služebně delší dobu v tehdejším So-
větském svazu a v poslední dekádě 20. století
pak uveřejnil řadu odborných studií zabývajících
se hospodářským vývojem pobaltských zemí (jak
postsovětských republik, zejména Estonska a Lo-
tyšska, tak i Finska). V roce 1991 se stal spolu-
zakladatelem a prvním předsedou
Česko-estonského klubu. 

Coby spisovatel debutoval Antonín Drábek
teprve ve zralém věku v roce 1995 sbírkou Příboj
nad hladinou souzvuků a proseb (básně z let
1956 –1994). Celkem napsal a vydal patnáct kní-
žek. Sbírky poezie (Něžný obláček mezi plameny,
Cesta na Sever, Oplať láskou); pohádky pro děti
a pro dospělé (Rytíř Mourek, Mořský vlk a Kar-
kulka – spolu s I. Husárkovou, Sicilský hrad); po-
vídkové soubory (Něžné portréty, Trojúhelníky,
Chirurg); romány (Rozloučení s první láskou, Dům
v Karviné); dramata (Posvícení, Betsabé). Rovněž
přeložil a vydal Ruské pohádky od A. N. Afanas-
jeva a estonský román Srdce medvědice od

N. Baturina. Jeho
tvorbu uzavřely
Krátké pohádky
(2014).  

Balt-East, neboli
Antonín Drábek
osobně, dokázal za
dvacet let vydat
více než dvě stě
knižních titulů
v malých nákla-
dech, vždy starost-
livě vypravených,
vybavených do-
slovy a ilustracemi. Do světa literatury pomohl
vstoupit mnoha začínajícím českým básníkům
a prozaikům, vydával ale i díla renomovaných
tvůrců. Publikovali u něho často spisovatelé le-
vicového zaměření. Vedle převažující beletrie,
v níž významné místo zaujímala tvorba pro děti,
objevily se v produkci Balt-Eastu také například
práce z oboru literární vědy, dějin umění aj. Rov-
něž i několik překladů ze současné italské belet-
rie. 

Jako nakladatel byl Antonín Drábek ke svým
ovečkám mimořádně laskavý, a vždy se jim sna-
žil maximálně usnadnit možnost vydat knihu také
z hlediska finančních podmínek, na což nezřídka
doplácel podle přísloví Za dobrotu na žebrotu. Je
bolestné, že mu někteří publikování chtiví autoři
nedali pokoj ani v době jeho rychle postupující
fatální choroby, ba našli se i tací, kteří ho úkolo-
vali ještě doslova na smrtelném loži.     

Držím v rukách jeho poslední básnickou
sbírku, s výmluvným názvem Oplať láskou
(2014). A v básni Vyhnání z ráje čtu příznačný
verš: „Ať k životu se upne každá moje chvíle.“
A když otočím na titulní list, spatřím optimis-
tické logo nakladatelství Balt-East, malou lo-
dičku, sličnou plachetnici. A tak jsem si jistá, že
Antonín Drábek ráno 8. září určitě nenastoupil
do pochmurné bárky Charonovy a nepřeplul
řeku Styx, nýbrž nyní dál putuje se vztyčenou
bílou plachtou kdesi na vlnách milovaného
Baltu a Vltavy a Dyje.  

IVANA BLAHUTOVÁ
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Kdo neví, že nakladatel Antonín Drábek (ročník
1939), vysokoškolsky vzdělaný chemik a graduovaný
ekonom, od roku 1995 též nakladatel poezie, beletrie
a knih pro děti (vydal už 200 titulů), sám také píše,
může být příjemně překvapen. Jeho sbírka s ne
zrovna šťastným názvem OPLAŤ MI LÁSKOU (ve svém
nakladatelství Balt-East, Praha 2014 si ji vydal s jí-
mavými linoryty Oldřicha Páleníčka) zřetelně vyniká
mezi knížkami veršů sice splendidně vypravenými,
ale psanými z potřeby narcistní exhibice, z nadbíhání
kulturně zdevastovanému trhu a z pošilhávání po No-
belově ceně.

Antonín Drábek píše evidentně z potřeby lásky
a porozumění, ze zaujetí pro přírodu a soucitu s ní,
i z hrůzy osamění A psát umí: „A není léku, nelze
jinam jít. / A slova, která patří tobě, říkat jiné. / Kdo
zamiloval se jako já, / na lásku ztracenou ať zhyne.“
Jeho poezie neoplývá velkými objevnými metaforami
(i když patrně jako první vidí v bílých čarách za trys-
káči „běluhy“ plovoucí nebem), nesází na šokující
rýmy (i když je jich mocen: „…vrháš / …odsud po
až“ ). Jeho nejlepší básně jako V horkém poledni nebo
Snížek však okouzlují mélickou prostotou: „Za oknem
/ z výšek / padá snížek / na zmrzlé rty země. // A já
mám rty horké, / holé jako poušť. / Nechám na ně
padnout snížek, / možná ochladnou. // Za oknem / se
vrší závěje. / Dávno na mých rtech / už nežhne touha
ani naděje, // jen stesk a snížek.“

Ve dvou oddílech sbírky jsou básně řazeny proti-
chůdně, v prvním podle názvů od A (Anděl zkřížil…)
po Z (Zádumčivý akord), v druhém od Z (Zahrada se
stmívá) po B (Břicho) s řadou odchylek (Eros mezi
Tam… a Světlé, A – Ach – předřazeno před B…). Ano,
v tom je sdělení pro přemýšlivějšího čtenáře: básně
tvoří jakoby bezděčně vzestupný nebo sestupný řád;
však také v posledním krátkém oddíle s výmluvným
podtitulem Vyhnání z ráje už pomíchání abecedního
pořadí (A, A, V, A, V, P, D, M, S, B) signalizuje ne-řád
nebo zlo-řád vyhnání z lásky i ze života, mučivé tázání
„O co se opřít? / Jak přežít?“ a trpké poznání: pod
nebem popisovaným „běluhami tryskáčů“, zatímco
„na hladině, kde žijem, je dusno. / Samý lov, loveni
jsme my. / Odříkáváme svá přání o svobodě a pak
jsme požíráni. / Nikdo neunikne do klidného zálivu. /
Díváme se nahoru, ale nebe na zemi nepřivoláme“.
Jak patrno, sbírka Oplať mi láskou, na záložce ozna-

čená za „knihu mi-
lostné poezie“, je
knížkou, do níž za-
léhá i nemilosrdný
nemilostný, drsný
svět byznysu
a válek.

Ale nejen abych
dostál povinnosti
kritika nesmlčet, co
sotva lze obdivovat,
co nezní přesvěd-
čivě, nemohu neříci, že například pointa v podobě
otřepané výzvy „naplňme svět láskou“ spíše oslabuje
vyznění jinak zajímavé básně Zbývá ještě úsek Z-A
(dokládající zas zpětně abecedně touhu po řádu ži-
vota); že přemíra zdrobnělin třeba v Proutečku ztitěr-
ňuje vyznání obdivu a něhy; že do téže básničky se
vetřel nesmysl („máš zadničku s pasem vázy“ – zad-
nice přece nemají pas, ale dívka „drobný kvítek“ má
ovšem „zadničku“ a pas vázy); že vyprošování lásky
se slibem, že když miláček oplatí láskou (láska před-
mětem směny?) a vyjde „maličko vstříc“, nalezne
„svět plný krásy“, až slova básníkova znovu uslyší; to
jistě nechtě zavání namyšleností; že vynalézavý autor,
který dovede těžit z možností češtiny, jak prokazuje
mj. smysluplná „hříčka“ Lomím, neměl by kvůli rýmu
sahat po příšerných koncovkách jako Bakchusům,
které ultraliberální Pravidla pravopisu a skloňování
dovolují, vycházejíce tak vstříc úpadku vzdělání; a že
básník, který se může právem pyšnit obraty jako
„temný soumar soumraku“, neměl by se spokojovat
matoucími licencemi jako ve Fatální tůni (kde děvčata
jdou, „oči černé jako tůň“, a básník „v nich“ shlíží jako
měsíc – smysluplné je shlížet se v očích; a loď
u Drábka SOS dává, ačkoli SOS se nedává, ale vysílá,
volá). Takovéto zbytečné kazy by úctyhodný invenční
celek nehyzdily, kdyby básník měl přísného lektora,
který by mu degradující licence rozmluvil a umožnil
mu vidět, co autor sám přirozeně nevidí.

Úhrnem: cenná sbírka, dost pošramocená panují-
cími poměry bezohledného trhu, který většinu nakla-
datelství nutí ušetřit a vynechat zdánlivě zbytečné
lektorování. Mám za to, že básník i čtenář pochopí, že
i tyto moje poznámky vyplývají z potřeby porozumění.

LUK 14/2015

Z potřeby lásky a porozumění 
MILAN BLAHYNKA
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Praha vojenská, Praha zelená
KAREL SÝS

Po knize VOJSKO A VOJENSKÉ OBJEKTY (nakla-
datelství Paseka, Praha, Litomyšl 2014, edice Zmi-
zelá Praha) můžete sáhnout bez obav. Její autor
Zdeněk Míka je zárukou erudovanosti, objektivity
i čtivosti. To není běžné. Vzpomeňme povrchní pub-
likace z téže edice Nevěstince a nevěstky, sestavené
Radimem Kopáčem, nebo trapně režimního svazku
Továrny a tovární haly, jehož autorka Kateřina Beč-
ková si libuje v rozchvácení a likvidaci ČKD!

Praha byla vždy důležitým mocenským bodem,
nadneseně řečeno klíčem k Evropě. Klíč ovšem
často vrzal a zámek nebyl vždycky pečlivě udržován,
nicméně momentální mocipáni se snažili, aby po vo-
jenské stránce bylo po ruce vše potřebné, kdyby se
nepovolaný narušitel pokoušel jinak provinčního
města zmocnit. To samozřejmě neznamená, že byla
Praha nedobytná. Zdeněk Míka čtenáře provází dě-
jinami obsazování, osvobozování a znovuobsazování
města nenechavými armádami všech možných ná-
rodů a ras.

Prusové, Francouzi, Švédové, Němci, Rakušané,
Maďaři… Trvalo staletí, než se Praha stala „rájem“
všech Čechů i po stránce vojensko-mocenské.

Dějiny Prahy jsou rovněž dějinami kasáren, stráž-
nic, lazaretů, zbrojnic, střelnic a hradeb tu boura-
ných, tu obnovovaných, posilovaných a nakonec
definitivně zbořených. (Z bourání hradeb město vy-
těžilo stavební materiál pro paláce i činžáky, ale mu-
selo eráru za demoliční práce zaplatit.)

Symbolem Prahy se občas stávalo dělo, z nichž
to nejméně nebezpečné sloužilo na parcele dnešní
vládní vily, aby si Pražané mohli podle jeho výstřelu
nařídit na svých cibulích pravé poledne.

Architekti kasáren kopírovali právě panující sta-
vební slohy, byť v poněkud „zelené“ podobě, takže
i tyto prozaické stavby se staly památkami svého
druhu. Málokdo si uvědomuje, že honosný Černínský
palác sloužil coby ubytovna vojska, a teprve v letech
1928 až 1932 ho přestavěli pro ministerstvo zahra-
ničí. Nenajdeme lepší potvrzení definice, že válka je
pokračování politiky jinými prostředky! Klášter do-
minikánek v Karmelitské ulici sloužil v letech 1791–
1849 jako hlavní pošta, od roku 1850 coby četnické
kasárny, které v roce 1948 ustoupily potřebám Stát-
ního ústředního archivu. Hůře dopadly Josefské ka-
sárny na náměstí Republiky. Nic nepomohlo, že

v nich Josef Kajetán
Tyl napsal text ná-
rodní hymny. Za no-
v o r o m á n s k ý m
průčelím se usadilo
zbytnělé Palladium.

Vojsko bylo
občas pokrokové –
v roce 1776 vztyčilo
na střeše raně ba-
rokní vyšehradské
zbrojnice první hro-
mosvod v Praze.
Zbraně byly vždycky cennější než kanónenfutr. 

Na kobyliské vojenské střelnici panovala za císaře
pána idyla – zejména v místní zahradní restauraci,
kde si záložáci léčili dobrým pivem špatnou mušku.
Pánové ve fešáckých uniformách ani jejich vyšňo-
řené dámy nemohli vědět, že se toto místo za pro-
tektorátu stane popravištěm národních mučedníků.

Ještě selankovitěji vypadají litograficky zvěčnělé
scény ze cvičení c. k. privilegovaných ozbrojených
měšťanských sborů u Kobylis 14. října 1850. Místo
výstřelů zde o sebe třaskají půllitry těchto raných li-
dových milicionářů.

K vojenskému životu, pokud byl právě díky mo-
mentálnímu míru opravdu veselý, patřily rakousko-
uherské kapely, které díky najmě dechařským
schopnostem českých muzikantů byly vesměs pro-
dchnuty českým duchem. To neplatilo o velitelském
sboru!

Objemná obrazová příloha přináší i kuriózní fo-
tografii pražského občana Vogla, dobrovolného
účastníka vojenské expedice arcivévody Maxmili-
ána Habsburského do Mexika. Zatímco samozva-
ného císaře mexického vlastenci zastřelili,
dobrovolník se v roce 1876 do domovského města
vrátil a nechal se zvěčnit v parádní uniformě, jež
v sobě spojuje těžkopádný c. a k. střih se subtro-
pickým švihem. 

Knize lze vytknou jediné: chybné datum částečné
mobilizace rakousko-uherské armády. Došlo k ní ni-
koli 26. června 1914, nýbrž 26. července, což si pa-
matuji, jelikož mám na svatou Annu narozeniny.

Kniha tvoří protiváhu tvrzení české režimní tele-
vize, že Češi za císaře pána bojovali „jako lvi“, za-
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DEMOKRATÚRA
PAVOL JANÍK

Hovoriť objektívne o básnikovi Karlovi Sýsovi vždy nevyhnutne znamená konštatovať, že v jeho tvorbe
vzácne spolupôsobí pestrá kombinácia viacerých mimoriadnych osobnostných predpokladov a daností.
V autorovej živelnej dokonalosti sa prelína celý rad nevšedných úkazov – nesporný lyrický talent, výni-
močné pozorovacie schopnosti, prenikavé intelektuálne výboje, ohňostroje výbušnej obraznosti, prirod-
zený strhujúci rytmus a celková brilantná zvukomalebnosť veršov.

Pri pokuse primerane odzrkadľovať rozmanité odtienky kreatívnych vzopätí Karla Sýsa však nikdy nemožno
zamlčať, obísť či nezdôrazniť jeho vyhranené spoločenské postoje a politické názory skutočného humanistu,
ktorý dovidí nielen za horizont pominuteľnej prítomnosti, ale s rovnakým záujmom a znepokojeným sústavne
a dôsledne vníma pohnuté osudy väčšiny anonymných smrteľníkov, hoci svoje presvedčivé umelecké výpo-
vede účinne inštrumentalizuje odkazmi na mnoho všeobecne známych postáv z minulosti i súčasnosti.

Spomínané atribúty vystihujú aj najnovšiu knihu Karla Sýsa Tři vzkazy spáčům (Periskop, Příbram 2015),
ktorá pozostáva z rozsiahlejších kompozícií s príznačnými názvami: A bude hůř! (28. 1. 2014), Blahobyt
v křivém přenosu (25. 10. 2014) a Pouště hojnosti – oázy nouze (9. 11. 2014). V rámci úsilia o maximálnu
stručnosť možno dielo charakterizovať ako syntézu estetickej vynaliezavosti a občianskej odvahy. Autor
tej časti verejnosti, ktorá zaspala dobu, alebo podľahla hypnotickému spánku všadeprítomného a všemo-
húceho marketingu, pripomína, že skôr či neskôr sa každý prebudí do bezútešnej sociálnej reality.

Invenčné básne Karla Sýsa nie sú politickými prednáškami, ale popri prezentácii obdivuhodných tva-
rových kvalít neprehliadnuteľne poukazujú na obmedzenosť jednotlivých etáp dejín, na relativitu histo-
rického vývoja, v ktorom sa opakujú schémy, aby nadobúdali čoraz absurdnejšie a duchovne i hmotne
vyprázdnenejšie podoby.

7. 5. 2015

tímco dříve se psalo spíše o celých kumpaniích,
které přešly k „nepříteli“ i s hudbou.

Jazykové puristy jistě nepotěší fotografie s česko-
německými názvy nad sebemenším vojenským za-
řízením, což bylo samozřejmě vnucené. Kniha sice
končí rokem 1945, ale můžeme říci, že ruské názvy
se nad objekty neobjevovaly ani po roce 1968, za-
tímco dnes dobrovolně (?) vítězí angličtina či spíše

američtina na všech frontách. Dokonce i v čele se-
nátního jednacího sálu se skví nápis „Senát České
republiky“ česky i anglicky, což je možné jen u nás!

Dojemně působí fotografie vojenských přísah, kdy
titíž lidé na začátku války přislibují své osudy císaři
a o pár let později tatíčkovi Masarykovi a poté otci Be-
nešovi. Na další táty se z časových důvodů nedostalo.

Inu, lid nevyměníš!
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ART BRUT JAKO OFICIÁLNÍ UMĚNÍ SOUČASNOSTI
Petr MOTÝL

ART BRUT LIVE – sbírka abcd | Bruno De-
charme. Centrum současného umění DOX, Praha-
Holešovice, 27. března – 17. srpna 2015.

Art brut už není, co býval. Od současného vý-
tvarného umění je k nerozeznání. Ještě do 17.
srpna 2015 se bylo možné o tom přesvědčit
v pražském výstavním prostoru DOX. Od běžné
produkce současného postmoderního umění od-
lišovaly to, co bylo vystaveno v DOXu, jen cedulky
přibližující životní osudy tvůrců. Ale i to se nej-
spíš časem srovná a jednou z podmínek k získání
titulu akademického malíře bude strávit rok ve
vězení nebo v psychiatrické léčebně. Pokud jde
o tvorbu, rozdíly jsou srovnány už dnes. Stačí si
vybavit pozoruhodné shody výstavy absolventů
Akademie výtvarných umění, která se konala
v červenci ve Veletržním paláci, s výstavou art
brutu v DOXu, která probíhala v takřka stejném
termínu.

Art brut byl v jednadvacátém století v České
republice prezentován, dá se říci, „pravidelně“.
Ty uvozovky jsou důrazné, širší zájem o něj u nás
začal tak před deseti lety, a šlo jen o pár velkých
výstav. Dají se spočítat na prstech obou rukou,
konaly se nejčastěji v pražském domě U Kamen-
ného zvonu, kde se v roce 2006 odehrála první
velká výstava art brutu u nás, další výstavy se
uskutečnily i v Olomouci nebo v pražském Museu
Montanelli. Menších výstav bylo samozřejmě víc,
Městské muzeum v Nové Pace má stálou sbírku
spiritistických kreseb, ale to už je trochu od-
bočka, protože meditační či mediumní umění
není totéž co art brut. Každopádně v oblasti art
brutu je u nás ve srovnání se Západem či Ameri-
kou takřka ticho po pěšině, a art brut má ještě
pořád pečeť něčeho divného, zatímco v pokroči-
lejším kapitalismu jde o již zavedený byznys.

V DOXu se představila malá část rozsáhlé
sbírky Bruna Decharmea. Právě ze zdrojů této
sbírky byla sestavena i expozice v domě U Ka-
menného zvonu v roce 2006, tehdy působící vel-
kolepě. Bylo to jistě i tím, že v českých zemích
se tento druh umění tak široce představil poprvé.
A také tím, že tajemné prostory domu na Staro-
městském náměstí s tímto typem tvorby souznějí
výrazně lépe, než chladná funkcionalistická ar-

chitektura holešo-
vického DOXu. Art
brut je plný legend
a mýtů. Legend
těch, kteří je vy-
tvářejí, i obecných
mýtů, na něž jsou
jeho tvůrci napo-
jeni. A dům U Ka-
menného zvonu je
rovněž legendami
opředen a Staro-
městské náměstí
je místo mytické.
To se o Holešovicích, sestávajících z činžáků vět-
šinou z dvacátého století, říct nedá.

U Kamenného zvonu se v roce 2009 uskuteč-
nila také výstava art brutu ze sbírky německého
psychiatra Hanse Prinzhorna, na níž byli zastou-
peni generačně starší tvůrci (pacienti psychia-
trických léčeben), než jsou ti, jejichž tvorba je
nyní představena v DOXu. Na srovnání těchto
dvou výstav je velmi dobře vidět, jak se svět
změnil. Pacienti psychiatrických léčeben už svůj
art brut nemusí vytvářet jaksi pokoutně, či díky
osobnímu zájmu svých lékařů, nýbrž jsou k vý-
tvarné tvorbě vřele zváni v rámci systému léčby,
přičemž je vede školený arteterapeut. Obdobně
tomu může být také ve vězení komfortnějšího
typu. Dokonce i ti, kteří nežijí za zdmi ústavů, ale
v běžném světě, mohou docházet na různé kurzy,
kde s nimi pracuje nějaký vysokoškolsky vzdě-
laný člověk. A ve světě plném informací, kdy po-
čítače jsou všude, je navíc snadné uvědomit si,
že art brut je dnes už uznávaný směr ve výtvar-
ném umění s možností finančního ohodnocení
nebo alespoň společenského uplatnění. Kolem
art brutu se tak pohybuje, tedy ještě ne u nás, ale
na zmíněném Západě, množství lektorů, kurá-
torů, sběratelů, galeristů a kšeftařů. Časy podi-
vínů tvořících v izolaci a osamění jsou pryč –
i když jistě zatím ne po celém světě.

Na začátku dvacátého století, v čase před 1.
světovou válkou, který se zdál být poměrně idy-
lický, se džin dostal z láhve, ve které byl po staletí
zašpuntovaný. Proměna umění a vznik avant-
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gard, to byla jen taková zkouška toho, na co džin
stačí. Pak začala světová válka a za dvacet let ji
následovala další. Od té doby je v Evropě po-
měrně klid, už hodně, hodně dlouho. Umění se
ale už zpět ke svým tisíciletým tradicím nevrátilo,
přičemž u umění výtvarného je to vidět nejvýraz-
něji. Žijeme ve vizuální době, má to svou logiku.

V DOXu byl tak vlastně vystaven velmi široký
průřez uměním dvacátého století, a to v jistém
psychiatrickém podání. Pokud jde o směry, od
expresionismu a surrealismu až po současné
konceptuální umění. Celé to působilo nikoliv
nějak „bláznivě“, nýbrž velmi oficiálně, seriózně
a reprezentativně. Samozřejmě právě způsob
prezentace může být v mnohém zavádějící.

Z hlediska estetického jsem jen těžko mohl
někomu doporučit, aby tuto výstavu navštívil.
Jako podnět k přemýšlení nad stavem dnešního
světa, či nad jeho historií, především v minulém
i současném století, byla ale určitě podnětná.
A přes reprezentativnost, do které byli tvůrci art
brutu na této výstavě štelováni, jsou přeci jen
čímsi znepokojující, zvláštní. I když už zdaleka
tak neznepokojují jako jejich generační před-
chůdci v oboru. Mnohé z toho, co bylo považo-
váno za šílené, je dnes korektní a průměrné, či
dokonce státotvorné.

Na akademické straně velká část výtvarných
umělců opustila řemeslo (které jistě samo o sobě
není samospasitelné) a za současné výtvarné
umění je běžně považováno například vytváření
jakoby extrémních (u nás) či opravdu extrémních
situací (například v Rusku), sestavování různých

objektů z všelijakých krámů, vytváření všelija-
kých strojků k ničemu a podobně. Ne-umění je
považováno za přednost. Hranice se smazávají.
Čeho je to předzvěstí? Co nastane ve společ-
nosti? Nebo situace ve výtvarném umění není
předzvěstí ničeho, a cesty společnosti a umění
se oddělily? Výtvarné umění bývalo užitné v kon-
krétním prostoru – v bytě, na radnici – bývalo
sakrální v kostele. Co ale s díly, které byly vysta-
veny v DOXu, co s díly absolventů AVU ve Veletrž-
ním paláci? Mohou mít vůbec nějaké uplatnění
mimo galerii?

Otázky, samé otázky. Žádné odpovědi.
10. 8. 2015
http://www.kulturni-noviny.cz/
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Vážení přátelé a milé přítelkyně,
jak jste nejspíš viděli v televizním přenosu, dopadl jsem lépe než fil-

mový Anton Špelec ostrostřelec, na kterého žádná medaile nezbyla. Na
mě ano. Chtěl bych vám poděkovat za blahopřání - potěšilo mě víc než ta
medaile. Přízeň mocných bývá vrtkavá, ale dobří přátelé jsou věční.

Mrzí mě, že na té mediální klauniádě nebyla moje žena Eva, která mi
celý život fandila, ale jsem rád, že mě doprovázela moje nejmilejší dcera
Markéta.

A těší mě, že jsem si mohl potřást rukou s fotbalovým šampionem Pa-
vlem Nedvědem a se zázračným doktorem Bohdanem Pomahačem, který
dokáže lidem vrátit ztracenou tvář.

Cením si i toho, že jsem si pořídil kvalitní kvádro, které se mi jednou
bude hodit do rakve. Jen doufám, že to nebude tak brzy.

Přeju vše dobré a těším se, že se brzy potkáme.
30. 10. 2015 Jiří Žáček
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UPSAL SE KRÁSNÉMU SLOVU
Za UČS smuteční projev přednesl Michal Černík

Vážení pozůstalí, vážení přátelé,
slovem přátelé si dovoluji oslovit všechny ostatní

zde přítomné, i když třeba s některými se znám jen
málo, anebo vůbec ne. Přátelé pana inženýra An-
tonína Drábka, kandidáta věd, byli a jsou i mými
přáteli. Spojuje nás lidskost. Lidskost byla i pečetí
osobnosti Antonína Drábka. Poctivost, skromnost,
čestnost, zásadovost, mravnost, soucítění, solidár-
nost, upřímnost, laskavost, pracovitost, dobrotivost
– to všechno jsou vlastnosti, které člověka povyšují
na člověka s velkým Č, a všechny tyto vlastnosti
jsem nacházel u pana Drábka.

Když jsme se poznali, byl již v důchodu, věnoval
se nakladatelské práci a já u něho začal vydávat
knížky. Pracovně jsme se obvykle scházeli v kavár-
ničce u metra Opatov. Jednou mi vyprávěl, jak na-
bízel známému distributorovi mou knížku poezie.
Distributor se zeptal: On ještě píše? A poezii?
A koho dnes poezie zajímá, kdo ji bude číst? Knihu
odsunul a zeptal se: Nemáte něco čtivějšího? Ani
tenhle pragmatický přístup pana Drábka neodradil
a nejen mou poezii vydával dál.

Technické zpracování knihy, případně návrh
obálky autorovi dělal zdarma. Nepatřil k naklada-
telům, pro které jediným cílem je zisk, nepatřil
době, kde chamtivost se stala ctností. I když byl
chemik, po skončení své profesní dráhy se upsal
krásnému slovu, poezii a pohádkám, a to jako na-
kladatel i jako spisovatel a překladatel. Přitahoval
k sobě lidi s podobným cítěním světa. Dnešní uzur-
pátorský svět ho bolel, ale nepřiměl ho k tomu, aby

se mu podřídil. Při setkáních v kavárničce na Opa-
tově jsme klábosili o dění u nás a ve světě. Moc ho
trápilo, jak je naše republika rozkrádána a rozvra-
cena, jak v politice i ve společnosti vítězí nestoud-
nost, jak upadá morálka a právo, jak se naše
společnost duchovně vyprazdňuje. On ale neslevil
ze svých mravních zásad, nedal odpočinout svému
dobru, zůstal věrný sobě. Tím vítězil a získával si
lidi. Byl nádherně samozřejmý a srozumitelný.

V soukromém životě, pokud je mi známo, se
choval jako vzorný a milující otec. Přítomnost jeho
dětí a vnoučat mu vždy přinášela radost a potěchu,
jak mi kdysi sdělil. Po smrti manželky se spřátelil
s básnířkou paní Marií Veselou a soužití s ní počát-
kem léta tohoto roku už těžce nemocný stvrdil
sňatkem, který jsem chápal jako akt úcty a podě-
kování. Celým svým životem se jako člověk obhá-
jil.

Vážený pane inženýre Antoníne Drábku, milý
 Antoníne,

za Unii českých spisovatelů Vám děkuji za to,
jaký jste byl. Budou o Vás svědčit výsledky práce,
na níž jste se s některými členy naší spisovatelské
organizace podílel, bude Vás i nadále provázet
naše vědomí, že jste žil dobře a nebylo to zbytečné.
Zůstává po Vás laskavé ticho, jako po někom, koho
jsme měli rádi. Sbohem.
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obecspis@volny.cz
Datum: 1. 12. 2015 11:36:08
Předmět: Zemřel Pavel Weigel

Dobrý den,
se smutkem oznamujeme, že dne 30. 11.

2015 zemřel ve věku 73 let po dlouhé těžké
nemoci Pavel Weigel. Skvělý překladatel, vní-
mavý básník a velmi laskavý člověk, který za-
světil život literatuře. Pro Obec spisovatelů ČR,
pro žánr fantastiky a pro českou poezii i prózu
vykonal obdivuhodnou, obětavou práci.

Prosím, věnujte mu vzpomínku. 
S pozdravem Františka Vrbenská
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JIŘÍ STANO – 90
Narodil se 29. ledna 1926 v havířské osadě v Ostravě. Začínal jako šéfre-

daktor brněnského nakladatelství Rovnost, poté působil až do roku 1989 -
1990 jako redaktor Rudého práva, kdy byl novými mocipány odejit do dů-
chodu. Psal jako přesvědčený komunista vždy velmi angažovaně, prosocia-
listicky, častým námětem mu byli havíři, jejichž práci poznal i na vlastní kůži.
Významnou část tvorby spisovatele Jiřího Stana tvoří cestopisy a reportáže.
Z nich lze poznat, že mu nikdy nešlo jen o zprostředkování cestovatelských
zážitků, ale o hluboce promyšlenou konfrontaci a souvislosti dneška s minu-
lostí, a to v různých koutech světa a historických etapách. Čtenáře dodnes
upoutává náš bard svým jazykovým mistrovstvím. Po roce 1989 se věnuje
především tvorbě satirické, kdy se trefně ve svých knihách, v LUKu a v Lípě
vyjadřuje k nejrůznějším zlořádům zde nově restaurovaného kapitalismu. Sám si ze své popřevratové tvorby
velmi cení knihy Putování tří františkánů (Orego, 2000). V současnosti dokončuje práci na nové knize, proten-
tokráte věnované našim výtvarníkům, malířům a sochařům, která vyjde v nakladatelství FUTURA v roce 2016. 

Milý Jirko, děkujeme Ti za všechnu práci, kterou jsi pro VNK vykonal, a přejeme Ti upřímně ke Tvým
krásným kulatinám vše jen to nejlepší, především zdraví, klid a pohodu, a do let dalších stále tu chuť do
angažované tvorby, která je zvláště v dnešní době tak potřebná.

Jan Poláček spolu s členy předsednictva VNK a redakční rady Lípy  
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Unie českých spisovatelů vyhlásila v sobotu 14. 11. 2015 na svém slavnostním shromáždění laureáty Cen
UČS za rok 2015. Ceny UČS získali nedávno zesnulý Antonín Drábek za celoživotní nakladatelskou činnost
(cenu převzala jeho manželka), Duong Tat Tu za překlady české literatury do vietnamštiny (cenu převzala
jeho dcera), profesor ústavního práva Václav Pavlíček za odvážné občanské postoje a režisér Zdeněk Troška
za přínos českému filmovému humoru. Trošku doprovodila na vyhlášení cen herečka Sabina Laurinová.
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Průvodce minovým polem české 
Petr ŽANTOVSKÝ

Ukázky ze stejnojmenné knihy pochází z kapitoly
Typologie českého novináře

Neomylný
Neomylnost je nejčastější, a též nejnebezpeč-

nější, žel téměř všudypřítomnou chorobou českého
politického (a ve zvláště hypertrofované podobě
i kulturního) žurnalismu. Je to jakýsi zastřešující
rys, společný velké většině příslušníků řečeného
cechu. 

Neomylný novinář se nikdy nemýlí, to vyplývá
z definice. Neomylný novinář se nemýlí ani tehdy,
když se mýlí a dokonce všichni kolem vidí, že se mýlí.
Neomylný novinář totiž vždy dokáže najít zdůvod-
nění, proč se mýlí všichni kolem, a nikoli právě on.

Neomylný novinář uplatňuje svou neomylnost
dokonce retroaktivně. On se totiž nemýlil ani nikdy
v minulosti, a to ani tehdy, když všechny historické
události mezi „tehdy“ a „nyní“ prokázaly, že mini-
málně v jednom z těch okamžiků se mýlit musel,
prostě jen proto, že v každém z těch okamžiků tvr-
dil pravý opak toho, co tvrdil v druhém z okamžiků.

Příklad. Novinář, který před 50 respektive 30 lety
tvrdil, že nejlepší na světě je socialismus, je
mnohdy týž novinář, který před 20 lety tvrdil, že
nejlepší na světě je kapitalismus. Jsou dokonce
i vzácné případy, kdy stále týž novinář něco podob-
ného o kapitalismu tvrdil před 70 lety, dříve než po-
chopil novou pravdu o socialismu. A velmi časté
jsou případy těch, kteří se po dočasném poblouz-
nění kapitalismem vrátili zpět ke své dávné pravdě
o socialismu.

Tento novinář se nikdy na této časové přímce
nemýlil, protože k mýlce není uzpůsoben. Vysvět-
lení, proč mnohokrát tvrdil různé, navíc proti-
chůdné věci, je prosté: mýlil se svět. Novinář přece
vždy myslel: „Svět se nemýlí, tedy to potvrzuji já,
jenž se nemýlím. Pokud se několikrát na ploše je-
diného století svět zmýlil, nikdo to nemůže dávat
za vinu mně, neomylnému novináři, který vždycky
věrně popíše neomylný svět.“

V konkrétnější praxi to lze dobře ukázat na jed-
nom známém a věru uctívaném novináři, který pro-
slul tím, že napsal první knižní rozhovor s tvůrcem
polistopadové ekonomické reformy, přičemž tuto
vynesl do nebe. Jen pár let poté se stal jedním

z ústředních mluvčích názoru, že dotyčný tvůrce
ekonomické reformy je zločinec a jeho reforma je
zločin, což přece všichni už dávno věděli. Tehdy
i dnes má pravdu, protože je neomylný.

Podržtaška
Jeden z nejsmutnějších úkazů na mapě žurna-

listického živočichopisu. Jejich svět lze charakteri-
zovat stručně a decentně slovy básníka Gregoryho
Corsa: „Poněvadž jsem ve svých názorech a ctěních
závislý na hrdinech, jednám podle pravých pravd
a bludů“. Podržtaška byl až do konce roku 1989 ví-
ceméně prototypem českého novináře. Tehdy se též
dalo říci Držhuba, vyšlo to skoro nastejno. Mezi Drž-
hubou a Podržtaškou byl jen ten rozdíl, že Podrž-
taška držel hubu jaksi aktivněji, snaživěji. Proto se
dopracovával funkcí, na rozdíl od řadových Drž-
hubů, kteří v lepším případě v novinářské profesi
přežívali, v horším, avšak důstojnějším (ne však
častém) ji více či méně dobrovolně opouštěli. 

Dnes Držhubové téměř vymizeli, respektive
transformovali se, prostě proto, že zmizelo nebo se
proměnilo prostředí, které je generovalo. Zůstali
Podržtaškové. Nemylme se však: mnozí dnešní Po-
držtaškové vyrostli právě z tehdejších Držhubů,
a v horším případě setrvali u svého podržtaškovství
i přes průvan věků, neboť tato vlastnost je neděli-
telnou součástí jejich osobnosti, a nikoli jen
z nouze přijatou stylizací.

Správný Podržtaška za minulého režimu vedl
stranickou či aspoň svazáckou buňku již na fakultě,
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kam se díky svým aktivitám toho
druhu zpravidla dostal na první
pokus. Též se ihned po absolutoriu
dostal hned na první pokus do pres-
tižního média, lze-li vůbec některé
z tehdejších médií nazvat prestiž-
ním. V takto získané pozici postupo-
val dále, poučovav za pochodu národ
o kvalitách socialistického soutě-
žení, důležitosti boje o zrno, vý-
znamu přejímání sovětských
zkušeností a nepřijatelnosti imperi-
alismu v jakékoli jeho podobě. Pře-
vrat v listopadu 1989 uvítali tací jedinci zpravidla
s trikolórou na klopě a akciemi domovského listu,
velmi záhy zprivatizovaného stylem „kdo dřív při-
jde, ten víc mele“, v šupleti.

Velice záhy pochopili všechny kvality kapita-
lismu a málem se slzou v oku vzpomněli, jak jim
zlý socialismus bránil v rozletu. (Zde si, prosím, při-
pomeňte stručně kapitolku Neomylní.)

Mnozí z těchto Podržtašků se stali opěvateli no-
vého řádu, někteří z nich aspirovali na pozice tis-
kových mluvčích kapitalistických politických stran.
Točili televizní seriály, v nichž léčili socialismem
nemocný lid novou myšlenkou a perspektivou.

Těžko říci, v kterém přesně okamžiku se tento
trend chování Podržtašků zlomil. Patrně tehdy,
když noví pánové jevili málo zájmu o služby Podrž-
tašků a někteří některým to dali pádně a nevybí-
ravým způsobem najevo. To je však pro Podržtašku
největší myslitelná potupa: Hleďte, chtěl jsem slou-
žit, jak nejlíp umím a jak jsem konec konců po léta
zvyklý, a oni takhle! Najdu si jiné, jimž tu tašku po-
držím a kteří to náležitě ocení.

Stalo se. Ze zástupu Podržtašků se začaly odlu-
povat nejprve skupinky, pak celé roje, až nezbyl
žádný. Všichni přeběhli tam, kde mohou držet
tašku. Kde se to žádá a cení.

Je třeba říci, že podržtaškovství není jen ryze
novinářskou úchylkou. Potkává i jiné profese, bo-
haté podnikatelské kruhy nevyjímaje. Takovou
exemplární ukázku předvedl jeden znamenitý ob-
chodník se sportem a jiným zbožím. Ještě pár
týdnů před volbami byl přítelem předsedy Y. Den
po volbách o témž prohlásil, že je trubec, domýšli-

vec, ňouma a muž bez budoucnosti. Načež začal
adorovat předsedu Z. Co byste neřekli: předseda
Z přece vyhrál ty volby, jaká náhodička!

Abychom však nenechali ladem svrchu zmí-
něné Držhuby. Ani držhubovství totiž, tak jako
žádná jiná fyzikální veličina, neodplynulo jen tak
do astrálu. Držhubovství jen získalo trochu novou
podobu a trochu jiné důvody. Dnešní Držhuba drží
hubu nikoli ze strachu před politickou perzekucí,
nýbrž před vyloučením z elitní party „hochů, co
spolu mluví“. Ačkoli jsme úvodem vznesli vážné
pochybnosti o intelektuálních schopnostech vět-
šiny českých novinářů, tu a tam se stane, že vý-
jimka stvrdí pravidlo. Občas některý novinář
pochopí, že to, co tvrdí jeho kolegové, nadřízení,
majitelé a političtí guruové, je nesmysl jak dům.
Přesto drží hubu. Proč? Protože v opačném pří-
padě by byl vyobcován nejprve ze zasvěceného
kruhu profesního okolí, možná by dokonce přišel
i o výhodný flek, v horším případě by se ocitl na
černé listině a už by si nevrzl v žádném médiu,
protože všechna média a novináři v nich nade vše
jiné ctí loajalitu ke svému souručenství. Ne že by
nebyli demokratičtí: „Klidně si mysli, co chceš,
jen to prosím nikde nevykládej, nebo…..“ V me-
diální teorii se tomu říká „spirála mlčení“. Komu-
nisté tomu za svých časů říkali prostěji: „Kdo
nejde s námi, jde proti nám“. A na tomto žírném
záhumenku prosperuje dnešní české novinářské
držhubovství.

Knihu Průvodce minovým polem české žurnalis-
tiky vydalo nakladatelství OREGO Milana Havlíčka,
Říčany, 2015

žurnalistiky
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ALMANACH KMENE. DOSLOV
Historie lidstva od počátku kráčí po kruté cestě

od války k válce. Na naší planetě snad ještě nikdy
nezavládl celosvětový mír. Po nejkrvavějším kon-
fliktu v dějinách bylo Evropě dopřáno prožít více
než čtyři desítky let v relativním klidu, byť v pod-
mínkách války studené. S pádem bipolárního
systému se však nebezpečí horké války opět při-
blížilo i k našim domovům – připomeňme si napří-
klad občanskou válku na Balkáně a bombardování
Jugoslávie. A právě nyní nám válka znovu začíná
neurvale bušit přímo na dveře. 

A přece ještě zcela nedávno se válka mnohým
jevila jako něco vzdáleného v čase, či přinejmen-
ším v prostoru; jako něco, co se nás vůbec netýká.
Jako pouhá hra na válku. Na válku proti terorismu,
na válku na obranu demokracie a „našich“ hodnot.
Alespoň z televizních obrazovek a počítačových
monitorů může někomu vše připadat jako hra. Leč
pozor, ona to hra není. Válka k nám míří. Je kolem
nás. Už ji vidíme, vidíme ji v očích lidí, kteří prchají
do Evropy z míst, kde západní elity pomáhaly válku
zasít. Těch očí se mnoho lidí bojí. Raději se do nich
nedívají. Na našich silnicích proto nevítají
uprchlíky, nýbrž americké dragouny. Ale nejdou
uprchlíci s dragouny ruku v ruce? Hrajeme si na
Napoleony a lidských tváří miliony jsou pro nás
pouhou odnoží, napsal Puškin v Evženu Oněginovi.
Asi už Oněgina nečteme, Oněgin byl totiž Rusák.

Rusáci, Amíci, Čecháčci, skopčáci, náckové, bol-
ševici, cígoši, negři, židáci, arabáci, muslimáci…
Jen pár příkladů nálepkování v běžné soukromé,
ba i veřejné komunikaci naší doby. Jen trocha mu-
nice z arzenálu permanentně probíhající války slov.
– Co to čtete princi?, ptá se Polonius Hamleta 
v 2. dějství. – Slova, slova, slova, odpoví Hamlet,
a ve 3. dějství pak Polonia pod falešnou záminkou
„omylem“ probodne. 

Slova, slova, slova… Jakou mají moc? V každo-
denní masmediální kanonádě či na sociálních sí-
tích obrovskou. Leč co slova tiše čekající v knize
beletrie a osaměle čtená v tichu pokoje? Má
krásná literatura vůbec nějakou sílu, může změnit
něco k lepšímu, může zabránit něčemu zlému,
natož tomu nejhoršímu? Zvláště dnes, kdy literár-
nímu mainstreamu vévodí komerční zábava
a brak?  

Vždyť co bylo napsáno a přečteno knih odhalu-
jících bestialitu a obludnost válek, a přesto zbraně

nikdy nepřestaly řinčet a zabíjet. Inter arma silent
Musae. Ano. Ve válce Můzy mlčí.  A přece tolik au-
torů nevzdalo tento nerovný zápas a navzdory
všemu dál bilo na poplach.  

Ano, válka se k nám opět blíží – jako by se vra-
cela v hrozivém dějinném kruhu. Vloni si svět při-
pomínal 100. výročí vypuknutí první světové války
a letos 70. výročí konce druhé světové války. Pa-
mátka milionů a milionů mrtvých však nezabránila
tomu, aby se mnohé pietní akce a slavnosti nestaly
arénou nové, zatím „pouze“ studené války. A ve
světě, včetně historicky nejzkoušenější a nejzku-
šenější Evropy, zatím dál prudce nabírají na obrát-
kách války slovní a války ekonomické, násobí se
vojenské manévry a bují vojenské rozpočty, roz-
máhají se ozbrojené konflikty, jež hrozí přerůst
v apokalyptické globální střetnutí. Je lidstvo i v ja-
derném věku nepoučitelné a chystá se spáchat se-
bevraždu? Jsou vládcové Impéria šílení, nebo snad
už ani nežijí na naší zeměkouli?   

Je opět nejvyšší čas bít na poplach! Svůj va-
rovný hlas připojují také autoři našeho povídko-
vého sborníku, který je prvním počinem letos
vzniklého Nakladatelství Kmen. Sborník nese sta-
ronový název Almanach Kmene. Titul Kmen pro-
vází českou literaturu od 20. let 20. století, kdy
začal vycházet měsíčník pro moderní literaturu
Kmen. Almanachy Kmene vydával ve 30. a 40. le-
tech 20. století Klub moderních nakladatelů Kmen.
A právě na tyto almanachy se pokoušíme navázat,
i když jsme si vědomi, že k jejich přispěvatelům
náleželi ti nejlepší čeští literáti své doby, jimž je
obtížné konkurovat. Za všechny uveďme některá
jména pořadatelů tehdejších almanachů: Josef
Čapek, Jaroslav Seifert, František Halas, Kamil
Bednář. 

Téma Almanachu Kmene 2015 vyjádřené široce
pojatým podtitulem Od války k válce se v užším
smyslu vztahuje jednak k 70. výročí konce 2. svě-
tové války, jednak k vrcholícímu jubilejnímu napo-
leonskému desetiletí čili k výročím napoleonských
bitev z let 1805 až 1815. 

Tvůrci byli vyzváni, aby s uvedeným tématem
nakládali naprosto volně a pracovali s ním podle
libosti v užším nebo širším významu, a to v nejrůz-
nějších povídkových žánrech. Zeitgeist však
v tomto případě zapůsobil natolik sugestivně, že
šestice z osmi nově napsaných povídek tak či onak
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zachycuje alarmující obraz naší nebezpečné sou-
časnosti směřující k brzké válečné katastrofě. 

Vedle českých autorů (Ivana Blahutová, Jaro-
slav Čejka, Michael Doubek, Ivo Fencl, Václav
Franc, Eva Frantinová, Petr Žantovský) byly do
sborníku vybrány rovněž dvě povídky zahranič-
ních klasiků: amerického spisovatele Williama
Deana Howellse a ruského spisovatele Alexandra
Kuprina. Oba texty vycházejí v českém překladu
poprvé. A právě tyto povídky symbolicky zastupují
dvě země, Spojené státy americké a Rusko, jež
jsou dnes stavěny do vzájemného protikladu a jež
se stávají protagonisty nového studeného váleč-
ného konfliktu.

Vzhledem k naznačené tematické šířce a žán-
rové různorodosti se pořadatelka almanachu roz-
hodla poskládat všech deset příspěvků do jednoho
celku na základě kombinace vícera hledisek: podle
kritéria žánrového, tj. od satiry a humoru k povíd-
kám vážného rázu; podle kritéria časového – po-

jatého jako pohyb v kruhu, tj. od současnosti svá-
zané s výstražnou predikcí… k historické minu-
losti… a znovu zpět k současnosti a vizi
nadcházející zkázy. Dalším kritériem, které se na-
skytlo, byla výraznost hlavních ženských postav
v několika povídkách (počínajíc Hermínou přes
Lermu v povídce Hrůza se musí hromadit až k Editě
a Markytánce), což umožnilo konfrontovat různé
pohledy na válku. A konečně svou roli sehrálo, byť
ne absolutně, i kritérium kvantitativní, tj. řazení
textů od kratších k delším.  

Úvodní satirická povídka Václava France Roz-
hovor s pamětníkem je svérázným „epilogickým“
prologem, v němž srůstá válečná minulost s pří-
tomností a krvavou budoucností. Navazuje satira
Jaroslava Čejky Tajná válka Josefa K. – vypravě-
čův sen anticipuje situaci, která navzdory hu-
morné nadsázce a zdánlivé absurdnosti má svůj
reálný předobraz v nynější občanské válce na
Ukrajině. K témuž satirickému žánru náleží i ná-
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Účastníci křtu knihy. Zleva Vladimír Janovic, Karel Sýs, Jan Poláček, Michael Doubek, Petr Žantovský,
Ivana Blahutová, uprostřed Jana Kačabová.
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sledující povídka Alexandra Kuprina Napoleonův
stín, jež je zároveň prvním příspěvkem připomí-
najícím napoleonská jubilea. Poslední z humoris-
ticky laděných prací představuje soubor drobných
vzpomínkových próz Evy Frantinové Hermína,
které se letmo dotýkají i druhého tématu – výročí
konce druhé světové války. Svým zakončením
však tento text mění dosavadní atmosféru alma-
nachu a nastoluje vážný tón. Následující (druhá)
historická povídka Václava France Neškodný po-
divín vypráví tragickou epizodu z období protek-
torátu, založenou na skutečných událostech. Ze
stejné protektorátní minulosti čerpá mysteriózní
povídka Ivo Fencla Hrůza se musí hromadit, vrcho-
lící pochmurným proroctvím naší blízké budouc-
nosti. Fencl uvádí na scénu další z působivých
hlavních ženských postav – Lermu. Jako její pro-
tiklad pak vyznívá Edita ze stejnojmenné povídky
Williama Deana Howellse. Děj se sice odehrává za
španělsko-americké války v roce 1898, ale v sym-
bolické rovině jde o stále platný příběh mimo čas
a prostor. Coby poslední z hlavních ženských cha-
rakterů nastupuje Markytánka ze stejnojmenné
fantaskní povídky Michaela Doubka, jež obratně
slučuje téma napoleonské s naší bezprostřední
přítomností. Kritický pohled na riskantní adoraci

militarismu jako by zde dováděl do důsledků sla-
vnou studii Neila Postmana Ubavit se k smrti. Také
povídka Ivany Blahutové Bubnování staví na pro-
línání napoleonské minulosti s aktuální součas-
ností a blízkou budoucností. Příběh lze číst ve
dvou kódech: v realistickém nebo ve fantaskním;
hlavně však vyžaduje od čtenáře, aby si všímal
znepokojivých signálů, které hlavní postava už
dávno ignoruje, protože se staly příliš běžnou sou-
částí každodenního života. Almanach uzavírá
 orwellovská povídka Petra Žantovského Nouzový
východ. Psychologická sebereflexe muže, jenž se
odmítne zúčastnit nesmyslného válčení a zvolí ra-
ději dezerci. Válka si ale i od něj vybírá svou daň.
Nutnost skrývat se spolu s morální kontroverzí
jeho postavení ho duševně devastují a zbavují na-
děje do budoucnosti.   

Nejenom ztráta naděje do budoucnosti, nýbrž
ztráta naděje na jakoukoli budoucnost, to je přesně
to, oč nás hrozí připravit dnešní hazardní harašení
zbraněmi. Ztráta naděje, která by postihla nikoli ti-
síce a miliony jedinců, leč tentokrát definitivně celé
lidstvo. Ačkoli povídky našeho almanachu nevyprá-
vějí o naději, svým naléhavým varováním se snaží
naději člověčenstva na mírovou budoucnost bránit. 

Ivana BLAHUTOVÁ, Michael DOUBEK
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Původní zpráva
Od: Jaroslava Dvořáková
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 9. 10. 2015 14:30:36
Předmět: Pozdrav
Milý Janíčku,
moc děkuji za mail. Vše sleduji a je mně úzko. Dostávám zprávy. Tak mě mrzí, že máš s tím vedením

Lípy tolik práce a pomoci málo. Ale může Ti být útěchou, že má pod Tvým vedením skutečně vysokou
úroveň. Přeji Ti hodně zdraví a pracovního úsilí, nedej se odradit od své tolik užitečné práce. 

Moc Tě zdraví a drží palce Jarka Dvořáková
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Od: František KNÍŽEK
Datum: 21. 12. 2012
Předmět: Re: VNK 2013
Komu: Jan Poláček vnk.jp@seznam.cz
Vážený pane šéfredaktore,
v příloze zasílám mé vánoční a novoroční přání.

V situaci, kdy zpravodaj Lípa č. 3/2012 dorazil kon-
cem listopadu, č. 4/2012 je kdesi v nedohlednu
a web (http://www.vybornarodnikultury.cz) je "za-
mrzlý", si kladu otázku, zda má vůbec smysl platit
členský příspěvek VNK na rok 2013 (členem jsem
od roku 2007), když se nakonec podstatné infor-
mace o dění ve VNK dozvím "s křížkem po funuse".
Zdražené předplatné (ze 160 na 260 Kč) Lípy na
rok 2013 patrně obnovím (po dodání č. 4/2012) ale
platit členský příspěvek VNK (100 Kč) se mi za této
situace jeví jako "zbytečný luxus".

S pozdravem František KNÍŽEK
**********************************************
Od: František KNÍŽEK
Re: Členský příspěvek VNK + Zpravodaj Lípa (2)
Datum: 11. 12. 2013, 0:59:16
Komu: Jan Poláček vnk.jp@seznam.cz
(….) Dobře, částku 460 Kč zašlu bezhotovostně

v nejbližší době (tj. do Vánoc a
pro jistotu zašlu avízo platby, abyste neměli pro-

blém s identifikací).
Ptal jsem se hlavně proto, že jste z mého po-

hledu nejvytíženější osobou VNK (za Vámi je vidět
dobře odvedená práce) a nebyl jsem si jist, zda vy-
držíte toto nasazení alespoň další rok. Za normál-
ních okolností funguje mezi časopisem a webem
synergický efekt (tj. vzájemná podpora); to bohužel
o VNK říci nelze – na webu v rubrice „Časopis“
(http://www.vybornarodnikultury.cz/node-48.html)
je výběr z č. 1/2013 „Lípy“ a jako ilustrace je
obálka č. 2/2012 – tedy spíše „sabotáž“ 

Vašeho úsilí.
Ať se Vám daří. S pozdravem FRANTIŠEK KNÍŽEK
**********************************************
Od: František KNÍŽEK 
Komu: Jan Poláček vnk.jp@seznam.cz
Datum: 10. 12. 2014 22:45:10

Předmět: Členský příspěvek VNK a předplatné
Lípy na rok 2015 

Dobrý den,
chci si prodloužit členství ve VNK a předplatné

Lípy na rok 2015. Sice jsou potřebné údaje (členství
100 Kč/rok, předplatné 260 Kč, č. účtu
1930736369/0800) v Lípě č. 3/2014, ale její uzá-
věrka byla 15. 8. 2014, takže si chci ověřit, zda platí
i pro rok 2015. S finančním darem ode mě ovšem
nepočítejte, to by "Pragocentrální" web VNK
http://www.vybornarodnikultury.cz/ nesměl připo-
mínat "mrtvého brouka" ("Aktuálně: Vyšlo nové číslo
časopisu Zpravodaje VNK Lípa č. 1/2013"). Stejně
tak i "pseudoweb" VNK http://www.plutanium.cz/
vnk/ a facebookové profily VNK https://cs-cz.face-
book.com/vybor.narodni.kultury a Lípy https://cs-
cz.facebook.com/pages/LÍPA-zpravodaj-Výboru-nár
odní-kultury/213673235388258 Jediné "živé" we-
bové stránky má VNK Brno (http://www.vnkbrno.cz/),
tam je dělá Marie Veselá (vnkbrno@email.cz, ban-
kovní účet 2600552465/2010) a ty patrně "Prago-
centrum" VNK nefinancuje. Zvenku to vypadá, že
"Pragocentrum" VNK na ně pohlíží jako na "morav-
ské separatisty". Nebo se mýlím? 

S pozdravem předplatitel Lípy a člen VNK (ev.
č. 98): František KNÍŽEK

**********************************************
Od: František KNÍŽEK 
Re: Členský příspěvek VNK a předplatné Lípy na

rok 2015 (2)
Datum: 14. 12. 2014, 0:36:27
Komu: Jan Poláček vnk.jp@seznam.cz
Dobrý den,
takže úhradu členského příspěvku VNK a před-

platné Lípy na rok 2015 (360 Kč) 
pošlu v příštím týdnu, poznáte ji v bankovním

výpisu podle v. s. 98. Označení v uvozovkách "Pra-
gocentrum" aj. jsem mínil ironicky, mohl jsem na-
psat centrála VNK. Prostě život ukázal, že nynější
šefové VNK nejsou schopni zajistit normálně fun-
gující web VNK ani 2 1/2 roku poté, co jej přestal
dělat Pavel Novák. A jsme ve 21. století, a kdo není
na internetu, jako by nebyl. Ono dělat slušný web

Jak to bylo s našimi webovými
stránkami, krok za krokem
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je časově nesmírně náročné, to vím z vlastní zku-
šenosti (založil jsem jich tolik, že je všechny nestí-
hám aktualizovat, a některé z nich jsou co do
zastaralosti obsahu ještě horší, než web centrály
VNK). Článek Marie Veselé si určitě přečtu (Lípu si
obvykle čtu při jízdě v těch vlacích, kde není pří-
pojka 230 V a Wi-Fi připojení k internetu). Takže
jedna kritická poznámka nakonec: Z Lípy v pod-
statě zmizelo klasické kalendárium na následující
3 měsíce (jsou tam sice profily některých osob-
ností, ale v těch zas mnohdy chybí základní živo-
topisné údaje - datum a místo narození/úmrtí -
autorka Věra Beranová zřejmě předpokládá, že je
každý zná), takže pro své kalendárium využívám
mimo jiné zdroje i 5 let a více stará kalendária Lípy. 

S pozdravem František Knížek
**********************************************
Od: Webhosting C4 - podpora
Předmět: Urgence vybornarodnikultury.cz
Datum: 12. 3. 2015, 11:35:45
Komu: Jan Poláček vnk.jp@seznam.cz
Dobrý den, posílám Vám informace k zaslaným

urgencím zálohové faktury.
15.12.2014 10:15 51410109: F+ Zálohový do-

klad - vybornarodnikultury.cz
29.12.2014 10:09 51410109: U1 1. UPOMÍNKA -

vybornarodnikultury.cz
5.1.2015 13:44 51410109: U2 2. UPOMÍNKA - vy-

bornarodnikultury.cz
12.1.2015 13:35 51410109: U3 3. UPOMÍNKA -

vybornarodnikultury.cz
15.1.2015 15:56 51410109 : V Voláno - vědí

o tom, obratem zaplatí
16.1.2015 11:38 51410109: P Pozastavení web-

hostingových služeb - vybornarodnikultury.cz
19.1.2015 13:15 51410109 U4 4. UPOMÍNKA -

vybornarodnikultury.cz
26.1.2015 11:41 51410109 U5 5. UPOMÍNKA -

vybornarodnikultury.cz
S pozdravem Jan Chyský

Webhosting C4
ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.

**********************************************
Od: Webhosting C4 - podpora 
Předmět: Domény vybornarodnikultury.cz
Datum: 15. 4. 2015, 18:36:20
Komu: Jan Poláček vnk.jp@seznam.cz
A vlastníte stále tu doménu? Vlastníka najdete

na adrese: https://www.domainmaster.cz/do-
mena/vybornarodnikultury.cz/

Podle mě Vám ji někdo vyfoukl.
S pozdravem Jan Chyský

Webhosting C4
ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.

**********************************************
Od: František KNÍŽEK 
Předmět: Co je s webem VNK?
Dnes 16. 6. 2015, 0:52:45
Komu: Jan Poláček vnk.jp@seznam.cz
Dobrý den,
po delší době jsem zavítal na adresu

http://www.vybornarodnikultury.cz/ a s překvape-
ním zjistil, že tam běží pouze reklamy na zájezdy
agentury A AGENCY CZ. V registru domén je u vy-
bornarodnikultury.cz uveden držitel Sherry Qin (E-
mail: SherryQinShanghai@gmail.com, Adresa: 183
Wenshui Road East, Shanghai, China, 200437,
Shanghai, China, CN). Má vůbec "pražský" VNK ně-
jaké funkční webové stránky? "Živý" web má, zdá
se, pouze Výbor národní kultury Brno
http://www.vnkbrno.cz/.

Vím, že "brečím na špatném hrobě", protože za
web VNK nejste odpovědný, ale jste jediný, kdo mi
na dotazy odpovídá.

S pozdravem František KNÍŽEK, člen VNK
a předplatitel Lípy (ev. č. 98).
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Nedávno jsem listoval v mém malém archivu.
Hledal jsem výtisky časopisu, ve kterém jsem před
lety nalezl některá fakta k historii naší obce. Jme-
noval se Žďárský obzor. Listoval jsem pak v těch,
které vycházely v letech 1901 až 1906. Tentokrát
jsem hledal články, které by mohly odpovídat i na
některé otázky současnosti.  V časopise, který
vyšel 1. ledna 1906, mne zaujala stať, z níž jsem
pro čtenáře naší Lípy vybral několik pasáží. 

17. listopadu 2015
Rudolf Hegenbart

**********************************************
NĚKOLIK RYSŮ NAŠÍ NÁRODNÍ POVAHY
FRANTIŠEK PÁTEK
1. Dvě choroby její jsou snad nevyléčitelny: pří-

lišná záliba v cizotě a osudná pro nás nesvornost.
Toť je jaksi dědičný náš hřích, pro nějž nelze nám
dojíti ráje, pokoje a blahobytu. Přichází ode dávna
z pokolení na pokolení a škodí všem… Všecko cizí
(jazyk, zvyky, výrobky) milujeme více než svoje. Ne-
pozorujeme snad ani, že působením ciziny mizejí
pěkné naše vlastnosti: špatné ovšem zůstávají,
zveličují se, přibývají i nové.

Naší povaze přidala cizina pramálo dobrého…
Přicházeliť a drali se k nám skoro vždy jen s úmys-
lem, aby si nás podmanili a nás vyssávali, což se
konečně děje stále. K dojítí k takovému hamiž-
nému cíli je ovšem každý prostředek vítaný, každý
úskok, lest, klam, podvod, neupřímnost, věrolom-
nost atd...

2. Pohlédněme na druhou dědičnou chybu svoji:
na nesvornost! Stala se dávno příslovečnou. Od
věků podvracela základy blahobytu slovanského
a otvírala brány útokům cizincův, a bují mezi námi
stále silou neslábnoucí. My snad již nedovedeme
ani žít jinak než v nesvornosti. Jest to viděti ze sou-
dobého našeho života. „Jednot“ máme sice po
vlastech českých bezpočtu, ale pravá „jednota“,
svornost je pro nás rostlinou cizokrajnou, které se
zde nedaří. Roztříštěni v nespočetné strany mr-
háme síly v půtkách proti sobě  -  a nepřátelé v růz-
ných podobách se smějí a loví volně v kalných
našich proudech. Nesvornost v národě, nesvornost
a nepřátelství i v nejmenších vesničkách…!

3. Jsme velice nestálí, vrtkaví, a proto je nestálé
a vrtkavé i všechno naše štěstí, jež bychom tak rádi
na věky semkli v náruč svou! Prchá nám, jako pr-

chají každou chvíli naše myšlenky, předsevzetí,
cíle… Každou chvíli máme před očima jiný cíl, ale
nedojdeme obyčejně k žádnému, poněvadž nejsme
schopni předem si připamatovati všechny námahy
překážky, na které se všude nutno připraviti…

4. Ještě spíše než pro vlastní snahy dovedeme
se rozohniti pro myšlenky, cíle, prospěchy cizí
(osudná záliba v cizotě), kterým pak obětujeme
vše, i to, co by mělo býti svatým… Toliko u nás
v Čechách musí býti pravidelně změna jakéhokoliv
vyznání totožná s vlastizradou – Neníliž to bolestná
(bohužel pravdivá) obžaloba naší povahy...?

5. Ku předešlému odstavci nutno připsati ještě
několik řádků trpké pravdy. Kdo z nás se stane vliv-
nějším v jakémkoli směru, takže by mohl prospěti
národu svému, zapomíná obyčejně na všecko, za-
pomíná, že trpěl kdysi s tisíci rodných bratří, kteří
teď naň s důvěrou hledí jako na Mesiáše, jenž jejich
strádání změní v království dobra...

6. Neprospívá nám také jistě naše holubičí po-
vaha. Strpíme vše, proti čemu by se jinde zdvihl
proud protestů slovem i skutkem… A čí je to
vinou? Jen a jen vinou naší!

7. Po tolikerých utrpeních, která nás od věků stí-
hají jako egyptské rány, po tolikerém kaceřování,
když podlomil čas stále napínanou sílu naši, kleslo
velice i naše sebevědomí, obklopil nás jakýsi ne-
volnický duch. Není v nás samostatnosti, není
v nás dostatek národní hrdosti před cizinci… Proč
nejsme tak hrdi před obklopující nás cizinou
a všude, kde by to bylo skutečně na místě? – Kla-
něti se, do koho nám nic není, pochlebovati, ruce
líbati, s poslušností slabých dětí mlčeti, když tomu
jiný chce  -  to vše se do nás vžilo tak, že se nám
to zdá takřka nutným. My potřebujeme být jina-
kými, jak dí J. V. Sládek:

My potřebujeme mužů celých
a v boji, psot vzdornou leb
a myšlenku na čelech smělých
a pohrdu pro cizí chléb…
Nač nepostačujeme počtem, měli bychom na-

hraditi odvahou zdravým sebevědomím, rozumnou
národní hrdostí. Smělému náleží svět. Ne pokornou
tvář sluhy, ale hrdý výraz činných, volných lidí, se
kterými musí počítati každý, kdo je kolem nich… 

V práci a vědění je naše spasení!
Žďárský obzor, 1. ledna 1906

PODZIMNÍ ZAMYŠLENÍ
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Vyšlo další číslo čtvrtletníku VNK Lípa
Jde o 4. číslo z konce roku 2014. Reaguje pře-

devším na štvanici, kterou rozpoutali k výročí 17.
listopadu pravdoláskaři proti řádně zvolenému pre-
zidentovi republiky Miloši Zemanovi. Především
naše veřejnoprávní televize nevynechá žádnou se-
bemenší příležitost k často až nevybíravé kritice
prezidenta. Však také šéfredaktor Lípy Jan Poláček
jim v úvodníku nastavil odpovídající zrcadlo. Čtenář
se seznamuje s výňatkem z projevu mluvčího Su-
detoněmeckého landsmanšaftu na 65. sjezdu od-
sunutých Němců z ČSR v Augsburku 8. 6. 2014. Je
velká škoda, že nebyl otištěn v některém z deníků,
aby s ním byla seznámena širší veřejnost.

Bernd Posselt pochválil Milana Horáčka, který byl
vyznamenán evropskou cenou a patří k zakladate-
lům německo-českého diskusního fóra. Horáček
s Posseltem se pravidelně setkávají v Liberci v pod-
skupině „Dialog bez tabu“. Grémium v Litoměřicích
se loni za podzim mělo zabývat výslovně tabuizova-
nými německo-českými a sudeto-německo-čes-
kými otázkami. Tedy prý další krok správným
směrem, rozhodující je odstraňovat jednu překážku
za druhou. Jde o to navštívit ČR a tam některými zá-
ležitostmi pohnout. Posselt vysoce hodnotí složení
české vlády po volbách a zejména chválí ministra
kultury Daniela Hermana, který byl v Mnichově na
Evropském kongresu slavnostním řečníkem.

Řekl, že kulturní dohoda mezi Bavorskem a ČR je
možná. Jednou prý dosáhneme uskutečnění vel-
kého projektu, důležitého pro sudetské Němce. Jde
o školení učitelů, výměnu žáků, vědců, péče o po-
mníky, ochranu menšin a četné jiné akce. Za potě-
šitelnou věc považuje zřízení vlastního zastoupení
státní bavorské vlády v Praze, které přibude k sude-
toněmeckému zastoupení v Praze. Posselt též ho-
vořil o sudetoněmeckém srazu, který bude letos
k 70. výročí vyhnání a z dějinných zkušeností jsou
oni předurčeni být hostiteli celosvětového kongresu
lidských práv. A budou slavit 700 let od narození
Karla IV., který je velkou evropskou postavou, spojuje
Čechy, sudetské Němce a Bavory. V úzkém partner-
ství bavorské a české vlády vznikne Muzeum
Němců v českých zemích v Ústí nad Labem a Sude-
toněmecké muzeum v Mnichově. Posselt v závěru
řekl, že i když nebude v Europarlamentu, bude po-
kračovat v tom, co dělal dosud: společně se sudet-
skými Němci bude pracovat pro silnou vzkvétající

Evropu, v níž by bez sudetských Němců byla poli-
ticky a kulturně neskonale chudší.

Čtenář snad ve zdraví a rozčílení přežil slova
Bernda Posselta. Zapamatujme si novodobé přívr-
žence Sudetoněmců, pro něž dějiny našeho národa
začínají odsunem Němců od nás, i když byl rozhodnut
Postupimskou konferencí v létě 1945. Čtenáři se
uleví, když si po projevu B. Posselta přečte Provolání
Klubu českého pohraničí, v němž po výčtu jmen a pří-
jmení našich novodobých kolaborantů po listopadu
1989 se objevivších je výzva z 29. 8. 2014: Bojujme
společně všemi demokratickými prostředky za histo-
rickou pravdu o naší minulosti, za šťastnou budouc-
nost našeho národa, za přátelské vztahy s našimi
sousedy a za mír ve světě. A vskutku název výzvy Exi-
stence a budoucnost českého národa je ve vážném
nebezpečí, je velmi aktuální nejen v roce 2015.

I v tomto velmi potřebném a zajímavém čtvrtlet-
níku VNK Lípa jsou představeni básníci Michal Čer-
ník, Jan Dawidko, Milan Kozelka, Petr Kukal, Josef
Prskavec, Daniel Strož, Karel Sýs, František Uher
a Jiří Žáček. Uvádím Žáčkův Papučový puč. Jásali
jsme na náměstí:/kafkárna je fuč!/Sametová revo-
luce,/papučový puč…/Šup sem, šup tam,/škatu-
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lata, 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 svo-
boděnku, netřeba nám glejt…/Proč se vždycky
chytí šance/ všeho schopný šmejd?/Šup sem, šup
tam…/všeho schopný šmejd.//Kamarádi, ke kory-
tům,/vyberte si post!/A těm dole, těm se hodí/ohry-
zaná 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.//

LÍPA uveřejňuje informaci, že 1. listopadu 2014
Unie českých spisovatelů udělila ceny za rok 2014.
Petr Kukal za sbírku 52 slok o osudu člověka, jehož
už nikde nechtějí a který si říká: „Už to víš:/Jsi odpad.
Člověk na obtíž.“//. Dále Ivan Fontana za satirickou
tvorbu, v níž často pouze dvěma-třemi slovy tvoří afo-
rismy jako „internacionální kritik: intrik“ nebo „Poli-
tická kultura: loutkářství“, nebo „Prázdná slova –
a jakou mají ozvěnu“. Za odvážné občanské postoje
Petr Žantovský, který v uveřejněném rozhovoru uvádí,
že naše média se obávají nazvat pravdu pravdou, obý-
vají se napsat, že prezident Ukrajiny vede občanskou
válku proti svému obyvatelstvu, že je podněcován
a motivován nějakými dalšími zájmy ze západní Ev-
ropy nebo z USA. Proti tomu média vystoupí s jiným
názorem, že Putin je agresor a Ukrajina je oběť. Dis-
kuse dnes zaniká, a to velice agresivně. Za přínos
českému humanistickému myšlení vyznamenán filo-
zof Erazim Kohák, který v rozhovoru považuje socia-
lismus za slovo, za které se nestydí a které uznává
a že lidské naplnění vždycky předpokládá společen-
ství bližních, kteří si mohou důvěřovat, kteří mají pocit,
že jsou sou-druzi… a v duchu si říkat – už se naučil
neříkat to moc nahlas – Nazdar, soudruhu!

Jiří Stano uvádí reportáž Jak jsem poznal sovět-
ský Doněck se závěrem: Kdo v letech rozkvětu mohl

tušit, že v budoucnosti číhá druhé barbarské ničení,
tentokrát na rozkaz vlastního prezidenta, všeho
toho, co dokázali po válce, po prvním barbarském
ničení, obnovit, postavit a vytvořit. A Ladislav Ze-
mánek píše na téma Donbas očima „nežádoucího“
českého pozorovatele zejména o volbách v listo-
padu 2014. Následuje rozhovor s ruským ekono-
mem, politikem a poradcem Putina S. J. Glazjevem
o tom, že hlavní je osvobodit se od vnější závislosti,
budovat svou vlastní suverénní peněžně úvěrovou
makroekonomickou politiku. Obsáhlým článkem se
Jan Poláček vrací k situaci na Balkáně po roce
1989. Bývalý náměstek ministra financí v Reaga-
nově vládě Paul Craig Roberts se obrátil na své spo-
luobčany s naléhavou otázkou Chcete jadernou
válku?, s konstatováním, že Washington už nemá
za to, že jaderná válka nemůže mít vítěze, že nao-
pak má za to, že tuto válku lze vyhrát jak proti
Rusku, tak proti Číně, a proto plánuje proti nim pro-
vést první úder. V další úvaze Roberts uvádí, že úče-
lem sankcí je rozbití vztahů mezi Evropou
a Ruskem. Seznam prvních 77 signatářů prohlášení
distancujících se od postojů prezidenta a premiéra
nás seznamuje s těmi, kteří se dodnes nesmířili
s výsledky přímých voleb prezidenta republiky ve
prospěch Miloše Zemana. Nechybí prohlášení Jana
Kavana, Ilony Švihlíkové a Milana Neuberta NE
válce a sankcím, ANO diplomacii a jednání.

Marie Veselá připomíná jubileum Jarmily Krátké.
Jsou připomenuty i životy a díla Konstantina Bi-
ebla, Zdeňka Pluhaře, Jiřího Wolkera a dalších. Je
škoda, že se LÍPA nedostane do rukou většího
množství čtenářů. Karel JANIŠ

(převzato z časopisu Echo, ročník 24, číslo 6, 11.
června 2015)

15.08.2015 15:24
Více zde: http://www.vnkbrno.cz/news/vyslo-

dalsi-cislo-cvrtletniku-vnk-lipa/

VěraNovotná 
23. 10. 2015, 12:31:59
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Vážený a milý pane Poláčku,
již několik dní Vám v duchu píši, ale jsem v ta-

kovém kolotoči, že na klávesnici něco napsat ne-
stíhám. Poslal jste mi krásné překvapení,
a zároveň připomínku Bohouškových narozenin.
Za oboje jsem velmi vděčná, ani jsem netušila, že
tento úžasný člověk už má tolik let. Kdo je mlád

duchem, tak působí mladší, než je. Kdybych byla
drzá, napíši, že jste provokatér. To víte, že bych byla
moc ráda, aby šly knížečky Lípy mezi lidi, ob-
zvláště s naším milým a milovaným básníkem na
titulní straně. Nemám vůbec promyšlené, jak to
udělám, ale poprosím Vás o 10 kusů, penízky dám
dohromady a pošlu zpět. Rozdávat budu příleži-
tostně. Musím utíkat. Přeji Vám krásný víkend
a hodně spokojených čtenářů. 

Srdečně zdraví Věra Novotná
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Výročí dvousté Pernerovo
Vlastimil HLOUPÝ

A zároveň také stosedmdesáté – nutno dodat
jedním dechem. Tak jest, letošní rok 2015 byl
právem označen Rokem Jana Pernera. Kdo se
skrývá za tímto jménem, ptal jsem se jen tak
mezi řečí při prázdninovém opékání špekáčků
dvou učitelek jisté čáslavské školy. Světe, div se,
nevěděly...

Ba dokonce i jedna z posluchaček pardubické
university, s níž jsem se v létě minul při práci
v Třemošnici, si po dlouhé době uvědomila, že se

tak označuje jedna z fakult této školy. Podle
koho, to netušila. Napadlo mě ji pozvat na záři-
jové slavnosti (v sobotu 5. 10. hlavní část, v ne-
děli 6. 10. mše) do Pernerových rodných Bratčic,
k dvoustému výročí narození, když studuje zmi-
ňovanou universitu. Jistěže bez jakéhokoliv
zájmu...

Chápu, Bratčice jsou jednou z mnoha obcí
v naší České zemi, a nemusíme si je nutně spo-
jovat s rodištěm Jana Pernera. Narodil jsem se
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Rodný mlýn Jana Pernera v Bratčicích opečovává s trpělivostí sobě vlastní současná majitelka učitelka
Martina Adamová Eicherová i s manželem Markusem a dětmi. Zřizují v něm muzeum. Práce je to neko-
nečná. Letos na sloup vstupní brány přibyla Janova podobizna, k jejímuž odhalení došlo při slavnostech
v sobotu 5. září za velkého zájmu veřejnosti. Vzdálenější deska, již vidíte na průčelí domu, tam tkví již od
5. července 1936 s přispěním členů Sokola. Dlouho se mělo za to, že se Jan narodil 5. 7. dle nesprávně
vyčteného čísla měsíce v matriční knize; on to přitom byl den křtu.
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v tomto kraji, Bratčice nejsou od mých Lovčic da-
leko. Nechápu ovšem tu neznalost jedné z nej-
větších osobností našeho národa. Co se dnes na
těch školách učí? Pravopis dětí je strašný, zna-
lost českých (a československých) dějin úděsná.
Jan Perner byl na svůj národ hrdý. Svým vlaste-
neckým přístupem se také podílel na znovuzro-
zení češtiny, potažmo slovenštiny. Tehdy byli
Slováci s Čechy na pokraji zkázy.

Nyní jsou na tom stejně zle Lužičtí Srbové.
Jakby ne, když nemají vlastní státní zřízení.
Počet rodilých mluvčích se odhaduje na pouhých
padesát tisíc, z čehož čtyři pětiny patří hornolu-
žičtině, zbytek dolnolužičtině. Dolní Lužici na-
jdete dál od našich severních hranic, čili hlouběji
do Německa, tak proto ta slabá pětina.

Před dvě stě lety jsme na tom byli obdobně
v tzv. Rakouském císařství; téměř vše poněm-
čené (pomaďarštěné), na školách se téměř ne-
smělo mluvit česky či slovensky ani
o přestávkách! Naštěstí slovanský živel v 19.
století povstal díky třeba právě Parnerovi, Něm-
cové, Palackému, Jungmannovi, Dobrovském,
Hankovi atd. a čeština se slovenštinou opět
ožily.

Že máme dnes už vyhráno? Omyl. Blížíme se
opět k záhubě jako Lužičtí Srbové nesmyslným,
chorým a pošetilým poangličťováním slovní zá-
soby, jmen dětí, ale i jmen psů či koček. Mnohým
přijde otravné používat rozlišovací znaménka při
psaní na počítači. A nejen tam. Za všechny jme-
nujme sportovce, kteří na zádech s pohrdavostí
dali sbohem rozlišovacím znaménkům. Teď v li-
stopadu zde uskutečnili Srbové přátelské utkání
v kopané, všichni z nich nesli na zádech jména
s náležitými znaménky. A Češi? Ti ne!

Vrchol zrady samotné podstaty našeho jazyka
vidím příjmení žen v mužském tvaru. Angličtina
nerozlišuje muže a ženy koncovkami, ale před-
ložkami. My je odlišujeme koncovkami. Jestli
chce některá žena za každou cenu mužský tvar
příjmení, leč ženské předložce se beztak nevy-
hne, ať se odstěhuje do jazykového prostředí, kde
mají taková pravidla!

Nechápu tu tupost a omezenost, k čemu jsme
zde v posledním čtvrtstoletí klesli. Je nejvyšší
čas, aby noví Pernerové, Němcové, Palačtí, Jung-
mannové, Dobrovští a Hankové povstali a bránili
svou mateřštinu a svůj národ, jako to tehdy dělali
oni!

Jan Perner se narodil 5. září 1815 ve mlýně v Bratčicích u Čá-
slavi. V letech 1822-27 navštěvoval obecní školu v sousedních
Potěhách, poté přešel do Prahy na Týnskou hlavní školu 1827-
30. Po úspěšných zkouškách jej přijali na pražské technické uči-
liště 1830-33. Pak působil v Jičíně, aby v roce 1936 vyslyšel
výzvu svého učitele a stavebního inženýra Františka Antonína
Gerstnera k podílení se na stavbě první ruské veřejné železnice
z Petrohradu přes Carské Selo (známé svou jantarovou komna-
tou) do Pavlovsku. Nejprve se na jaře jeli všichni podívat do Ang-
lie, jak se staví tam. V Petrohradě pracoval Jan Perner od června
jen do listopadu, neboť Gerstner všechny české techniky pro-
pustil pro jakési neshody.

Posléze nastoupil do služeb Severní dráhy Ferdinandovy: Břec-
lav – Brno, Ostrava – Osvětim. Dne 16. března 1842 se ve 27 letech stal vrchním inženýrem státních
drah. Řešil úsek Praha – Drážďany, ale především Olomouc – Praha, při němž vyhlédl pro svou rodinu
příhodné pozemky v Pardubicích a Týnci nad Labem k rozšíření řemesla mlynářského. Dodnes potomci
jeho sourozenců jsou nedělitelnou součástí českého mlynářského průmyslu se sídlem ve Svijanech.
On sám děti neměl, nestihl se kvůli práci ani oženit.

Nakonec se mu onen úsek stal i osudným. Když 9. září 1845 obhlížel dokončovací práce na trati
nezodpovědně ze schůdků jedoucího vlaku, narazil hlavou do sloupu vrat před choceňským nádražím.
Zemřel den poté v Pardubicích, v kruhu své rodiny. Jeho životní cesta původně měla vést na mly-
nářském kole, ubírala se však na železném – po kolejích, bez nichž si dnes zde snad nedovedeme
představit život.
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ČECHY KRÁSNÉ, ČECHY MÉ
Josef Leopold Zvonař (*22. 1. 1824), hudební pe-

dagog a skladatel, zemřel na tuberkulózu 23. 11.
1865, tedy před 150 lety. Se jménem tohoto čes-
kého vlastence, z období nám vládnoucího Rakous-
kého císařství, dnes skoro zapomenutým, je
spojeno jeho rodiště Kublov (okres Beroun), ves-
nička pod památným Velízem. Josef L. Zvonař patří
k osobnostem národního obrození 19. století, stál
také u zrodu pěveckého spolku Hlahol. Byl vý-
znamným hudebním pedagogem, skladatelem. Byl
českým vlastencem. Miloval naši českou zem, rod-
nou krajinu, tam pod Velízem. Zůstala po něm
i píseň, která zlidověla a která dokonce soutěžila
i o poctu být českou národní hymnou. Jeho
skladbu Čechy krásné, Čechy mé, asi všichni
známe. Složil ji na slova Václava Plicky, pod původ-
ním názvem Vlastenecké hory. Píseň, která pro-
bouzí naše vlastenectví a lásku k domovu.

Kublov na svého rodáka Josefa Leopolda Zvo-
naře nikdy nezapomněl. Je zde jak jeho rodný rou-
bený domek, tak i pamětní deska a nádherný
litinový památník před školou. Josef Leopold Zvo-
nař je pochován na hřbitůvku na hoře Velíz. Odsud
se dívá do krásného a tajemného kraje uprostřed
křivoklátských lesů, s nedalekými královskými
hrady Točníkem a Žebrákem, který tak miloval
a stal se i inspirací pro jeho skladbu.

Čechy krásné, Čechy mé!
Duše má se touhou pne,
kde ty vaše hory jsou,
zasnoubené s oblohou?

S oblohou a s nebesy
kde pomýšlí na plesy,
seraf světlem oděný
k slávě páně stvořený.

Pán tu stvořil také vás,
slavné Čechy, vlasti krás.
Anděla vám s nebe dal
Váš národ k zpěvu zval.

A ten národ pěje rád,
v žalmech však i touhu znát,
by ten anděl chránil Čech
do skonání světů všech.

Proto krásné Čechy mé,
duše má se touhou pne.
Kde ty vaše hory jsou,
zasnoubené s oblohou.

(http://www.supermusic.sk/skupina.php?idpi-
esne=98367)

Přemysl VOTAVA
České národní sdružení
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Už jsem v minulém čísle Lípy vzpomínal, jak jsem
coby kvintán gymnázia nábožně naslouchal v ostrav-
ském Domě umění vyprávění Václava Řezáče o svém
posledním románě Černé světlo. To bylo v roce 1943.

Později, po více než desíti letech, v roce 1955 jsem
v sále hospody Harenda, dnes součástí komplexu hor-
nického muzea šachty Urx, besedoval jako začínající
spisovatel po boku už známého literáta Jiřího Marka.
On měl o čem. Jeho romány Vesnice pod zemí (1949)
a Nad námi svítá (1950), staly se bestselery a budily
trvalý zájem, zatímco já svou hrou Natálie (1949), kni-
hou povídek Havířská čest (1952) a románem Na bře-
zích Ostravice (1954) do povědomí čtenářů ještě
nepronikl.

S Markem jsme se tehdy zcela náhodně setkali
v kanceláři tajemníka krajského výboru KSČ Drahomíra
Koldera. Oba jsme byli na průzkumné cestě za novými
tématy. Po skončení vizity Kolder najednou pravil: 

„Když vás tu už, synci, mám, nechtěli byste si popo-
vídat na některé šachtě s chlapy? Od nich se dovíte
více“.

Oba jsme to přivítali. Právě pro to jsme sem přijeli.
Hned na to Kolder dodal:

„Měl bych pro vás dokonce moc zajímavý tip. Šachta
Urx na Landeku v Petřkovicích, vřed revíru, je už celé
roky notorický neplnič plánu. Poslali jsme tam před
dvěma měsíci zkušeného havíře, předáka, novátora
a objevitele cyklické metody těžby, se kterou na šachtě
Trojice lámal rekordy.“

Řekl jméno Jaroslav Miska, které se později stalo
velmi slavné. „Má za úkol postavit tu někdejší Rots-
childovu Anselmku, kterou koupil od olomouckého ar-
cibiskupství, na nohy. A rozsvítit hvězdu na věži“. Ty
hvězdy byly umístěny na věžích všech šachet revíru
a svítit mohly, jen když plnily plán. Později jsem se do-
zvěděl, že měsíc po naší návštěvě Miska hvězdu roz-
svítil. Potom totéž dokázal na Fučíku. Když ho vedení
OKD jmenovalo generálním ředitelem, měl už na sta-
rosti všechny hvězdy revíru.

Vzpomínám dodnes s vděčností na onu besedu na
Urxu, kde se mi od Marka dostalo poučení, jak se vedou
besedy s lidmi, kteří se mají stát hrdiny reportáží. „Když
se umíš ptát. Avšak na to musíš být připraven,“ pravil.
„Pak vznikají nejen dobré reportáže, ale i knihy.“ Pou-

čení jsem si zapamatoval, když jsem později vedl mno-
hahodinové rozhovory s Miskou, z nichž vznikla téměř
stostránková portrétní črta, která byla vytištěna v roce
1961 v knize Lidé se Zlatou hvězdou.

- - - - - - - - - - - - - - - - -
Avšak pokračujme v Markově cestě za jeho literár-

ními vavříny. Vystudoval gymnázium, které zakončil
maturitou v roce 1933. Na filosofické fakultě Karlovy
univerzity byl posluchačem češtiny a němčiny. Poté,
až do roku 1938, učil jako středoškolský profesor
v řadě krajských měst, naposledy v Praze. Po válce se
stal dokonce osvětovým inspektorem. To mu bylo
právě 31 let. Od roku 1948 se věnoval žurnalistice.
Jistý čas v Rudém právu, potom jako šéfredaktor ča-
sopisu Svět socialismu. V letech 1954 až 1959 byl
ústředním ředitelem Československého státního filmu,
to už s popularitou autora více než patnácti knižních
titulů, mezi nimi knihy povídek Z cihel a úsměvů
(1953), v nichž ztvárnil své zážitky brigádníka ze
stavby Nové Hutě Klementa Gottwalda, osobní po-
znání, jak stavba měnila lidské povahy a tmelila lidi
v soudružských partách.

Posledním jeho pracovištěm byla katedra české li-
teratury na filosofické fakultě, kde jako docent před-
nášel do roku 1982.

Především – narodil se v květnu 1914, tedy v před-
večer první světové války. Měl před sebou hodně dlou-
hou dobu tíživého lidského zrání v podmínkách ne příliš
lidského prvorepublikového společenského zřízení, ne-
mluvě o těch nejtěžších letech, za nacistické okupace.

Jiří Marek začal psát v roce 1930, ještě jako student
gymnázia, avšak jeho čas jako budoucího významného
spisovatele přišel s koncem války. Tématem jeho už vy-
spělého vypravěčského umění se stalo zobrazování
konfliktů mezi starým myšlením a vzniklou skutečností.

JIŘÍ MAREK
Z galerie opomíjených klasiků 20. století

Jiří STANO
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Na sjezdu českých spisovatelů v roce 1977. Zleva La-
dislav Stehlík, Václav Kaplický, Jiří Marek a Jiří Stano.
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Umělecký růst jeho tvorby je téměř naléhavě spojen
s poválečnými osudy lidí. Ukazuje, z jak těžkých spo-
lečenských rozporů se rodí nový socialistický člověk.
Náměty pro zobrazování svého tvůrčího úsilí velmi
často hledal v prostředí severočeských a ostravských
havířů, s nimiž se dovedl důvěrně sžít. 

Rázem se zařadil mezi prozaiky, jejichž debuty spa-
dají do 40. let, období protektorátu, především však do
doby po květnu 1945. Jeho rané dílo se tak stalo obje-
vitelskou cestou za současností, v níž nalézá a podává
svědectví o všech prostorách, kde se rodilo něco no-
vého a co se jevilo jako jitřenka budoucnosti. Někteří
kritici s despektem zaznamenávali jeho pozdější za-
měření k novému typu budovatelské prózy, do níž se
stejnou ironií zaškatulkovávali – a činí tak dosud – ta-
kové osobnosti, jako V. Řezáče,M. Pujmanovou, B. Říhu,
Zd. Pluhaře, J. Otčenáška, T. Svatopluka, Vaška Káni
a dokonce i J. Drdu.

Dá se říci, že Markovo úctyhodné dílo začalo se vy-
tvářet knihou Lidé z Poljany (1937), pak sbírkou povídek
Život se nevrací (1944) a románem Pečeť věrnosti
(1944). Po válce vydal román s aktuální válečnou
a okupační tématikou Muži jdou ve tmě (1946), v němž
se úspěšně pokusil o psychologický rozbor osudů pa-
rašutistické skupiny v rozložitých lesích Vysočiny. Dru-
hým poválečným románem se stala Vesnice pod zemí
(1949) o životě vesnice na moravském Slovácku. Kuli-
sou mu bylo chalupářsko – havířské prostředí z doby
končící války. V knize Marek mistrovsky ukázal nejen
okupační ovzduší, ale především tvář vesnice plnou
rozporů a třídních protikladů mezi sobeckými sedláky
a dělnickou solidaritou.

- - - - - - - - - - - - - - - - -
Z autorova pobytu na Ostravsku a Mostecku vznikla

řada dalších prací. Například Státní cenou poctěná
kniha povídek Nad námi svítá (1950). O lidech budují-
cích velkou stavbu socialismu, Novou huť Klementa
Gottwalda, vypráví kniha povídek Z cihel a úsměvů
(1953). Kniha je širokým záběrem od počátku do ukon-
čení stavby, ukazuje, jak toto gigantické dílo mění sa-
motné stavbaře, od brigádníků (k nimž nějaký čas sám
patřil) po staré mistry. Všímá si nejen ostrých spole-
čenských konfliktů, ale zdůrazňuje i úlohu práce při for-
mování člověka. Později, když se vrátil k budovatelské
tématice, napsal tří povídkovou knížku Noční jízda
(1972), v níž se probírá citovými problémy a mravními
konflikty mladých budovatelů velkých staveb. 

Využívá svých publicistických zkušeností, kterých
nabyl v denním tisku, časopisech, jako obratnost ve ve-
dení příběhů a řešení zápletky, smysl pro časovost, po-

zornost k detailům, tolik potřebných pro věrohodnost
díla. Typickým pro tyto kvality se stal obsáhlý román Za
tebou stín (1962), označovaný za mistrovské dílo. Řeší
otázku horníka z Hlučínska, který se po německé oku-
paci dal k říšské policii.

Výčet Markova díla i rozsah tématiky – patří sem
řada časopisů, a dětských pohádek – čítá okolo pade-
sáti knižních titulů, několik televizních scénářů (Pěnička
a paraplíčko, Partie krásného dragouna a jiné), kon-
cepce rozhlasového seriálu Jak se máte, Vondrovi,
v němž se vystřídala řada autorů.

S velkým úspěchem byla přijata jeho tvorba, posky-
tující čtenářům napětí a příjemnou zábavu. Jsou to
knížky s hlavním hrdinou kriminálního rady Vacátka,
Panoptikum starých kriminálních příběhů (1968), Pa-
noptikum hříšných lidí (1971), Panoptikum Města praž-
ského (1979). V nich kombinuje kriminalisticky
napínavý děj s kresbou drobných figurek a prvorepub-
likového pražského podsvětí. Tato dílka vypravěčské
pohody se stala nesmrtelnými díky Jaroslavu Marva-
novi a režisérovi Jiřímu Sequensovi.

Výrazným Markovým přispěním české literatuře je sa-
tiricky zaměřený román Můj strýc Odysseus(1974), plný
humoru tlumočeného vypravěčským šarmem, odehrá-
vající se na pozadí staré Vídně v době po rozpadu Ra-
kouska-Uherska. Nejrozsáhlejší próza, dvoudílný
společenský a generační román Sůl země (1981),
v němž líčí osudy dělnické rodiny na českém venkově
90, let minulého století do roku 1938, je považován za
Markův vklad nejcennější. Obzírá svět jak rostoucí české
buržoazie, tak i život dělnický, reprezentovaný horníky.
Román byl zfilmován ve třech dílech čs. televizí.

Poslední díla, jež stihl napsat, než se s námi navždy
rozloučil 10. prosince 1994 v osmdesáti letech, byl
román Čas lásky (1986) jako třetí část kroniky Sůl země
a Lásky mrtvých předků, rodovou kroniku, která vyšla
tiskem posmrtně v roce 1995.

Přes své rozsáhlé dílo se Marek nikdy neprohlásil za
spisovatele z povolání. Za povolání považoval spíše
svou redakční a pedagogickou činnost. Představa, že
vedle, nebo spíš souběžně s touto činností, vytvořil tak
rozsáhlé dílo, je neuvěřitelná. Už jsme řekli, čím nebo
kým vším byl. Poslední činnost vysokoškolského do-
centa ukončil v roce 1982. Teprve pak se oprostil od
vedlejších – či vlastně hlavních – aktivit.

„Tak vidíš, stal se už ze mě jenom spisovatel“, řekl
mi, když jsme se naposledy viděli v klubu na Národní
třídě v Praze. Jako by tomu skromnému národnímu
umělci bylo líto, že už není tím vším, čím byl na tom
světě rád … 
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Neberme všetko smrteľne vážne a pozrime sa
na problém aj z humornej stránky

Je zrejmé, že treba vytvoriť efektívnu proti-
váhu k mnohým zjednodušeniam certifikovaných
vykladačov spisovnosti slovenského jazyka. Dy-
namický vývoj nemôže podliehať edičnému feu-
dalizmu či korektorskému nevoľníctvu.
Slovenčina je živý organizmus a otvorený
systém s mnohými väzbami na internacionálne
prostredie v procese globalizácie, ktorá je ob-
jektívnym javom. Jazyk, ak má plniť všestranné
komunikačné funkcie, nemožno oplotiť v skan-
zene, rezervácii či v zoologickej záhrade. V na-
šich končinách (alebo – ako vravia niektorí
občania Žitného ostrova – v našich končatinách)
je evidentné úsilie zdôrazňovať odlišnosť sloven-
činy od češtiny. Touto poznámkou nechcem kri-
esiť myšlienku jednotného československého
jazyka, ani zľavovať z nárokov na základnú jazy-
kovú kultúru.

Chcem len nastaviť zrkadlo nezmyselným
kampaniam proti slovám, ktoré pochopiteľnou
zhodou okolností jestvujú i v češtine – v našom
nesporne najbližšom slovanskom jazyku. Našim
odborníkom napríklad na slove sranda nepre-
káža odvodenie od fekálií, ale jeho český pôvod,
preto uprednostňujú špás, pri ktorom im nepre-
káža prevzatie z nemčiny. Aby nenastal chaos
v prípade slova pravítko, ktorého dôsledným po-
slovenčením vznikne pravidlo, tak podaktorí ex-
perti radšej vytiahnu z latinčiny lineár.

Neberme všetko smrteľne vážne a pozrime sa
na problém aj z humornej stránky – modrá bie-
lizeň by mala byť modrizeň; červená zelenina by
mala byť červenina; štátna, verejná, medziná-
rodná a osobná bezpečnosť by mala byť bezsta-
rostnosť, pretože v slove bezpečnosť je
obsiahnuté české slovo péče. Osoba by sa mala
nahradiť slovom oseba, lebo v osobe je český
základ sobě. Doriešiť a zosystematizovať treba
významové dvojice: rukavice – nohavice, rukávy
– nohávy, ponožky – poručky. Ak sa strážcom ja-
zykovej čistoty väčšmi páčia črty ako rysy na-
šich tvárí, tak naše postavy by nemali mať
obrysy, ale občrty a k našim povahovým črtám
by nemala patriť veľkorysosť, ale veľkočrtosť.

V tomto duchu si dovoľujem navrhnúť, aby sa
majster pera označoval slovom spisbár. Je
v ňom čosi z rezbára, umelca zaoberajúceho sa
rezbou, takže ako inak by sa mal nazývať umelec
zapodievajúci sa spisbou?

Pred časom moja manželka – režisérka Oľga
Janíková – správne a objavne prišla na to, že
kontinent na západnej pologuli by sa nemal na-
zývať podľa krstného mena Ameriga Vespucciho,
ale podľa jeho priezviska, teda nie Amerika, ale
Vespucca. V tejto súvislosti som poznamenal, že
Imriška je tiež vhodný názov pre Ameriku, pre-
tože Amerigo je talianska stredoveká podoba
starogermánskeho mena Emmerich, ktorého sú-
časné slovenské podoby sú Imrich – Imriška.
(Mimochodom – vnučka mi hovorí Janíkový, lebo
moja manželka sa volá Janíková. To má logiku.)

V čase, keď sa musíme vyrovnávať s nalieha-
vým procesom prijímania cudzích slov v našom
jazykovom prostredí, na prvý pohľad zaujmú
protichodné tendencie – fonetický prepis slov
džem, džez, džús a prísne slovenská výslovnosť
slov bufet, busta, debut, komuniké. K zjavným
nezrovnalostiam prináleží aj fakt, že na nižšej
úrovni – napríklad na trhu – sa v slovenčine
jedná, kým na vyššej úrovni sa rokuje. Napriek
tomu, že sa v solídnych inštitúciách nejedná, ale
koná a rokuje, na súde sa naďalej pojednáva
počas pojednávania. A rokovanie o takých zá-
važných otázkach, ako je mier, sa uskutočňuje
vyjednávaním vyjednávačov. Najväčšou tragiko-
médiou spisovnej slovenčiny donedávna boli ja-
zykové poradne na internetových stránkach
Ministerstva kultúry SR, štátnej tlačovej agen-
túry TASR a vo vysielaní štátneho mediálneho
kombinátu RTVS, pretože napriek dobrým radám
určeným verejnosti uvedené inštitúcie okázalo
predvádzali celý repertoár jazykových prehreš-
kov v takmer všetkých ostatných informáciách.
Úprimne povedané, z principiálnych dôvodov im
už nevenujem pozornosť, a tak neviem, či v nich
jazykové okienka ešte existujú, ale nepochybu-
jem, že jazykové nedostatky pretrvali, pretože
inak by museli vymeniť celý personál, čo sa do-
zaista nestalo.

28. 11. 2015

Vyplazený slovenský jazyk
PAVOL JANÍK

Lipa_04_2015_LIPA  03.01.16  17:04  Stránka 93



Globalizace je nemilosrdná,
ale věřím, že mateřštinu uhájíme
Rozhovor Jana STERNA s Jiřím ŽÁČKEM

•  Národní obrozenci před dvěma sty lety za-
chránili český jazyk, který se pak stal základním
stavebním kamenem projektu moderního českého
národa. Někteří dnes říkají, že jsme se tím zatížili,
že bychom s němčinou byli mnohem světovější.
Jak to vidíte vy? Je čeština břímě, nebo poklad?

Čeština je samozřejmě oboje, břímě i poklad.
S němčinou bychom možná byli světovější, ale ne-
byli bychom Češi, nýbrž Untermenschové třetí ka-
tegorie. Obdivuji obrozence za tu kuráž, s kterou
šli do předem prohraného experimentu – a vyhráli.
Jsem jim vděčný za jazyk, který nám odkázali, ro-
bustní i něžný, přesný i poetický, vážný i vtipný. Jak
to ti čarodějové dokázali?

•  Nikdy jste nelitoval, že píšete v »malém ja-
zyce«? Že s angličtinou, ruštinou nebo francouz-
štinou by se vám literární sláva dobývala snadněji?

Dávno jsem se srovnal s tím, že píšu pro dese-
timilionovou čtenářskou obec, z níž ovšem většina
ani nečte, pokud nemusí. Kdo chce být světový, ať
se naučí perfektně anglicky a píše jazykem Sha-
kespearovým, ale třeba se ukáže, že čtenářů bude
mít ještě méně, než kdyby psal česky. Navíc ang-
ličtina bude brzy vlivem globalizace tak zbastardi-
zovaná, že se Shakespeare bude obracet v hrobě.

•  Jak je vůbec těžké s češtinou prorazit do
světa? Proč není o překlady soudobých českých
autorů dnes takový zájem, jako byl v minulých
érách o Haška, Čapka, Kunderu, Hrabala nebo Se-
iferta? Je to otázka módy, nebo prostě dnes chybí
srovnatelné talenty? Jakou máte zkušenost s prů-
niky za hranice vy?

Stát se světovým spisovatelem je pro české au-
tory téměř nemožné, a to i při nadúrodě literárních
géniů – což nám nehrozí. Nestačí ani štědré inves-
tice do celosvětové sítě kvalitních bohemistů, kteří
mohou získat české literatuře respekt svými špič-
kovými překlady. Ani štědré investice do bohemistů
nejsou náš případ. Ona i Česká republika musí být
pro svět atraktivní, jako byla – aspoň si to namlou-
vám – za první republiky nebo v šedesátých letech.
A to už vůbec není náš případ. Obávám se, že svět

nás vnímá jako eldorádo vykutálených tunelářů,
v lepším případě líheň hokejových gladiátorů. Ta-
koví Norové pochopili, že když mají být světoví, ne-
stačí investovat do ekonomiky. Uměli využít
ekonomický rozmach k popularizaci své kultury
tak velkoryse, že norské spisovatele překládají
snad i do svahilštiny a papuánštiny. U nás tak na-
nejvýš, aby se neřeklo, rozdáme bohemistům pár
žebráckých grantů, z kterých dokáže vyžít jen as-
keta. A to ještě, jak vím od bulharského bohemisty
Dimitra Stefanova, ministerští úředníci na českého
autora, který je kádrově neuspokojuje, nedají ani
halíř. Ale naše situace je zřejmě ještě zapeklitější.
Angloameričané i Francouzi, jak vím z doslechu,
jsou tak sebestřední, že z cizích jazyků překládají
doslovně, informativně. Tak se ovšem dají překlá-
dat jízdní řády nebo návody k použití, rozhodně ne
beletrie, a už vůbec ne poezie. Chápu je – proč by
měli číst autory nevyslovitelných jmen z dalekých
Tramtárií, když jejich domácí autoři jsou stejně nej-
lepší? Ta koloniální logika možná slábne, ale čte-
nářský patriotismus podle mě trvá. Co s tím? Stát
se Angličanem a napsat si sám své knížky ang-
licky, anebo francouzsky jako Milan Kundera?
Anebo to nechat plavat a psát v mateřštině pro
české čtenáře, s kterými mám společného víc než
s Angličany, Francouzi, Němci nebo Eskymáky.
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Takže mě ani moc netrápí, že moje zkušenost
s průniky za hranice je skromná. Mé básně vyšly
knižně na Slovensku, v Bulharsku, Německu
a v Japonsku. Účast v antologiích nepočítám.

•  Jak si podle vás vede čeština? Prospívá? Roz-
kvétá? Nebo upadá?

Řekl bych, že si s tím darem českých obrozenců
nevíme rady. Přispívá k tomu i rostoucí dominance
angličtiny. Mnoho mladých lidí se věnuje anglič-
tině, na češtinu kašlou, a nakonec neumějí pořádně
ani anglicky, ani česky. Globalizace je nemilosrdná,
ale věřím, že si svou mateřštinu uhájíme, stejně
jako další malé státy. Svět, kde se mluví stovkou
jazyků, je bohatší, inteligentnější a veselejší než
svět, kde se mluví jazykem jediným. A také svo-
bodnější, obtížněji manipulovatelný.

•  Měla by být čeština nějakým způsobem chrá-
něna zákonem, jako je tomu třeba na Slovensku?
Může si malý jazyk dovolit strategii »laissez-faire«?

Chránit český jazyk zákonem – to zní komicky,
ale proč ne? Rozhodně bych uvítal, kdyby všichni
novináři a moderátoři povinně skládali zkoušku ze
znalosti jazyka, jehož užívají ve své profesi. Pro-
spělo by to i politikům – vyjadřují se otřesně a de-
moralizují veškeré voličstvo a občanstvo, včetně
školáků a studentů, jimž by měli jít příkladem.

•  Když sledujete česká média, co vám v nich
dnes nejvíc vadí? Ať už z hlediska jazykového, nebo
jiného?

Na mainstreamových novinářích mi nevadí ani
tak neznalost češtiny (čest výjimkám), jako fakt, že
se změnili v propagandisty. Že čtenáře považují za
idioty, kterým mohou nakukat kdejakou dezinfor-
maci, je trapné. A ještě trapnější je, že když se ně-
který z kolegů novinářů neřídí prefabrikovaným
mainstreamovým desaterem přikázání a používá
mozek, hned ho smečka mediálních hyen uštěká,
jako nedávno novinářského veterána Jana Pet-
ránka. Tihle hoši jsou jako Svatá inkvizice, nedis-
kutují, ale obžalovávají a vydávají katu.

*A co otázka státní podpory kultuře a literatuře?
Byl byste spíše pro ten rozmáchlý francouzský
model, nebo by stát měl nechat kulturu zákonu na-
bídky a poptávky a nechat prostě »přežít silné«?

Mně by se ten velkorysý francouzský model pod-
porování kultury zamlouval, ale máme na to? Ale
i kdybychom na to měli, komu z establishmentu
opravdu záleží na kultuře? O osvícené kulturní politice
státu si můžeme nechat jen zdát. Vždyť i to minister-
stvo kultury máme jen na církevní restituce. Dotace

a granty na českou literaturu, to je jen chudičká al-
mužna, aby ti zpropadení umělci drželi zobák.

•  Často se dnes mluví o tom, že lidé o literaturu,
a poezii zvláště, ztratili zájem. Je tomu opravdu
tak? A pokud ano, čím to podle vás je? Kam se
ztratilo těch 50 tisíc členů Klubu přátel poezie
zpřed roku 1989?

Pravidelně exhumovaný mýtus nám opakuje do
zblbnutí, že lidé nečtou, a poezii už vůbec. Tuhle dez-
informaci podle mne vymýšlí a šíří nějaký spolek za-
vilých analfabetů. Ať si zajdou do Neoluxoru – ty
haldy knížek přece někdo čte, jinak by je nakladatelé
nevydávali. Že čtenáři odmítají poezii, to se tvrdilo
už v šedesátých letech dvacátého století, kdy Klub
přátel poezie vydával básnické knihy v třiceti a čty-
řicetitisícových nákladech. V osmdesátých letech
počet členů překročil padesát tisíc. Nevěřím, že bý-
valí členové Klubu přátel poezie vymřeli, anebo že
poezii zavrhli a místo ní čtou burzovní zprávy a bul-
vární časopisy. Tipuji, že čtou klasiky, které si na-
střádali v letech, kdy brožovaná knížka básní stávala
pět až deset Kč, a vázaná patnáct až pětadvacet.
Současné básníky nekupují, protože jim nerozumějí,
anebo se jim z nich dělá mdlo. Je dobře, že si každý
může vydat sbírku květů své duše, ale kdo se má
v tom bezbřehém knižním trhu orientovat? Kdo si
koupí padesát knížek veršů (v ceně 200 až 300 Kč
za brožovaný výtisk), aby mezi nimi objevil jedinou,
která ho uchvátí? Zaplaťpánbůh za klasiky!

•  Co nového v blízké době chystáte vy?
Ještě letos mi vyjde kniha sonetů a nejspíš

i knížka písňových textů s vloženým CD se šan-
sony, které zpívá – a skvěle – Renata Drössler.

5. 6. 2015   
Haló noviny
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PETR BEZRUČ
Jak se v současnosti vyjevilo, mravnost „pravdy

a lásky“ zamořila i skupinu lidí, která si říká památ-
káři. Neboli odborní strážci památek, jež nesou
stopy nejuctívanějších duchů národa. Skupina,
která si přisvojila autoritu literárních kritiků a his-
toriků, která se chová spíše jako potomci Markýze
Gera.

Je známo, co všechno už tito lidé natropili. Teď
sáhli na památku jednoho z největších bardů čes-
kého národa, na Petra Bezruče.

Byl to tehdy ojedinělý zjev, když se v prestižním
časopise Čas (později Národní listy), řízeným spi-
sovatelem Janem Herbenem, objevily v lednu 1899
citově silné sociální básně vysoké literární hodnoty
a mistrovství. Do redakce je poslal neznámý autor,
který se podepsal jako Petr Bezruč. (Číslo, které
obsahovalo prvé tři Bezručovy básně, bylo kvůli
nim okamžitě zkonfiskováno rakouskou policií,
cenzura později povolila jen jednu.)

Takových zásilek s verši poslal Bezruč Herbenovi
od ledna 1899 do února 1914 celkem čtyřicet
sedm. Kdo se za pseudonymem skrývá, se podařilo
až po delší době odhalit Norbertu Mrštíkovi. Toto
odhalení Bezruče notně rozčílilo, neboť se ho prá-
vem zmocnila obava, že jakožto poštovní úředník,
bude perzekuován habsburským režimem.

Bezručovy básně se zrodily ze styku s pokoře-
ným lidem, s jeho útrapami, zotročením a ponižo-
váním. Vladimír Vašek, jak se prozradila básníkova
totožnost, nenáviděl vrchnost, arcivévodu Bedři-
cha, ale i císaře Františka Josefa i korunního
prince arcivévodu Rudolfa, jehož smrt příznivě ko-
mentoval.

Byl prodchnut hlubokým sociálním cítěním a od-
porem k sociálním křivdám. Jeho verše, sebrané
později do knihy Slezské písně, se staly a stále jsou
vzácným národním pokladem, zobrazujícím přede-
vším život lidí pokořovaných, vykořisťovaných
a srážených kapitalistickým systémem moci
a vládnutí.

Zřejmě proto, že Bezručova tvorba svou aktuál-
ností přesáhla až do naší současnosti, jistá spole-
čenská vrstva, jež se vydává za kulturní a humánní,
dokázala potřísnit svou špinavou slinou národního
umělce, uměleckou veličinu, jedinečný poklad, hr-
dost a čest českých dějin, českého národa. Nesou-
hlasíme proto zásadně s tímto zlovolným krokem

státem placených úředníků, kteří se takto pokouší
jen dále špinit a zpochybňovat odkaz jednoho z na-
šich největších básníků.

Kdyby se raději slovutná porota ráčila inspirovat
příkladem Bulharska, kde s pietou a úctou stát res-
tauruje coby muzea rodné chýše svých národních
básníků, úzkostlivě o ně pečuje, a lidmi jsou navíc
tyto osobnosti také po právu uctívány. 

Jen nekulturním lidem uniká, že Bezručův odkaz
dnešku, stejně jako Fučíkův či Vančurův, patří
k pramenům síly našeho českého národa.

Výbor národní kultury
18. 12. 2015

Z komentářů k článku na iDnes „Bezručův dům
už není chráněný. Básník byl přeceňován, souhlasí
památkáři“:

„Bezruč neprošel kulturně-politickou lustrací
opravdových dobových odborníků, Maryčka Mag-
donová vyšla z módy, do které přišel ušlechtilý
markýz Gero. Dost k nepotřebě je také Wolker, Ne-
zval… Takže vzhůru noví kádrováci!“
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Bezdomovec Bezruč
Kapitalistický režim nejenom rabuje vše, co zde

bylo vytvořeno za dlouhá desetiletí. On se také
mstí. Je nervózní už z pouhého jména. Hned po
převratu musel pražský magistrát vydat sáho-
dlouhý seznam změněných názvů ulic. Nalevo
starý, napravo nový. Jedna dvojice bude určitě ne-
smrtelná: „Náměstí Lidových milicí – zrušeno bez
náhrady.“

A tak mizí pomníky, sochy, pamětní desky, jako
za německé okupace.

Oč moudřejší a také praktičtější byli staří Ří-
mané, kteří připevňovali hlavy potentátů šroubem,
takže výměna státníka postihla jen jeho kebuli, za-
tímco podstatně mohutnější a tedy dražší tělo pře-
žilo.

Když páni developeři zjistili, že se dá mnoho
peněz vyždímat z pozemků, pustili se do bourání.
Zisk je dvojí: za bourání a za novou stavbu.

Polistopadové Čechy jsou však asi jediným
státem, kde se domy bourají ze msty. (Snad
s výjimkou Berlína, kde musel zmizet Spor-
tovní palác.) Budova Rudého práva byla kom-
pletně zbořena a nad hnízdem rudých hadů
a štírů se roztahuje chrám kšeftu a úředních
šimlů.

Pomstě padl za oběť i hotel Praha – prý proto,
že se v něm ubytovávali papaláši, rozuměj nikoli
dnešní, nýbrž předlistopadoví.

Nyní se však chystá barbarství, jaké dosud ne-
mělo obdoby. Má být „zrušen“ červený domek
Petra Bezruče v Kostelci na Hané! 

Národ hodný
pojmu „národ“
o domy svých
umělců a básníků
s úctou pečuje. Ne
tak národ český, re-
spektive jeho lout-
k o v o d i č i .
Samozřejmě jde
také o peníze. Ale
to by dnes nebylo
nic neobvyklého.
Markýz Gero se jen převtělil do Bakaly. Olomoucký
hejtman (sociální demokrat!) Rozbořil (!) se nechal
slyšet: „Od roku 1990 domek nenaplňuje potřeby,
které se k němu vztahovaly za komunismu. Od té
doby chátrá.“ 

Zcela nové je však ideové zdůvodnění: básník
byl minulým režimem (a zřejmě i předminulým
a předpředminulým) přespříliš a neoprávněně hýč-
kán. Flanďácké ministerstvo kultury (!) si vystavilo
odporné vysvědčení nezpůsobilosti: „Petr Bezruč
byl jako básník značně přeceňován. V dnešní době
není jeho význam tak společensko-historicky zá-
sadní, jako v době minulé. Není nutné, aby domek,
v němž pobýval, byl nadále kulturní památkou.“

Historie sice nezachovává jména blbů, ale pevně
doufáme, že v tomto případě udělá výjimku.

A doufáme, že napřaženou pracku trhu, vedenou
ideově pomateným mozkem, náš národ srazí.

Předsednictvo Unie českých spisovatelů, z. s.
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„Mně přijde, že jsou přeceňováni spíš památkáři.“
„Janáček Bezruče také přecenil, když zhudebnil

jeho 70 000, Maričku Magdonovu a Kantora Hal-
fara. Dodnes jsou ovšem tyto tři skladby vnímány
jako vrchol Janáčkovy tvorby pro pěvecké sbory…
A Nohavica taky přestřelil, když cituje z jeho básní.
Oba to jsou asi komunisti.“

„Svou architektonickou hodnotou není objekt
výjimečný, jde o běžnou produkci z počátku 20.
století s novodobými úpravami - tohle si snad ten
novinář musel vymyslet, to nemohl žádný památ-
kář říct. Kdo ze slavných osobností (hrdinů atd.) se
narodil v architektonicky výjimečném domě?
Jakou to má souvislost?“

„Hurá, to se klidně ze stejného důvodu bude
moci srovnat se zemí i Hrádeček…“

„To jsem docela rád. Bezručovy rýmovánky mi
nikdy neseděly, i když jsem přečetl většinu toho,
co napsal.“

„V kontextu doby kdy tvořil, tak to byl takový
provinční levicový pisálek.“

„Nikdy jsem si Bezruče nedokázal oblíbit, pro-
tože miluju poezii“ 

„Je to pořád a stále stejné. Každý režim má své
oblíbence a zatracence. O kvalitě jejich tvorby to
ale vůbec nic nevypovídá.“

„ …a všichni stejně víme, že Slezské písně pro-
dal Bezručovi Jára da Cimrman.“
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Vlaštovky v petroleji jsou albem, jehož materiál
vznikal v uplynulých dvaceti letech. Písně zde použité
jsou z valné většiny původně básněmi, k nimž byla
hudba dopsána jako jakýsi dodatečný a přidružený
produkt. Tím chci naznačit, že nejde o žádné instru-
mentální orgie, ale snažil jsem se o poctivou starou
dobrou písničkařinu. Když jsem sestavoval a vybíral
použitý materiál, nemohl jsem si nevšimnout, jak
často se v mých písních a dumkách objevují určitá
stejná slova, rýmová spojení a myšlenky. Tak třeba ta-
ková „smrtka“ nebo „hroby“ či „boly“ jsou zde prak-
ticky na každém kroku. Z již následujícího vyplývá, že

asi nepůjde o zrovna o nejveselejší tvorbu. Na druhou
stranu si troufám tvrdit, že v každé z písní je i jakési
aroma naděje. Neboť i třeba slova jako „slunce“ či
„život“ nebo naděje jsou zde zastoupena také hojně.
Snažil jsem se vybírat vyváženě a nejen dle vlastních
osobních preferencí oblíbenosti, ale také podle toho,
jak na tu či onu skladbu reagují posluchači na kon-
certech. Budu se tedy těšit z toho, že jsem se snad
alespoň částečně trefil do Vašeho vkusu, popřeji pří-
jemný poslech a pokud si toto CD pustíte vícekrát,
bude to asi mojí největší odměnou…

V nesmírné pokoře Váš Pavel Josefovič Hejátko

CD VLAŠTOVKY V PETROLEJI – PAVEL JOSEFOVIČ HEJÁTKO
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Kontakt - e-mail: pjh@centrum.cz
www.pjhejatko.cz 
Facebook - Pavel J. Hejátko 
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Jan Poláček (jan.v.polacek@seznam.cz)
FW: Z Londýna - šokující! Prosím, pošli dál...
14. 9. 2015, 10:51:56
Komu: 'Milan Kohout'
Ahoj, Milánku, 
posílám zajímavé fotky z Londýna. Zrovna dorazily

od Karla Sýse. Rád bych od Tebe znal relevantní či ra-
cionální a hlavně klidné, publikovatelné stanovisko.
Začíná to nabírat nějaký podivný směr, smrdí to na
dálku. Jo, a pamatuješ na slova plukovníka Muam-
mara Kaddáfího k imigraci muslimů do Evropy, tedy
ještě než ho násilně Západ svrhnul, a třeba taková
Francie (mimochodem v bombardování Libye tehdy
velmi aktivní) si tak mohla umazat své miliardové
dluhy za ropu Libyi? Speciálně Frantíci ropu sice stále
brali, ale nějak zapomínali Libyi za to ty miliardy platit.  

Honza Poláček

From: Milan Kohout
Sent: Sunday, September 27, 2015 10:44 PM

To: Jan Poláček
Subject: Re: Z Londýna - šokující! Prosím, pošli

dál... 
Ahoj Honzíčku, 
no, co o tom říct. Já, jak víš, jsem proti všem nábo-

ženstvím, neb je považuji za největší překážku míro-
vého soužití dnešního globalizovaného světa, kde už

prostě nemají místo. Ale když vidím jednostrannou
propagandu, namířenou jen na projevy islámu u nás
v "civilizované západní společnosti", tak musím té "ci-
vilizované" společnosti, postavené údajně na "křes-
ťanství" připomenout, že ono křesťanství bylo a je
nejfanatičtější náboženství všech dob, a má v historii
na svědomí nejvíce ve jménu "křesťanského boha"
zavražděných lidí. A když vidím nového "předsedu",
či "vůdce" katolické církve, který se snaží zpopulari-
zovat a zjemnit "tvar" katolické církve, tak je mě
z toho na zvracení. Je to jakoby křesťanství toužilo po
znovuzrození, aby mělo možnost dál rozdělovat svět,
a nechat v jeho sobeckém jménu v budoucnosti umí-
rat další milióny lidi.  Milan Kohout

Poslední sdělení žoldáky zajatého Muammara
Kaddáfího jen několik hodin před jeho zavraždě-
ním po bestiálním mučení: 

„A nyní poslouchejte, vy lidé z NATO. Bombar-
dujete zeď, která nepropouštěla migranty z celé
Afriky do Evropy. Bombardujete zeď, která nepro-
pustně zadržovala teroristy z Al-Kajdy. Tou zdí

bývala Libye. Zničili jste ji. Jste idioti. Pro tisíce
migrantů z Afriky, pro podporu Al-Kajdy budete
hořet v pekle.

Tak to je. Já nikdy nelhal. Nelžu ani teď.“

Poděkování za existenci Lípy
Dnes 3. 11. 2015, 10:20:28
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Vážený pane Poláčku,
dovolte mi, abych vyjádřila vřelé poděkování všem, kdo se podílejí na tvorbě a vydávání skvělého ča-

sopisu Lípa.
Již několik let jsem pravidelnou čtenářkou čtvrtletníku Lípa, a vždy nedočkavě čekám na nové číslo.

Také mám ráda symboly, a lípa - strom jako důstojný symbol českého národa, je také velice vhodně zvo-
lený název pro časopis a zároveň ocenění tohoto čtvrtletníku, který mezi desítkami v Česku vydávaných
časopisů má naše Lipka své nezastupitelné postavení, protože svým složením nabízí čtenářům jak lite-
raturu, umění, kulturu, výtvarné umění, tak i zdravý náhled na politiku, a to vše v textech nezávislého
a necenzurovaného myšlení. Zveřejňuje jak poezii, tak prózu a nemusí brát ohled na jakoukoli inzerci.

S potěšením čtu články nezávislých autorů, kteří nabízejí čtenáři stále něco nového k zamýšlení i pro
potěšení, nabízejí ne povrchnost, ale přehlednost a důvěryhodnost.

Vyjadřovat svobodně svůj názor přeju Lípě i do dalších let, přeju, aby se okruh jejich čtenářů stále roz-
šiřoval, aby mohli čtenáři stále co objevovat a mohli po přečtení i nesouhlasných článků směle a bez
skrupulí  použít krédo francouzského filozofa Voltaira: „Nesouhlasím s tím, co říkáš, ale do poslední kapky
krve budu bránit tvé právo to říci.“

Přeju hodně úspěchů a díky za to, že Lípa existuje. 
Vřelé poděkování také Vám, pane Poláčku za Vaši poctivou profesionální práci, a za snahu udržet a uhá-

jit existenci Lípy do dalších let.
Srdečně zdravím Alena Pořízková, Ostrava
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Kdykoliv jsem navštívil bubenečský ateliér národ-
ního umělce Lva Šimáka (*3. 3. 1896 – †19. 10. 1989),
zastihl jsem ho v práci. Skoro jsem tomu nevěřil. Sotva
se vrátil z nemocnice po operaci, už tento již tehdy po-
starší umělec, s nevyčerpatelným elánem a skoro mla-
dicky napřímený, stojí před štaflemi, zahleděn do
nedozírných dálek svých vzpomínek.

Pod jeho štětcem rozkvétá rozjásaný letní den pod
Řípem, provoněn dozrávajícím obilím. Lev Šimák ne-
patřil k těm malířům, kteří celé dny vysedávali v ple-
néru a cizelují svůj obraz, dokud není hotov. Jeho
toulky přírodou sloužily spíš bystrému oku a jedinečné
paměti, aby věrně zaznamenaly a uchovaly to, co na-
konec vznikalo v ateliéru. Drobné skici napomáhaly
jen upřesňovat zvláštnosti vjemů, nálad a atmosféry. 

Sleduji mistrovy tahy štětcem. Krátké, rychlé, jako
by lovil prchavé okamžiky, jež se mu vybavovaly. Lev
Šimák má rád techniku akvarelu. Nejlépe vyhovuje
jeho nadání, ovládá ji mistrně, s básnickou křehkostí
a smyslem pro barvu, s dychtivostí inspirující jeho po-
hyblivého ducha. Ostatně sám přiznává: Můj výtvarný
realistický názor je především v akvarelu.

Jeho nepřehledné dílo plně a přesvědčivě doku-
mentuje právě tento realistický rys. A v tom byl Lev
Šimák výtvarným básníkem vpravdě národním. To
všechno umocňuje ztvárňování jeho optimismu. Řekl
bych, že v tom jsou si téměř názorovými bratry s jiným
výtvarným poetou, národním umělcem Arnoštem Pa-
derlíkem.

Říp je hotov, Mistr vyplachuje štětce, usedá ke stolu
a neklidně bubnuje prsty po desce.

„Tohle mohu malovat i ve spaní, protože pod Řípem
jsem se narodil a ze zahrady rodného domku jsem
tuhle nádhernou horu viděl denně jako na dlani.“

Pro jistotu se ho ptám na tu příbuznost s Paderlí-
kem. Oživne a v očích zajiskří plamínky:

„To je kumštýř plný nespoutaného životního opti-
mismu a právě pro něj považuji Paderlíka za jednoho
z největších našich současných malířů.“

To je vzácné vyznání. Málokdy se umělci tak spon-
tánně obdařují komplimenty. Dokresluje však vý-
mluvně Šimákův charakter skromného, nadšeného
a vzácně upřímného člověka.

České Podřipsko je místem častých umělcových
návratů. Tam čerpal povzbuzení vždy, když prožíval své
osobní problémy, tam byl zdroj jeho síly i onoho život-

ního optimismu, zanícení i pravdy uměleckého názoru.
Tam koření radostné mládí, tam jsou navždy zazna-
menány první krůčky rozpuku talentu, tam zapůsobila
nanejvýš šťastná okolnost, jež je usměrňovala.

Jeho otec byl magistrem farmacie a přiženil se do
selské chalupy ve Všestudech u Kralup. Tam se narodil
i Lev, jako nejmladší ze čtyř dětí po bratrech Václavovi,
Vladimírovi a sestře Julii. Tou šťastnou okolností, o níž
jsme mluvili, bylo otcovo přátelství s řadou vynikajících
umělců, mezi něž patřil Antonín Dvořák, k němuž byl
přes řeku do Nelahozevsi jen skok, Antonín Slavíček,
Jaroslav Vrchlický, Miloš Jiránek, Julius Zeyer. Ti
všichni chodívali za otcem na návštěvy, takže se brzy
Šimákovu stavení začalo říkat U bohémů. Tu tradici
založil už dědeček Antonín Šimák, který se přátelil
s Karlem Hynkem Máchou, svým nejmilejším spolu-
žákem.

Není divu, že takové prostředí mělo na citlivého
chlapce nesmírný vliv. Básníci Zeyer a Vrchlický se
stali dokonce kmotry bratrů Václava a Vladimíra, ale
největšího daru se snad dostalo právě Lvovi – jeho
kmotrem se stal sám veliký Mikoláš Aleš, který mu
také vymyslel jméno. Lev, český lev, jako symbol pro-
tihabsburského odboje. Vlastenečtí umělci silně po-
znamenali svými názory Šimákovu rodinu. Aleš
svému kmotřenci do konce svého života říkal Lvíčku.
A právě Aleš drnknul v malém Lvíčkovi o tu utajova-
nou strunu, která se později rozezněla tak výrazným
akordem.

V rodném domě otec celou jednu místnost poma-
loval českými erby. Aleš k nim přimaloval Husa na hra-
nici a karlštejnského havrana. Ten dům se všemi
malbami ve Všestudech snad ještě stojí. Dávno se
z něho odstěhovala Šimákova rodina. Pole tolik nevy-
nášelo, aby uživilo šest lidí, proto se otec vrátil na pře-
lomu století do Prahy a pustil se znovu do lékárnické
činnosti. Nastěhovali se na Vinohrady, nedaleko Alšova
bytu. A tak se Lvovi dostávalo u Alšů více vlivu než
doma. Právě Aleš mu vštípil lásku k lidu, k vlasti, utvrdil
ho v realistickém výtvarném názoru, jeho první kresby
ovlivnil pečetí svého patronství.

„Snažím se, aby to, co cítím, bylo mým výtvarným
názorem sdělitelné lidem.“ Tomuto krédu se Lev
Šimák nezpronevěřil nikdy v životě. Statečně ho opa-
koval i v třicátých letech, kdy malíři považovali za vr-
chol umění být nesrozumitelní. Už tehdy měl umělec

ČLOVĚK ZA OBRAZY
Jiří STANO
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vypracován svůj osobitý sloh, jemuž se mnozí
„módní estéti“ posmívali (a jsou i takoví, kteří se
posmívají stále) jako naivnímu, primitivnímu. Byl to
sloh, jímž se Lev Šimák výrazně zařadil mezi tvůrce
sociálního umění už v době, kdy mnozí zmínění
„estéti“ se sociální problematiky štítili a na hony se
jí vyhýbali. Šimákovou dílo se právě v tomto směru
nesmazatelně zařadilo do zlatého fondu našeho vý-
tvarného umění.

Přiznat se tehdy k takovému krédu bylo statečnější
než vstoupit do komunistické strany. Šimák se neza-
lekl ani jednoho ani druhého, byl vždycky lvem, nejen
jménem.

Studoval na proslulém gymnáziu v Křemencově
ulici, jež bylo líhní tolika velikánů naší kultury. Tady
navázal přátelství se svým spolužákem Vladislavem
Vančurou, tady se dostal do rukou znamenitého uči-
tele kreslení Ladislava Šímy, bratra známého malíře
Josefa Šímy. Studia ukončil v roce 1915 a hned na-
rukoval do Terezína a odtamtud k 45. pluku do Pře-
myšlu. Haličský venkov ho okouzlil. Jenže skutečnost
krvavé války brzy překryla obrazy bukolické pohody.
Bojoval na Prutu, ustupoval před Brusilovovou ofen-
zívou. Pak se dostal do Litvy, na rumunskou frontu
a nakonec v dubnu 1917 na italskou frontu k Monte
Santu.

Tam byl raněn při jedné z rakouských ofenzív a po
vyléčení znovu raněn při další ofenzívě v říjnu 1917.
Tentokrát s průstřelem hrudníku byl převezen do la-
zaretu do Istrie, kde se dověděl o Říjnové revoluci
a Leninovi. Válka pro Lva Šimáka skončila. 

Po doléčení ve vojenské nemocnici v Olomouci
strávil Vánoce v Praze a ve Všestudech, kam se otec
jako důchodce vrátil. Mladý Lev nastoupil po Novém
roce znovu k svému pluku do Přemyšlu, kde až do
konce války cvičil mladé brance – a především malo-
val. Otřesné zážitky z front, zločinnost války, jak mu
uvízla v jeho paměti, protesty proti nesmyslnému za-
bíjení a útrapám.

Často se v životě k těmto námětům s obdivuhodnou
svěžestí vracel. Naučil se malířsky spoléhat na to, co
mu utkvělo v paměti, spíše než na bezprostřední popis
skutečnosti. Tuto vlastnost si později vypěstoval k po-
zoruhodné dokonalosti. Tato metoda tvorby mu umož-
ňovala hlubší ponor do myšlenky a koncepce obrazu,
oprošťovala dílo od impresívního detailu.

Lev Šimák, dvaadvacetiletý mladík, bohatý však
zkušenostmi a dojmy, se vrací v prvních listopadových
dnech 1918 do Prahy. Konečně uskutečňuje svůj sen.
V září příštího roku je přijat na Akademii a dostává se

k prof. Jakubovi Obrovskému. Toužil po Švabinského
ateliéru, ale ten ho odmítl. Nakonec zakotví v grafické
speciálce profesora Augusta Brömse, kde pracuje tři
roky až do roku 1927. Během studia navštíví drážďan-
ské, berlínské a pařížské sbírky. Ještě na Akademii se
sbližuje s V. V. Novákem, s nímž se toulával přírodou.
Spolu malovali na Máchově jezeře, na Mělnicku, ale
i pražských perifériích, v Šárce, Prokopském údolí.

A pak přišel důležitý životní mezník. V roce 1927
byl přijat do Umělecké besedy a začal se oddávat
umělecké činnosti. V Besedě tou dobou už kralovali
Rabas, Rada, Sedláček, Kremlička, Kubín, Šíma, Tichý,
Fulla, Galanda, Majerník, Želibský. Co jméno, to později
národní umělec.

„I když Beseda nebyla politicky příliš pokroková,
teprve příchodem Čapka, Kremličky a jiných se nám
podařilo situaci změnit; našel jsem tam prostředí,
které bylo blízké mému uměleckému naturelu. Pro-
tože Beseda šla politicky dost často šejdrem, šilhal
jsem po Mánesu, jenže tam mne přítel Filla, člověk
s velkým charakterem, neprosadil. Nelíbil jsem se
Špálovi. V Besedě zase Rabasovi. Ale roky všechno
urovnaly.“

Tím Lev Šimák myslí, že on ze své cesty nikdy ne-
sešel, své principy lidské, politické i umělecké nikdy
nezradil. Kdo ho znal pár desítek let, věděl, jak si ne-
uvěřitelně uchoval mladický zjev, jak živé jsou jeho
pohyby, výraz obličeje, jak se dokázal stále rozohnit
v diskusích, jak stále miluje svoje jadrná úsloví, jimiž
dovedl přesně charakterizovat lidi i jevy. Už jen jeho
proslavený čibuk přestal být dominantou jeho vysoké,
trochu klátivé postavy. Oči – ty stále hoří a pronikají
do všeho pořád. Oči jiskří, zvláště když mluví o umění.
Nic mu nezůstává lhostejné, nic, čím ho obklopuje
život, umění i politika. Neklidný temperament ho žene
stále kupředu, nedovoluje mu složit ruce do klína ani
na okamžik. 

Operace v něm zanechala přece jen stopy. Chvil-
kovou únavu překlene cigaretou a skleničkou červe-
ného vína. Je příjemné s Lvem Šimkem si přiťuknout.
I v takové chvilce jeho oči radostně zahoří. Dovede
stále vychutnávat všechno, co život nabízí.

Živit se před válkou malováním, to nebyl vůbec
snadný život. Mnozí hostinští dali kdysi za obrázek
alespoň naobědvat. Však jejich dědici jsou majiteli
cenných galerií dnes už proslulých mistrů, obrazáren
získaných za babku, za párek s pivem. I Šimák po-
trousil podobným způsobem spoustu obrázků.

(Ukázka z knihy Jiřího Stana Řeč plátna a kamene,
kterou chystá k vydání nakladatelství Futura).
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Pozdravný dopis Zdeňka Mahlera Valné hromadě Výboru národní kultury, z. s.
Vážení přátelé,
Jakkoliv mi pooperační stav nedovoluje, abych se Valné hromady VNK zúčastnil osobně, ujišťuji vás,

že se společně s vámi zabývám problematikou, která na nás osudově doléhá. Bráním se stařeckým chmu-
rám, ale co naplat: život se vymyká z kloubů – budoucnost se zdá nepředvídatelná – hodnoty pervertují,
peníze jsou Bůh – panování oligarchů je nepokrytě zločinné – hovoří se o selhání intelektuálních elit…

Vskutku, naše tvorba není na úrovni éry, nechali jsme se vytěsnit na periferii vlivu, neprojevujeme sdo-
statek talentu a pronikavý intelekt i principiální kuráž.

Přijměte, prosím, mé věty jako inspiraci a apel!
Přeju vám, české literatuře, umění a čtenářům vaší Lípy, k nimž patřím, vše nejlepší.
30. října 2015 Zdeněk Mahler

Výbor národní kultury, z. s.
VALNÁ HROMADA 31. 10. 2015

USNESENÍ
Úvod: valná hromada se řídila jednomyslně schváleným programem. Přítomno bylo 24 členů spolku,

kteří tvoří 100 % členů spolku.
1. Valná hromada schvaluje předložené znění stanov spolku VNK jednomyslně, 24 hlasy.
2. Valná hromada jednomyslně 24 hlasy zvolila Zdeňka Mahlera čestným předsedou Výboru národní

kultury.
3. Valná hromada zvolila v souladu se stanovami předsednictvo ve složení:
Jiří Stano zvolen 22 hlasy z 24 platných hlasů
Karel Sýs zvolen 22 hlasy z 24 platných hlasů
Jan Poláček zvolen 19 hlasy z 24 platných hlasů
Lubomír Brožek zvolen 18 hlasy z 24 platných hlasů
Marie Zábranská zvolena 16 hlasy z 24 platných hlasů
Stefan Szerynski zvolen 16 hlasy z 24 platných hlasů
Věra Beranová, zvolena v druhém kole 12 hlasy z 23 platných hlasů
4. Valná hromada zvolila v souladu se stanovami kontrolní komisi ve složení:
Zbyněk Kiesewetter zvolen 23 hlasy z 23 platných hlasů
Ivan Votava zvolen 22 hlasy z 23 platných hlasů
Petr Kadlec zvolen 22 hlasy z 23 platných hlasů
5. Valná hromada zvolila v souladu se stanovami šéfredaktora pobočného spolku Lípa Jana Poláčka

19 hlasy z 23 platných hlasů.
6. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření Výboru národní kultury

a zprávu o činnosti časopisu Výboru národní kultury Lípa. 

7. Valná hromada ukládá kontrolní komisi provést kontrolu vedení účetnictví spolku

8. Valná hromada ukládá předsednictvu vyřešit otázku vlastnictví internetové domény Výboru národní
kultury.

Toto usnesení valné hromady bylo schváleno 23 hlasy přítomných 24 členů. Jeden z členů se hlasování
o usnesení zdržel.

Předsednictvo na svém prvním zasedání bezprostředně po svém zvolení zvolilo ze svého středu před-
sedu a místopředsedu Výboru národní kultury. Předsedou byl zvolen Stefan Szerynski a místopředsedkyní
byla zvolena Marie Zábranská.

Kontrolní komise na svém prvním zasedání bezprostředně po svém zvolení zvolilo ze svého středu
předsedu. Předsedou kontrolní komise Výboru národní kultury byl zvolen Zbyněk Kiesewetter.
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VNK zvolil spisovatele Zdeňka Mahlera svým čestným předsedou za mimořádné zásluhy ve statečném
zápase o českou národní kulturu. Zdeněk Mahler (vpravo) při předání diplomu s Jiřím Stanem, Karlem
Sýsem a Marií Zábranskou. Zdeněk Mahler nedávno oslavil 87. narozeniny. Srdečně blahopřejeme.
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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

PODĚKOVÁNÍ
Redakční rada čtvrtletníku Výboru národní kultury děkuje všem našim členům a čtenářům, kteří přispěli

finančním darem nebo jinou pomocí na vydávání Lípy. 
Poděkování si zaslouží: Miroslava Hornychová, Petr Kadlec, Bohumír Pospíšil, Jiří Stano, Jana Kačabová,

Zbyněk Kiesewetter, Tomeš Vytiska, Zuzana a Josef Číhalovi, Naděžda Chobotská a Alexej Mikulášek.

Děkujeme rovněž za všechny pozitivní reakce našich čtenářů, jsme za ně nesmírně vděčni, jsou pro nás
motivací pokračovat v naší práci. Každý nový člen, každý nový čtenář, každá forma podpory nám umožňují
uhájit další existenci časopisu LÍPA.

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

PŘIHLÁŠKA

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

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

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

PSČ…………………………………

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

(Členství ve VNK – 100,- Kč/rok, předplatné čtvrtletníku Lípa – 260,- Kč/rok včetně poštovného).
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Praha 1, Rytířská 29, č. účtu: 1930736369/0800
Tento formulář NEVYSTŘIHUJTE! Stačí do dopisu nebo mailu napsat potřebné údaje a zaslat je na

 adresu redakce.
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