
Aktuální otázky současné kultury je téma, dalo
by se říci, přímo bezbřehé. Z jaké strany ho vůbec
uchopit a lze tak ještě v době postmoderní, vše
stavící na hlavu a zpochybňující a relativizující,
vůbec učinit? 

Globalizace sem vtrhla s liberálním kapitalis-
mem jako obrovská ničící vlna tsunami a nezane-
chala tu doslova kámen na kameni. 

Čtenářů poezie je dnes údajně tolik jako bás-
níků, nebo těch, co si to o sobě myslí. V reakci na
takto sníženou poptávku knihkupectví a antikvari-
áty zmenšují svou nabídku básnických titulů, které
končí většinou zastrčená v koutě prodejny. 

Původní česká próza na tom není o mnoho lépe.
Spisovatelka Lenka Procházková měla v roce 2000
se svým Beránkem, knihou o Ježíši Nazaretském,
náklad 10 000 výtisků. Druhé vydání z roku 2012 má
jen 3000 výtisků. Sestupný trend nákladů knih je
prostě realitou. S tím se musí smířit i režimní autoři. 

Marže obchodníků (co jiného dnes knihkupci jsou)
činí často až polovinu z maloobchodní ceny titulu. Je-
jich prodejny jsou pak na způsob chrámů konzumu
jako Lidl, Billa nebo Kaufland doslova přecpány lahůd-
kami pro skutečné fajnšmekry. Mezi početnými pre-
fabrikovanými bestsellery třeba Daniely Steelové
najdete i díla neúnavné Haliny Pawlowské, majitelky
prý hříšných boků a bujného poprsí, Madeleine Alb-
rightové, balkánské řeznice a tamní úspěšné podnika-
telky, Michala Viewegha, asi nového Vladimíra Párala,
Petra Šabacha, tady bacha, hovno hoří, dále knížepána
a Čecha jak poleno, Karla Schwarzenberga, či zavraž-
děné Simony Monyové. Nebo úplnou perlorodku, již
zcela marjánkou vyhuleného Jiřího X. Doležala, jehož
duševní výrony jsou vskutku obdivuhodné. A pak že ty
modré prášky jsou dobré jen na sexuální potenci! 

Nechybí dále celá řada šéfkuchařů, válečných
zločinců, pinglů, komunistobijců, vrahounů, fa-
šounů, politiků, VIPek, pipek atd. 

Pestrá nabídka, jen co je pravda, prostě co hrdlo
ráčí. Jedlá soda, Endiaron a živočišné uhlí by měly
být při nákupu takového zboží samozřejmostí, aby
se u citlivějších osob předešlo po konzumaci urči-
tým žaludečním obtížím, spojeným s poklusem na

onu místnůstku,
kam chodil i císař
pán pěšky. Všichni
tihle VIP hrdinové
naší doby spěchají
nás oblažit či přímo
zkulturnit svými vý-
tvory, dokud je zboží
čerstvé, dokud jsou
na výsluní, dokud je
propírá bulvár, dokud
jsou in. 

Třeba autorka čtiva Irena Obermannová se v roz-
hovoru pro Blesk rozplývá nadšením, když líčí svůj
sen, v kterém se oddává sexuálním hrátkám se
svým milencem, exprezidentem Václavem Havlem,
přímo v rakvi. Přitom pro humanitárního bombar-
déra Veškrnu byla zřejmě jen dalším zářezem na
pažbě. A pak že u nás už neexistuje krásná litera-
tura, pak že tu nemáme zdatné literátky a literáty! 

Kvalita se pak prodá prostě sama, jen se tomu
musí holt umět trochu pomoci. Tu bombardováním
z bezpečných výšek, tu skandálem, tu nevěrou, tu
násilnou smrtí a podobně.  Prostě něčím akčním
nebo lechtivým, co lidi vybudí a vytrhne z letargie.
Nová kniha Obermannové, kde líčí další detaily
svého vztahu se záletným Havlem, se tak opět svými
prodeji zaslouženě zařadí mezi bestsellery. Čtenáři
takových skvostů jsou tím zušlechťováni až do úpl-
ného zblbnutí. To je ta výchova uměním k umění.

Spisovatelka Lenka Procházková tvrdí, že lidi už
jsou taky líní číst delší souvislý text. Pracuje nyní
proto s karikaturistou Lukášem Fibrichem na ko-
miksu, věnovanému bolavému místu naší historie,
době kolem Bílé hory. Je-li ale komiks jedna
z možných cest z panujícího hodnotového rozvratu,
nevím. Spíš je třeba pokračovat v dalším mraven-
čím úsilí, i za cenu osobních obětí a též dočasného
nepochopení okolí i svých nejbližších. 

Lidé si neuvědomují, co se dnes ve společnosti
děje a jsou zmasírovaní médii, bohužel i veřejno-
právními, řekla 10. 11. Lenka Procházková
v samém závěru předávání Cen UČS za rok 2012
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Můžeme překonávat hradby
ghetta s přistřiženými křídly?
Jan Poláček
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v rozhovoru pro Haló noviny. A také i ona uvedla,
že mnozí stále přemýšlí jen černobíle a stranicky.
A bohužel nepoužívají svůj vlastní rozum. Nyní se
společnost ocitla na křižovatce a je třeba lidi rychle
probudit, dodala na závěr Procházková. 

A jak pomáháme my s probouzením lidí na naší
kulturní frontě? A pomáhá se vůbec nějak těm,
kteří se v tom angažují? Nezakopávají se tady na-
opak mnozí v kruhové obraně jen stále hlouběji? 

Přes problémy, přes šibeniční termín, jsem dal
novou tvář a obsah zpravodaji Lípa. Jeho archaická
podoba si už žádala změn, jak mi shodně napsali
spisovatel Jiří Stano a básník Michal Černík. „Roz-
šířením koncepce na politicko-kulturní časopis na-
byla Lípa širšího obsahového směřování. Po této
renovaci už volala, stala se přitažlivější, aktuálnější,
politicky čitelnější. Sezřetelnilo se, na které straně
stojí a jaké hodnoty pro ni jsou a budou svaté. Uve-
řejnit projev spisovatelky Lenky Procházkové a esej
režiséra Václava Dvořáka byl znamenitý nápad. Teď
jde o to, vydržet s dechem,“ napsal konkrétně Jiří
Stano. Zdeněk Hoření zase prohlásil, že Lípa je dnes
ostrá jako břitva a že se mu líbí a gratuloval mi

k tomu. Karel Sýs novou Lípu také pochválil včetně
její titulní stránky. Karla Srpa z Jazzové sekce také
nová Lípa potěšila, ale jak řekl, hlavní věcí je teď
udržet její tištěnou podobu a neskončit s Lípou jen
na internetu. (To přestalo snad už nyní hrozit.) Po-
zitivních reakcí bylo samozřejmě více, třeba od
Hany Hrzalové, Moniky Hoření, Václava Dvořáka,
Svetozára Plesnika, či Lenky Procházkové, která mi
napsala, že mi drží palce. Kromě O-K je tu nyní
i Lípa poskytující výraznou publikační platformu
nejen pro členy UČS a VNK.

Na jednom ze slyšení v Senátu v době bojů proti
US radaru naší skupině z občanské iniciativy Ne
základnám řekl během pauzy jeden z etablovaných
kravaťáků, že jsme užiteční idioti. No, jak se říká,
chytrému napověz…

Leží mi na srdci další existence, směřování, ne-
závislost a úroveň čtvrtletníku Lípa. Snad prove-
dené změny, týkající se Lípy, budou ku prospěchu
věci samé. 

(Předneseno na diskusním Kulatém stolu Výboru
národní kultury 8. 11. 2012 na téma „Aktuální
otázky současné kultury“).

Lípa v novém hávu
PRAHA (SV) – Náš partnerský časopis Lípa, čtvrtletník Výboru národní kultury (VNK), vyšel třetím číslem

ročníku 17/2012 v novém hávu. Místo malíře Pavla Nováka se jejím novým šéfredaktorem stal aktivista ob-
čanského hnutí Ne základnám Jan Poláček. Oznámila to doc. PhDr. Věra Beranová, CSc., předsedkyně VNK.

Pavel Novák, který podal demisi ze zdravotních důvodů, dlouhá léta obětavě zastával funkci výkonného
místopředsedy VNK, vedoucího sekretariátu tohoto významného občanského sdružení a předsedy redakční
rady Lípy. Novým výkonným místopředsedou a vedoucím sekretariátu se stal dr. Jaroslav Kratochvíl. Nej-
novější číslo Lípy referuje široce o projevech, které odezněly na demonstraci Mistr Jan Hus a současnost
6. července na pražském Václavském náměstí, na němž návrh zákona o tzv. vyrovnání státu s církvemi
rozhodně odsoudila spisovatelka Lenka Procházková jako nemravný, nespravedlivý a nebezpečný. Podle
průzkumů je 80 % obyvatel Čech a Moravy proti tomuto vládnímu kroku, který pošlapává vývoj českých
dějin a podle spisovatelky je to projev kolaborace, dokonce, jak se vyslovila, zradou na zájmech našich
spoluobčanů. V nové Lípě si zaslouží pozornost i stať Václava Dvořáka, režiséra-dokumentaristy a publicisty
pod titulkem Tzv. církevní restituce, zástěrka pro další vykrádání a rozklad našeho státu. 

Zdeněk Hoření, šéfredaktor měsíčníku Slovanského výboru České republiky SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST
http://www.slovanskyvyborcr.cz/SloVza/SloVza159.pdf

Z rozhovoru s generálním ředitelem a předsedou představenstva FUTURA a. s. Milanem Špásem:

FUTURA USPĚLA, ALE MUSÍME BÝT DRAVĚJŠÍ
Jak je to s úspěšností dalších aktivit a. s. FUTURA?
Tady bych zmínil hlavně vydávání levicové literatury. Naše knihy si získaly své čtenáře, od beletrie

přes vzpomínková díla až po ryze politické stati. Nově se u nás dělá například i zlom Lípy, měsíčníku Vý-
boru národní kultury. Řadu dalších titulů navíc připravujeme a můžeme slíbit čtenářům, že se mají opravdu
na co těšit! Jaroslav KOJZAR, Haló noviny 25. 2. 2013
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Jak se dalo předpokládat, úvahy o zrušení mi-
nisterstva kultury, respektive o jeho sloučení s ji-
nými resorty, se dočkaly opětovné aktualizace,
tentokrát ovšem s vysokou pravděpodobností re-
alizace. Již vychází se totiž nejen ze snahy dosáh-
nout co nejmenší počet vládních úřadů v duchu
alibistického neoliberálního pojetí co „nejštíhlejší“
kompetence a odpovědnosti státu, nýbrž také z ak-
tuální rozpočtové politiky. V zájmu posílení prestiže
vládní koalice má být dosaženo snížení rozpočto-
vého schodku neodkladně, tedy již v roce 2013, na
tři procenta HDP za cenu radikálních úspor na úkor
prorůstových opatření a životní úrovně občanů.
Probíhající vnitrokoaliční vládní rošáda se dotkne
resortu kultury mezi prvními, jako tradičně nej-
slabšího článku odporu. 

V rámci diskusí, anket apod., se pro zrušení ar-
gumentovalo nejčastěji sice pravdivým, ale pro
rozhodnutí nedostatečným konstatováním, že mi-
nisterstvo stejně špatně funguje“. Planý je rovněž
argument, že ministerstvo své poslání neplní. Po-
slání Ministerstva kultury ČR nebylo totiž dosud
jednoznačně, seriosně a koncepčně zformulováno,
nechceme-li podobný význam přisoudit uhdeov-
skému pamfletu z r. 1993, či Tigridově učení o zby-
tečnosti jakéhokoli státního orgánu pro oblast
kultury. Požadavek zásadního výchozího konceptu
nesplňuje ani vládní dokument „Státní kulturní po-
litika pro období roků 2009-2014“, který se v pod-
statě omezuje na tzv. manažerské, ekonomické,
personální otázky státem přímo řízných institucí
a zcela opomíjí zjevný úpadek tradičně vysoké
kvalitativní úrovně českého kulturního života. Po-
slání kultury spatřuje především v jejím ekonomic-
kém přínosu dosaženým prostřednictvím turistiky
a v poskytování pracovních míst. Tento dokument,
třebaže jeho realizace je minimální, je dosud
v platnosti. Absence skutečně koncepčního mate-
riálu potrvá ovšem nadále, dokud personální volba
řízení resortu bude podléhat potřebám vnitrokoa-
liční mocenské aritmetiky za naprostého opomí-
jení kritéria kompetentnosti a odborných zájmů. 

Sporná je rovněž reálnost představy dosáhnout
zrušením ministerstva relevantních úspor. Lze totiž
předpokládat – a svědčí o tom i zkušenosti z po-
dobných řešení v minulosti – že decentralizací, re-

spektive převede-
ním agend na nižší,
regionální či místní
úroveň správy, se
v globálu náklady,
ani počet pracov-
ních sil nesníží.
Navíc dochází k po-
tížím z nedostatku
jednotné metodiky řízení a ekonomiky (jak se to
konkrétně projevilo například v oblasti památkové
péče). Ze symbiózy kultury s jiným resortem, ze-
jména se školstvím, máme rovněž zkušenosti do-
konce z období různých režimů. Podobné spojení
se v podstatě neosvědčilo. Přes zdánlivou příbuz-
nost obou oborů různost jejich povahy vyžaduje je-
jich řízení různé formy, různý přístup ke specifice
jejich ekonomiky. Navíc byla kultura vždy v nevý-
hodě v důsledku podceňování její důležitosti při
dělbě disponibilních finančních prostředků. 

Pro řešení postavení resortu kultury má být roz-
hodující, zda jeho celospolečenskému dosahu při-
známe obdobný význam jako jiným resortům,
vyžadujícím řízení samostatným vládním orgánem.
Plné uznání významu kultury příslušnými místy
bývá však zpravidla formální, neupřímné. Pravý
stav věcí odráží spíše např. skutečnost, že v ne-
dávných volebních kampaních, projevech, či dis-
kusích na různých stupních správy jsme
nezaznamenali v podstatě ani jedinou konkrétní
zmínku o úkolech a problémech kultury, a nebo že
ve vládních či stranických programech figuruje
kultura nanejvýš  jako jakási marginální složka ne-
sourodé kapitoly školství, sportu, církví. Resort
kultury nemůže ani za současně platného pojetí
funkce státu postrádat centrální orgán, který
kromě ekonomicko provozních či personálních
otázek přímo řízených institucí odpovídá také –
ne-li především- za jejich profilaci, za obsahovou
a kvalitativní stránku jejich činnosti, orgán, který
je schopen ovlivňovat vývoj ve zdravějším směru
nikoli direktivními administrativními formami,
nýbrž nejen morálním, respektive také materiálním
podporováním positivních jevů, metodickou po-
mocí, odborně fundovanými stanovisky. Takto chá-
pané poslání má být převažujícím hlediskem

K otázce zrušení MK 
Jiří Szantó
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Každá mezní situace odkrývá charaktery, podstatu
osobnosti, vztahů mezi jedinci, skupinami, no jedno-
duše řečeno, láme se chleba. Právě toto lámání
chleba jsme si v nedávné době zažili. Když se za-
myslíme nad tím, kdo ten chleba lámal nejdramatič-
těji, až se zdálo, že z toho chleba budou lítat hřebíky,
byly to bohužel v tradici našeho prostředí osobnosti
či osoby, z velké většiny umělci, či tzv. umělci. Je za-
jímavé, že zde převládali tzv. interpretační umělci,
tedy ti, co vlastně nic nevymýšlí, interpretují cizí myš-
lenky, cizí melodie a právě ti mají silnou potřebu se
vyslovit, soudit, hodnotit.

V jistém periodiku se velmi netypicky, vzhledem
v jaké branži se sám pohybuje, vyslovil Janek Ledecký:
„Umělci mají emoční práh nastavený daleko výš než
běžní smrtelníci, takže rádi kdykoliv a za cokoliv zamíří
na barikádu, aby si tam roztrhli košili na prsou!“

Nic proti tomu, všichni jsme občané a máme
právo, vlastně i povinnost se k věcem veřejným vy-
jadřovat. Je však otázka, jaká publicita se těmto hla-
sům dává. Bohužel zkušenost, a to nejen z poslední
akce, tedy volby prezidenta, je doslova tristní. Veřej-
nost je zaplavena moudry různých herců, zpěváků,
„osobností“ různé provenience. Bohužel, veřejnost
je tak ovlivňována hlásnými troubami, naprosto ne-
kompetentními hlasateli.

V této souvislosti si vzpomínám na roztomilé vzpo-
mínky vynikajícího herce Ladislava Peška, který

s upřímností jemu
vlastní přiznával, že
někdy ani neví,
z jaké hry, ústy ja-
kého autora hovoří
v domnění, že jsou
to jeho slova, věty,
myšlenky. Tím sa-
mozřejmě nechci
tvrdit, že tento stav
je typický pro všechny interpretační umělce, že je to
vlastností obecnou.

Co bychom si však měli zapamatovat, my oby-
čejní, kteří nezaplňujeme stránky různých časopisů
a pořád si naivně myslíme, že za každého by měla
mluvit jeho práce, jeho schopnost tvůrčího myšlení?
Poučeni těmito zkušenostmi bychom se měli vyva-
rovat těchto prázdných nádob, které mají schopnost
otáčet se podle směru větru, a když jim to nevyjde
a není čas se rychle otočit, tak se hroutí. Nezapo-
mínejme, co, kdy a s jakou vehemencí, s rozzáře-
nýma očima či se slzou v oku vehementně
prosazovali. Dojmutí sami nad sebou, jak trefně
charakterizoval kýč Milan Kundera v Nesnesitelné
lehkosti bytí.

Odpoutejme se od jejich kýčovitého způsobu ži-
vota. Vždyť kýč není ten trpaslík stojící na záhonku,
ale vztah k němu, vztah k životu, hodnotám.

KÝČ NENÍ TRPASLÍK  
Věra Beranová

personálního řešení vedení resortu. Je to zároveň
podmínka žádoucí odborné autority. 

Většina závažných problémů, jež přes kvalitativně
bohaté kulturní dění vedou k celkově zápornému
vývoji, plynou systémově ze stávajícího režimu a je-
jich radikální řešení je tudíž v nedohlednu. Za před-
pokladu zmíněné koncepce a existence politické
vůle lze však realizovat opatření, jež mohou i za stá-
vajících podmínek přispět alespoň ke zmírnění je-
jich vlivu. Nemá-li tedy stát na starost o českou
kulturu jako takovou zcela rezignovat, měl by
v zájmu účinnosti takovýchto opatření místo zrušení
samostatného vládního orgánu spíše usilovat o po-
sílení jeho kompetence. Jde např. o opatření prosa-
zované programem aktuální kulturní politiky KSČM.
Stěží lze však předpokládat odpovídajíci postavení
resortu kultury v rámci nesourodého konglomerátu

uvažovaného ministerstva školství, mládeže, tělo-
výchovy a kultury (vč. církví) - nemluvě o nevyhnu-
telnosti zdlouhavého procesu změny
kompetenčního zákona. V zájmu úspor lze spíše
uvažovat o možnostech redukce některých agend,
o očištění práce resortu od zbytečně složitých
úkonů, byrokratických postupů apod. 

Není úkolem tohoto stanoviska podrobný, kon-
krétní rozbor činnosti ministerstva kultury a pro-
blematiky kultury vůbec. Jde pouze o připomenutí
nejdůležitějších aspektů, jejichž opomenutí by
mohlo vést k neuváženému rozhodnutí o osudu re-
sortu, k řešení, jež by se neobešlo bez dlouhodo-
bých záporných následků. 

(Předneseno 8. 11. 2012 na Kulatém stole 
Výboru národní kultury na téma Aktuální otázky
současné kultury).
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17. LISTOPAD
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Milí přátelé, spoluobčané jsem ráda, že jsme se
tu sešli, dnes, v tento významný den. Před 23 lety
jsme tady v této ulici otevřeli novou kapitolu čes-
kých dějin, když jsme  hlasitě křičeli  po demokracii
a spravedlivém společenství svobodných lidí. Dnes
je zřejmé, že musíme křičet znovu, protože cítíme,
že z našeho snu zbyla jen etiketa-na-prázdné láhvi.
Společnost už je zase rozdělená na vládnoucí a ru-
kojmí čili občany. Vládnoucí dnes slaví, MY občané
pořádáme protestní demonstrace. Na této dnešní
panuje skvělá atmosféra, ve které cítím společnou
dobrou vůli vrátit se ke skutečné demokracii. De-
mokracie totiž není jen nečinné přihlížení, demo-
kracie je o tom, že my občané své názory říkáme
nahlas a chceme je prosadit. A to se dnes tady a teď
děje. Ale nejenom v Praze lidé vyšli do ulic říct, co
si myslí a co jim vadí, občané dnes protestují taky
v Brně, v Ostravě, Plzni…  a v dalších městech.

Je nás hodně a mocní se nás začínají bát. Tak
jim řekněme náš názor: Chceme církevní restituce,
tak jak si to připravili? Ano nebo ne? Chceme, aby
obrovský podíl z našich daní šel do rukou kmotrů
formou veřejných zakázek? A chceme, aby nám
zvyšovali daně a tím i ceny? hceme, aby se naše
děti zadlužovaly při studiu, které má být podle
ústavy zadarmo? Chceme, aby naši důchodci, kteří

celý život pracovali,
dnes živořili na
hranici bídy?
A chceme, aby nás
vláda nadále igno-
rovala? Díky. Tak už
to slyšeli a začínají se bát.

V roce 89 ve stejný den jsme se tu taky sešli a do-
sáhli jsme změny. Ten scénář známe. A víme, co
chceme prosadit. Líbí se nám snad, že koaliční po-
slanci za přispění strany, kterou nikdo nevolil, odhla-
sovali největší podvod na českých občanech zvaný
církevní restituce? Líbí se nám to? A dovolíme to?
Tak víte, co teď proti tomu můžeme udělat? Pošleme
každý z nás, co jsme tady, doporučený dopis nebo e-
mail prezidentovi Václavu Klausovi, že to tak ne-
chceme. Že si to tak nepřejeme! A požádejme ho, aby
zákon o cír. restitucích vetoval. Na veto má prezident
VK čas do pátku, musíme tedy jednat rychle. Kardinál
Duka nás nazval lůzou. Kalouskova vláda nás taky
má za lůzu. Ale my pro ně máme jasný vzkaz.

(A spisovatelka Lenka Procházková vyndavá
svazek klíčů a zvoní s nimi. Přidávají se k ní vzápětí
tisíce demonstrantů, shromážděných na Národní
třídě před budovou Národního divadla).

17. 11. 2012 

Projev na demonstraci
k výročí 17. listopadu
Lenka Procházková
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Věřme, že zvítězí rozum 
Rozhovor s Karlem Srpem, představitelem Jazzové sekce a Rádia Hortus

Byl jste jeden z účastníků pochodu – vlastně de-
monstrace – z Klárova na Staroměstské náměstí, jenž
měl za cíl odmítnout znovupostavení Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Proč?

V dubnu tohoto roku primátor Svoboda dal Spo-
lečnosti pro obnovu Mariánského sloupu slib, že
ještě v tomto roce bude sloup na náměstí obnoven,
a tak…

Pardon. To už se staví?
Zatím nikoli, ale předpokládám, že vedení praž-

ské radnice se v dohledné době o to bude pokou-

šet. Ale abych pokračoval… Naše Jazzová sekce
podpořila stanoviska pražských památkářů, neka-
tolických, především protestantských církví,
mnoha umělců, architektů, historiků a řady orga-
nizací svou účastí na projevu nesouhlasu s obno-
vením této církevní katolické památky. Tento sloup,
ač dnes prokatoličtí aktivisté uvádějí jiný důvod
jeho postavení, byl symbolem vítězství katolicismu
a Habsburků, a proto také byl postaven. Přitom
právě na Staroměstském náměstí byl popraven
Jan Roháč z Dubé a jeho druzi a tím vlastně skon-
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JAZZOVÁ SEKCE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

čilo husitské hnutí a byl potvrzen návrat nenávi-
děného císaře Zikmunda na český trůn. O mnoho
let později, v roce 1621, přímo z vůle Habsburků
a je podporující katolické církve bylo na témže ná-
městí popraveno 27 českých pánů a zemanů
a mezi nimi tak významní členové svých rodů, jako
byl Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant z Pol-
žic a Bezdružic, či rektor univerzity Jan Jessenius.
Postavení Mariánského sloupu bylo přímo výsmě-
chem těm zavražděným. Jeho znovuobnova je do-
slova vmetení urážky jejich památce.

Ale četl jsem, že ti, co jsou pro obnovení sloupu,
zdůvodňují jeho postavení slibem jezuity Plachého,
že za »pomoc« samotné Panny Marie při vítězném
střetu se Švédy na samém konci třicetileté války
bude postaven na její slávu sloup, a to právě na
Staroměstském náměstí. Tak jak je to?

Slib páter Plachý jistě dát mohl. Takových slibů
bývalo v oné době hodně. Pro postavení sloupu
přímo na Staroměstském náměstí to však bylo
málo. Musel pro to být významnější důvod. Tím bylo
vítězství katolické strany v třicetileté válce, alespoň
v naší zemi, a přeměna nekatolické země ve větši-
nově katolickou. Slib Plachého zástupným důvodem
být mohl, ale nějaký nevýznamný jezuita by těžko
mohl svůj slib naplnit, i kdyby pomoc Panny Marie
byla pravdou. Za ním musela stát vítězná katolická
církev, která dovršila Bílou horou a Vestfálským
mírem porážku českého nekatolického národa
a musela nějak překrýt paměť lidu na české pány
a zemany popravené právě tady, či na povědomí hu-
sismu spojené s popravou Jana Roháče. Uvědomme
si, že k odražení Švédů nedošlo na Staroměstském
náměstí, ale u Staroměstské mostecké věže. Tam
tehdy místo pro nějaký sloup bylo. Nevyužilo se.
Sloup se postavil v místě, kde to pro nekatolíky
a vůbec české povědomí byla největší rána.

Pokud by došlo k postavení sloupu, neměl by pri-
mátor iniciovat znovuobnovu památek, které byly
odstraněny v dávné i nedávné minulosti z ideolo-
gických důvodů, což, tedy pokud jde o ony ideolo-
gické důvody, píše ve své odpovědi Českobratrské
církvi evangelické, která vyjádřila se záměrem
znovu obnovit sloup svůj nesouhlas? Mám na mysli
například sochu Jana Švermy, která stávala na
předmostí dnešního Štefánikova mostu…

Zajímavá myšlenka. Zdá se, že má i racionální
jádro. Osobně si myslím, že socha Švermy odstra-
něna být neměla. Byl jediným československým
poslancem, který zahynul přímo v bojových pod-

mínkách. Mstít se
na sochách mně
nepřipadá právě
hodné vítězů. Ale
mám případ zcela
jiný, který se přímo
týká Staroměst-
ského náměstí.
Ještě před posta-
vením Marián-
ského sloupu byla
na Týnském
chrámu, kde půso-
bil arcibiskup Jan
Rokycana, umístěna socha krále Jiřího z Poděbrad
s kalichem ze zlata. Po porážce stavovského po-
vstání z poloviny 16. století vítězná katolická cír-
kev nechala sochu sejmout a z kalichu ulít
svatozář k soše Panny Marie umístěné na stejném
místě chrámu, kde je dodnes. Skutečně by se
měla, pokud bereme slova pana primátora vážně
- jde totiž o stejný případ - sejmout a král Jiří zde
znovu instalovat, a při tom by se mělo využít zlata,
které bylo původně na kalich použito. Bylo by to
naprosto správné. V příkladech lze ovšem pokra-
čovat už proto, že minulému režimu se zcela
oprávněně vyčítalo odstraňování soch, tedy vlastně
také památek, spojených s předmnichovskou mi-
nulostí. My v disentu jsme volali po tom, aby se
navrátily zpět na svá místa. Ani po Listopadu se si-
tuace nezměnila. Také tehdy mnohé sochy a pa-
mátky byly odstraněny a »vráceny« naopak byly
sochy či desky těch, kteří jsou spojeni s habsbur-
skou érou či obdobím po Mnichovu, nebo se o je-
jich navrácení jedná. V prvém případě jde o císaře
Františka, v druhém o maršála Radeckého či
dr. Emila Háchu.

Vraťme se k odstranění zmíněného Mariánského
sloupu. Jak k němu došlo? Prý se aktivně jeho svr-
žení účastnila i tehdy šestnáctiletá Milada Horá-
ková? 

Třetího listopadu 1918 v době, kdy se lidé stále
ještě radovali z nabyté svobody a katolickou církev
brali jako pilíř Rakousko-Uherska, strhávali mnohé
atributy předlistopadového režimu. Nejen orlíčky
a orly z čepic a nároží. Sloup na Staroměstském ná-
městí byl skutečně takovým symbolem třistaleté po-
roby. Žižkováci vedení spisovatelem a věčným
nespokojencem, řekl bych i buřičem, Frantou Saue-
rem toho využili a za nadšení lidu ho strhli. Z dobo-
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JAZZOVÁ SEKCE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

vých fotografií je ale vidět, že to nebyl vandalismus
bouřliváků ze Žižkova, ale že se svržení zúčastnilo
nejméně tisíc lidí. Pochopitelně u toho byla i mládež
a studentka Milada Horáková. Jak ale vypadala její
spoluúčast na jeho stržení, je dnes těžké zmapovat,
i když ona sama ji později přiznala. Nyní některým
jde jen o to, ji z toho vyvinit, protože se jim zdá, že by
to byla vina na jejím jinak tak čistém profilu.

Pražský primátor Svoboda v reakci na zmíněný
dopis představitelů Českobratrské církve evange-
lické z června letošního roku, v němž zazněla kri-
tika jeho dubnového oznámení, že ještě letos bude
Mariánský sloup stát, odpověděl mimo jiné, že jde
o »věc v zájmu pochopení, odpuštění a usmíření«.
Jak to chápete vy?

Usmíření není v tom, že obnovím to, co rozděluje,
co bude znovu příčinou názorového dělení, co
v tomto případě bude znovu připomínkou poroby
a znásilnění národa. Nic přece nemohu docílit tím,
že do jednoho rohu náměstí postavím sloup vraž-
dící reformace a v druhém bude stát památník
toho, kterého katolická církev poslala na smrt a do-
dnes se za to neomluvila, a v třetím rohu na chod-
níku budou dokonce kříže na paměť těch, které zde
nechala zemřít a jež, tedy jejich hlavy, odmítala po-
hřbít a po léta vystavila na Mosteckou věž vlivům
počasí a ptáků. Tedy na tu věž, kterou hájil jezuita
Plachý proti Švédům. Jaké tedy usmíření? Spíše
zdůraznění vítězného katolicismu, které se vy-
smívá nekatolíkům či nevěřícím.

Nevidíte souvislost s jednáním o tzv. církevních
restitucích?

Jistá souvislost zde může být. Je v ustupování
přirozenému souputníku pravice, katolické církvi.
Jí se musí dát všechno, co chce. Nic na tom ne-
mění fakt, že se k tzv. církevním restitucím připojily
i další církve. Ty jsou ovšem jen zrnéčkem proti
tomu, co chce a zřejmě dostane katolická církev.
Ta ve svých nárocích půjde však stále dál. Prohrála
v roce 1918, tedy vsadila na nesprávného koně,
kterým bylo Rakousko. Neměla však na vybranou.
Vlastně mocnářství spolupomáhala vytvořit a to
zase pomáhalo jí. Měla v ruce školství, výchovu,
vzdělávání, radila císaři a vládě a ti dělali, co bylo
v jejím zájmu. Po převratu v roce 1918 ztratila sice
část svého majetku, ale většina jí nedůslednou po-
zemkovou reformou zůstala. Po válce měla re-
forma pokračovat. Dohodnout se o ní trvalo však
dlouho. Sice byla schválena ještě před Únorem, ale
provedena po něm. A tady je čertovo kopýtko. To

přece lze využít. Církev by byla blázen, kdyby to
neudělala. Pak je tu ohodnocení jejích restitučních
nároků. Je několikanásobné oproti restituentům
ostatním, kterým se vracelo to, co minulý režim
vzal jim či jejich předkům. Pochopitelně nejde
ovšem jen o majetek. Jde o to, znovu zem přivést
do lůna katolické církve anebo alespoň se přiblížit
situaci v Rakousku, Maďarsku či v Bavorsku.
A jsme u odpovědi na vaši otázku. Čím větší bude
tlak na občana, tím větší naděje je, že se procento
věřících zvýší a církev tak bude moci více ovlivňo-
vat dění v zemi. Protože je svou podstatou silně
pravicová, vyhovuje to dnešní koalici a vyhovuje to
tedy i pražské radnici, primátorovi z ODS, který
znovupostavení Mariánského sloupu již přislíbil.
Nezapomeňme na to, že katolíci jsou vzdělaní, obě-
taví a disciplinovaní lidé. Avšak když Vatikán po-
ručí, »pověsí třeba vlastní mámu«. Arcibiskupský
palác v Praze se už dnes proměnil v makléřskou
akciovou společnost, která poctivé věřící dohnala
na kraj společnosti. V jejich týdeníku byl titulek:
Konečně nezávislí. Peníze v jejich stínu vycítily
další církve. Některé si narychlo podaly žádost
o registraci. Z jedné mi volali: Prý jsou ta jediná -
pravá, ale ministerstvo kultury jim zdržuje regist-
raci... Vyprávěl mi jeden diplomat, jak kolem české
ambasády krouží katoličtí chrti uvažující o vytvo-
ření církevních hranic naší země, o dvojí legislativě,
o majetkovém převodu po dokončení tzv. restitucí.
To vše je reálné a dojde k tomu. Je zajímavé, že
kromě kardinála Duky, který seděl na Borech dva
roky přede mnou, ostatní muklové-faráři dávají od
tzv. restitucí ruce pryč. Až dojde na rozdělování mi-
liard, budou mlčet. Jsou disciplinovaní.

Myslíte, že názor veřejnosti a její postoj k resti-
tucím a vlastně i k znovupostavení Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí je schopen
ovlivnit jednání pražské radnice?

Chtěl bych věřit, že ano, ale dosavadní postoje
koalice, ať již v centru nebo v Praze, zatím nesvědčí
o tom, že by byla ochotna poslouchat vox populi,
hlas lidu. Jde za svým cílem bez mrknutí oka. Ale
je možné, že přece jen určitý tlak veřejnosti, od-
borníků i vlastních památkářů, které se nepodařilo
včas zpacifikovat, něco změní. Už to, že se dosud
nezačalo stavět, je takovým mírným svědectvím,
že sám primátor zatím váhá. Proto začínám věřit,
že zvítězí dokonce rozum.

Jaroslav KOJZAR 
Naše Pravda 3. 12. 2012
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SUDETONĚMECKÝ LANDSMANŠAFT
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

…Jako spolkový předseda sudetoněmeckého lands-
manšaftu otvírám tímto veřejnou manifestaci a všechny
vás zde v Norimberku srdečně vítám. 

Nejdříve bych chtěl pozdravit biskupa dr. Reinharda
Haukeho, zvlášť srdečný dík dvěma hostům z České re-
publiky, monsignorovi Tomáši Holubovi a monsignorovi
Antonu Ottemu; rovněž z Prahy přicestoval farář Christof
Lange. Srdečně zdravím samozřejmě imonsignora Karla
Wuchteleho, předsedu sudetoněmeckého kněžského
díla…

Kdo před několika dny v televizi sledoval známé vysí-
lání, zažil něco překvapujícího. Bylo slyšet politika, který
neargumentoval běžným způsobem, jenž mluvil pravdu
od plic a zval posluchače, aby diskutovali a vytvořili si
názor. Tento politik byl patron sudetských Němců, pre-
miér svobodného státu Bavorsko, Horst Seehofer. Také
v tomto roce přichází na sudetoněmecký sraz, aby
s námi mluvil, aby s námi diskutoval, aby nás svojí soli-
daritou potěšil. Mluvívá ze srdce. To dokazuje stále ve
styku s námi, se sudetoněmeckým landsmanšaftem,
s krajany a při různých příležitostech, když jde o naši ná-
rodnostní skupinu. My, sudetští Němci, nemůžeme si
lepšího a angažovanějšího patrona přát. Jak důležitý je
pro čtvrtý kmen Bavorska, prokázal nedávno při své
cestě do Brazílie. Jeden tam usedlý, velmi angažovaný
krajan sdělil, jak Horst Seehofer při jedné přednášce
v průmyslové a obchodní komoře v Sao Paulu vyzvedl
podíl sudetských Němců na hospodářském vývoji Ba-
vorska po válce.

My, sudetští Němci, to vycítíme také na cestách, které
nevedou daleko do světa – do České republiky. Návštěva
Horsta Seehofera v ČR s doprovodnými cestami bavor-
ských státních ministrů vytvořila kontakt v rozhovorech,
jaký je úměrný pro dva sousední státy ve střední Evropě.
Naopak: každý pokus sudetské Němce odsunout na
stranu, na okraj nebo dokonce vyloučit, bývá z bavorské
strany surčitou zdvořilostí zamítnut.Dosažené výsledky
ještě však nejsou dostačující, tempo přibližování pro
mnohé je příliš pomalé. Také stále strnulé postoje české
strany v otázce přímého dialogu s jejich vyhnanými su-
detoněmeckými sousedy vyvolávají zklamání. Ale já
říkám, že je to jasné. Ke žhavému srdci patří také chladná
hlava – jen tak se může v mezistátních vztazích dosáh-
nout úspěchu. Když si začnu malovat svět podle svých

představ, pak by bylo podle toho samozřejmě rozumné
dosáhnout realismu a připravenosti na Hradčanech. Ale
i tací průrazní aprincipům věrní politici jako je Horst See-
hofer se realisticky angažují v jednáních, které tomu
předcházejí. 

Při svém projevu na hlavním zasedání sudetoněmec-
kého srazu vroce 2011 jsem řekl následující: „Současná
vláda v Praze je vše jiné jenom ne stabilní, zneužívána
kverulanty v koaliční straně a prezidentem, který je za-
měřen jak protievropsky, tak protiněmecky. Je tragické,
že tato věta dnes, o 12 měsíců později, odpovídá realitě.
To dokazuje současně, jak neuvěřitelně namáhavé je po-
liticky zlepšovat bavorsko-české vztahy a jak málo mů-
žeme očekávat byť krátkodobé úspěchy. Přesto pevně
věřím, že dosud učiněné kroky nezvratně povedou k po-
zitivnímu vývoji. 

Také v jiných, pro nás sudetské Němce ústředních
otázkách, je Horst Seehofer na naší straně, jako při snaze
ozřízení sudetoněmeckého muzea. Vaše vyjádření, podle
kterého sudetoněmecké muzeum zřízeno bude, nás jako
landsmanšaft potěšilo a ukázalo nám Vaši neomezenou
podporu. Pokud jde omuzeum, měli jsme rovněž věrnou
přímluvkyni ve státní vládě - naši patronátní ministryni
Christinu Haderthauerovou. Teprve v tomto týdnu bylo
vbavorské ministerské radě jasno. Její jednoznačný hlas
byl ve prospěch tohoto pro nás tolik důležitého projektu.

Milá paní státní ministryně, srdečně vítejte na tomto
sudetoněmeckém srazu. Jste zde po tři dni od pátku ve-
čera přítomna akdispozici, jako vpředešlých letech. Za-
stupujete naše zájmy s plnou váhou a přesvědčivě.
V duchu práva a spravedlnosti říkáte jasně bezprávní vy-
hánění. Pranýřujete porušování lidských práv bezpráv-
ními (Benešovými) dekrety a čelíte českým projevům
proti sudetoněmecké národnostní skupině. Za to srdečný
dík a upřímné uznání.

Také letos vzdávají nám opět četné osobnosti veřej-
ného života čest svojí přítomností. Srdečně zdravím pří-
tomné členy Evropského parlamentu a německého
parlamentu, bavorského zemského sněmu. Můj pozdrav
patří členům zemských parlamentů v Německu a Ra-
kousku, jakož i příslušníkům komunálního společenství.
Srdečné Zdař Bůh pověřenkyni hesenské zemské vlády
pro vyhnané z vlasti a pozdní vysídlence paní Marga-
retthe Zieglere-Raschdorfovou. Je pro mne zvláštní ra-

63. sjezd odsunutých Němců z Československa,
Norimberk, 26. - 28. 5. 2012
Z projevu Franze Pany na 63. sjezdu odsunutých Němců z Československa
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SUDETONĚMECKÝ LANDSMANŠAFT
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

dostí pozdravit přítomné nositele Evropské Karlovy ceny
sudetoněmeckého landsmanšaftu pana Petra Uhla a ob-
zvlášť srdečně předsedkyni Svazu vyhnaných paní Eriku
Steinbachovou. Milá paní Steinbachová, s Vámi bych
chtěl pozdravit všechny zástupce spřátelených spolků,
kteří záležitosti německých vyhnaných zvlasti z různých
oblastí hájí, a vy je zastupujete. Země původu mohou
být různé, jako i dnešní postoj dotyčných států kvyhnání
bývalých německých obyvatel. Zájmy máme všichni
společné. Osud obětí vyhánění, německých obětí po
druhé světové válce, nesmí být zapomenut. Ani na mrtvé,
ani na trýzněné, ani na nuceně pracující, ani na zavlečení
nesmí náš lid zapomenout.. Středisko proti vyhánění má
být stálým památníkem proti bezprávnímu uloupení
vlasti. Ústřední památný den má vbudoucnu připomínat
osud německých vyhnaných zvlasti, jejich podílu na ob-
nově Německa, jejich náklonnost k evropské jednotě.
Takový památný den je nutný. Jeho zavedení by bylo zá-
služným oceněním obětí celé generace

To vše – zdůrazňuji to výslovně – chceme dosáhnout
pro nás vyhnané zvlasti. Nic není namířeno proti státům,
z nichž pocházejí vyhnaní Němci, kteří za druhé světové
války sami přinesli největší oběti. Zůstáváme u napřa-
žené ruky usmíření. Proto mám zvlášť velkou radost
z početných hostů z České republiky - nikdy nebyli tak
početně zastoupeni na sudetoněmeckém srazu, jejich
přítomnost je výraz změny v tamní společnosti. Naše
slavnostní shromáždění dělají kompletním. Srdečně
zdravím přítomné zástupce diplomatického sboru,
správy, tisku, hospodářství a společenských skupin.

Jaké by to bylo uvítání na sudetoněmeckém srazu,
kdybychom zapomněli na ty, pro něž je sudetoněmecký
sraz především určen. Mé srdečné uvítání vám všem,
moji milí sudetoněmečtí krajané. Pozdravte se mnou na-
šeho mluvčího Berndta Posselta, předsedu sudetoně-
meckého spolkového shromáždění Reinfrieda Voglera,
jakož i předsedu rakouského landsmanšaftu Gerharda
Zeihsela. Akce pro věc národnostní skupiny má četné
tváře a hodně jmen, příliš mnoho, abych je zde všechny
vypočítal. Angažujete se čestně a srdečně ve spolcích
pro domovinu, pro naše publikace a též v místních
a okresních organizacích landsmanšaftu.

Prožíváme živoucí sudetoněmecký sraz plný radost-
ných diskusí. Hodně diskusí v těchto dnech se týká Ev-
ropy, budoucnosti EU a eura. Mým přáním je, aby
z tohoto sudetoněmeckého srazu vyšel zpřítomných po-
četných přátel ahostů zČeské republiky a také i z tohoto
setkání jasný signál pro Evropu. My, němečtí vyhnaní
zvlasti, byli jsme mezi těmi, kteří prohráli nacionalistické
rozmíšky 20. století. Já jsem potomek lidí, kteří bez

osobní viny, jen pro národnost „Němec“, z ničeho nic
byli vyhnáni z domova, byli svědky nepochopitelných
zlých skutků proti dětem a starým lidem. V dobytčátcích
putovali do nejasné budoucnosti. Jako syn muže a ženy,
kteří neprávem pykali za skutky, které Evropané svým
evropským sousedům způsobili, vím zcela přesně, že
lidé v Evropě se nesmí opětovně od sebe oddělit. Chápu
každého, kdo kvůli nestabilní politické situaci v Řecku,
vzhledem k enormním problémům ve Španělsku, Itálii
nebo v Portugalsku a v důsledku nejistých konsolidač-
ních úsilí v jiných evropských státech má obavy o naše
peníze. Vzpomínám si na slova Michaila Gorbačova,
který mluvil o Evropském domě. Jsem tak smělý, že od
všech Evropanů požaduji respektování domovního řádu.
Přitom doporučuji některým státům věnovat pozornost
pravidlům hospodářsko-politické disciplíny. Jiným, jako
České republice, lze doporučit kapitolu o respektování
lidských práv a základních svobod, včetně označení vy-
hánění jako porušování lidských práv. Celkem vzato
jsem málo politikem a příliš málo ekonomem, abych
mohl rozhodnout, zda potíže i dobro našeho kontinentu
spočívá ve společné měně. Ale rovněž i tato měna, jíž
máme od založení evropské unie, přinesla mír v Evropě.
Kdysi mi muž z Jižních Tyrol řekl, co by to znamenalo
pro něj jako příslušníka národnostní menšiny, když by
nemusel platit „penězi zŘíma“, nýbrž měnou, která platí
v Bolzanu a Meranu, stejně jako v Insbrucku nebo Linci.
Nezapírám, že bych byl rád, kdyby se v Řeznu a Liberci,
vÚstí nad Labem avAugsburku, vNorimberku avPraze
platilo stejnými penězi a tak by krok za krokem opět
něco mizelo, co nás od staré vlasti odděluje – byť jen
symbolicky. 

My, sudetští Němci, patříme k národnostní skupině,
která po 8 století ovlivňovalo střední Evropu, což zane-
chalo stopy v Čechách, na Moravě a v sudetském Slez-
sku. Kdo takové časové období zváží, ví, že dějiny
potřebují čas, aby dozrály. Nikoliv vše, co se nám dnes
zdá být převažující a neřešitelné, bude mít po určitém
časovém odstupu takovou dimenzi. Proto jsem byl tak
smělý, abych vám naznačil představu, co by se mohlo
stát, kdyby všichni odpovědní měli dobrou vůli. Ještě si
dovoluji citovat italského filmového režiséra Federica
Felliniho: „Opravdový realista je vizionář“. Ve smyslu po-
zitivní vize si přeji, aby tento sudetoněmecký sraz byl
posilněním a povzbuzením jako velká schůzka naší ná-
rodnostní skupiny, jako místo dialogu a ochoty diskuto-
vat, jako vstup do budoucnosti vzkříšením vlasti. 

Volný a krácený překlad Jaroslav Liška
www.ceskenarodnilisty.cz
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Na tomto místě, v tomto ranním listopadovém
chladu, jsem byl v posledních dvou desetiletích už
mnohokrát. Nepokouším se to přesně spočítat. Vím
ale, že se tady po celá tato léta potkávám více
méně se stále stejnou skupinou lidí. To je - z jedné
strany - pěkné, z druhé naopak varovné.

Letos je to tady ale pro mne stejné i jiné. Jiné
v tom, že je to návštěva v mé prezidentské funkci
poslední.

My, kteří sem každoročně přicházíme, přichá-
zíme proto, aby nebylo zapomenuto. Aby nebylo za-
pomenuto ne ve smyslu paměti historiků, kteří se
datem 17. listopadu budou ve svých uzavřených
seskupeních jistě profesionálně zabývat i v bu-
doucnosti. Mně jde spíše o to, aby to, co se zde
odehrálo 17. listopadu 1939 a to, co se v celé naší
zemi odehrávalo v tragických letech následujících,
nebylo vymazáno z paměti nehistoriků, tedy nor-
málních lidí současných i budoucích generací
a aby - díky tomu - nebylo dnes či zítra jednáno
a konáno tak, jako kdyby k těmto událostem před
73 lety nedošlo.

Mám o to trochu strach. Zneklidňuje mne to, co
vidím dnes a denně kolem sebe. Zdá se mi, že se
nacházíme v éře, kterou bych nazval érou zapomí-
nání a érou gest.

Soudobá, takzvaná, informační společnost, což
považuji za zvláště absurdní název, protože bych ji
spíše nazval neinformovanou společností, s její
apoteózou internetu a tzv. sociálních sítí, nás ohlu-
šuje záplavou nestrukturovaných, navíc často více
méně irelevantních dat či informací.
Když jsme současně poztráceli, resp.
nechali si poškodit a zneuctít naše tra-
diční hodnotové a myšlenkové vzorce,
nemáme tyto informace kam ukládat
a jak je řadit a vyhodnocovat. Tímto
způsobem vznikla rychle průjezdná in-
formační dálnice směřující k nebez-
pečnému zapomínání.

Tzv. politická korektnost a spokojování se s ver-
bálními, snadno vyslovovatelnými omluvami vede
ke vzniku společnosti gest, nikoli společnosti au-
tentických postojů. Tleskáno je gestům a slovům,
nikoli činům a zásadovému, konsistentnímu cho-
vání a jednání.

K událostem 17. listopadu 1939 jsem se zde už
mnohokráte pokoušel říci něco relevantního a dnes
určitě nepřicházím s nějakou novou průlomovou
myšlenkou, neboť takové nejsou. To tragické, co se
stalo, se stalo. Tvrdohlavě však musíme trvat na
tom, aby tato událost a všechny ty, které po ní ná-
sledovaly, byly měřeny správným metrem.

A k tomu je nutné nezapomínat na časovou
a příčinnou souvislost jednotlivých udá-
lostí tehdejší doby a odlišovat excesy
a činy jednotlivců od konání státu, od
oficiální státní politiky a od ideologie,
která tyto činy vyvolává a ospravedl-
ňuje. 

V těchto měřítcích je to, co se na
tomto místě stalo před 73 lety,
a všechno to, co následovalo v letech

dalších, kdy jsme nebyli samostatným státem, ale
pouhým Protektorátem Čechy a Morava, poměrně
snadné hodnotit. Žádná omluva pro tento čin není
a nikdy být nemůže. 

(Před budovou Hlávkovy koleje, Praha, 17. listo-
padu 2012). 
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17. LISTOPAD
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Projev prezidenta České republiky Václava Klause
k uctění památky 17. listopadu 1939
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Nikdy není dobojováno
Monika Hoření

Připomínkou obětí protinacistického vystoupení
českých vlastenců a následného uzavření českých
vysokých škol byly dva pietní akty, konané před bu-
dovou Hlávkovy koleje v Praze - oficiálně za účasti
nejvyšších státních představitelů, a poté pod hla-
vičkou Spojenectví Práce a Solidarity (SPaS).

Prezident Václav Klaus před kolejí, kterou posta-
vil a věnoval českým vysokým školám mecenáš
Josef Hlávka, ve svém projevu vyzval, aby událostí
před 73 lety nebylo nikdy zapomenuto. 

Protektorátní režim využil protinacistickou ma-
nifestaci 28. října 1939, při níž byli smrtelně po-
střeleni student medicíny Jan Opletal a dělník
Václav Sedláček, a následný manifestační Opleta-
lův pohřeb k uzavření českých VŠ, aby český národ
nemohl vychovávat svou inteligenci. Devět stu-
dentských představitelů nacisté zastřelili v ranních
hodinách 17. listopadu, asi 1200 dalších poslali do
koncentračních táborů. Dneš-
ních dnů se podle jednoho
z pamětníků, profesora Jana
Šabršuly, který před Hlávko-
vou kolejí také promluvil, do-
žili jen tři. Ještě za války se
17. listopad stal Mezinárod-
ním dnem studentstva, který
však takto v českém kalendáři od polistopadového
období uveden není. K opětovnému nazvání tohoto
svátku Mezinárodním dnem studentstva vyzval pří-
tomné ústavní činitele předseda ČSBS Jaroslav Vo-
dička.

»Sedmnáctý listopad má obrovský význam pro
ty, kdož nezradili myšlenky zakladatelů čs. státu,
jež jsou v souladu s heslem, že státy se mohou roz-
víjet jen na těch idejích, které je zrodily,« řekl před
Hlávkovou kolejí na shromáždění SPaS předseda
ÚV KSČM Vojtěch Filip. »Nikdy není dobojováno,«
vyzval, s tím, že je stále třeba sledovat, zdali nejsou
umlčována práva lidu, který je ve státě jediným su-
verénem. V té souvislosti odkázal na nedávné
schválení darů církvi, jež se událo v rozporu s vůlí
většiny lidu a neuváženě zatíží budoucí generace.

Filip poté, co se symbolicky poklonil památce
Jana Opletala, jenž coby student medicíny přebýval
v Hlávkově koleji, zopakoval, že fašismus a komu-

nismus není totéž
a že jejich ztotož-
ňování je »jedna
velká lež«, užívaná
proto, aby se
mohlo bojovat proti
těm, kdož jsou de-
mokraty.

Akce se zúčast-
nili příznivci všech
»spojenců« plat-
formy SPaS
(včetně OI Ne zá-
kladnám), což oce-
nil její mluvčí Milan Neubert: »Jsem rád, že jsme
se letos sešli v širším kruhu.« Na potvrzení toho
vystoupil s připomenutím faktů o zrození myšlenky
17. listopadu coby Mezinárodního dne studentstva

Jan Kavan, reprezentující Ev-
ropskou levicovou platformu
ČSSD.  

»Myslím si, že ideály lid-
skosti, spravedlnosti, práva
všech na důstojný život a na
sociální spravedlnost jsou ne-
smírně aktuální i dnes,« řekl

dále před kolejí Kavan a vyzval ke společnému Po-
chodu Práce a Solidarity směrem na Václavské ná-
městí a připojení se k manifestaci platformy Stop
vládě. »Budeme demonstrovat za fungující stát,
vzdělanou a prosperující společnost, za sociální ji-
stoty a za ideály, které motivovaly studenty za války,
po 17. listopadu 1939, během ‚pražského jara‘ i stu-
dentské stávky v listopadu 1968, a nakonec i stu-
denty a další občany v listopadu 1989. Tento boj,
přátelé, nekončí a nelze jej vzdát. Ideály, o nichž
jsem hovořil, si to nepochybně zaslouží,« zakončil.

Průvod Práce a Solidarity prošel křižovatkou ulic
Žitné a Štěpánské, kde 28. října 1939 došlo ke
střelbě. Zde se lidé zastavili a navzdory automobi-
lovému provozu, jenž byl doprovázejícími policisty
zastaven, uctili minutou ticha památku obětí fa-
šismu. Památníček této události se nachází několik
desítek metrů od křižovatky.

19. 11. 2012
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Tak už svíčkoví papaláši zase položili věnce
k uctění památky Zifčáka a Uhla, van der Lubbeho
a Göringa našich dnů.

Běda tomu, kdo při tom myslí na špatnost. Veš-
kerá podobnost se skutečnými osobami a udá-
lostmi je čistě náhodná, a kdo by chtěl hledat
paralelu, nechť ho potrestá nespavost.

Jakže se to tenkrát v listopadu 1939 odehrálo?
Stejně jako za padesát let si zarežírovala policie.
Rozloučení s Janem Opletalem se v kapli odbý-

valo v úzkém kruhu, takže kněz mohl kázat podle
libosti. Vikář československé církve Jaroslav Krej-
cárek tedy začal číst z evangelia: „Nevinní a ubití
povýšeni budou a tyrani jejich dostanou své.“

Pak už však museli na ulici.
Studenti ušli sotva pár kroků, a již málem došlo

k neštěstí. Když smuteční průvod došel ke křižo-
vatce Na slupi, přiřítil se od Karlova náměstí kab-
riolet a zamířil přímo proti průvodu. Účastníci
museli uskočit. Šlo o policejní provokaci. Podle
mnohých vedla k tomu, že se průvod nerozešel, jak
bylo plánováno, ale pokračoval ke Karlovu náměstí.

Na rohu Národní a Spálené čekal K. H. Frank s ne-
odmyslitelným bičíkem. Jeho osobní šofér, byv

pánem důrazně po-
vzbuzován, provo-
koval studenty tak
dlouho, až ho jeden
z nich praštil do ob-
ličeje. Frank poško-
zeného neprodleně
vypravil do nemoc-
nice a druhý den
Hitlerovi jakožto ar-
gument předhodil
nejen modřinami
obsypaného šoféra, ale i jeho rozbité hodinky coby
důkaz české nenávisti k Němcům.

Jakže se jmenoval Frankův šofér? Jmenoval se Uhl.
A v listopadu 1989? Génius loci si opět máknul.
Věru dobře ohlídal roh Národní a Spálené sovět-

ský generál (vlastně už posovětský). Studenti po-
sloužili jako obvykle za kanonefutr.

Jak mazaně to bylo narafičeno. Záhadou zůstává
už jedině to, že Zifčák, na rozdíl od holandského
Škrholy, přežil. Loutkovodiči si svým kusem byli
zřejmě zcela jisti.

Proto si všichni vespolek kytičku zaslouží.
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17. LISTOPAD
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

V pimprlové komedii stalo se
Karel Sýs

EDVARD BENEŠ   EDVARD BENEŠ   EDVARD BENEŠ   EDVARD BENEŠ
"Vážení spoluobčané,
v době nedávné jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou repub-

liku, tj. dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již
nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 - 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho
národa, zejména z 2. světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými po-
zdějšími požadavky na znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na zá-
kladě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí
vítězných mocností druhé světové války budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.
Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou "čeští vlastenci", kteří se budou sudetským Němcům
za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich
návratu nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou
se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovati o odtržení Slovenska od Čech. Bylo by to pošlapání
odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka a jeho spo-
luzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte,
že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost, a potrestejte všechny pří-
padné vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době. 

Váš EDVARD BENEŠ
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NE ZÁKLADNÁM
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Výzva k Parlamentu ČR
Vláda předkládá Parlamentu ČR návrh ohrožující

suverenitu naší země, kdy svým stanoviskem do-
předu souhlasí s nedefinovanými přelety a z toho
možnou případnou agresí proti suverénnímu státu
(sněmovní tisk 889/0, text 0889a0.pdf , Rozhodnutí
vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil ji-
ných států přes území České republiky v roce
2013, z něhož citujeme: S ohledem na četnost
a krátké lhůty předkládání požadavků na přelety
a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území
České republiky je technicky prakticky nemožné,
aby vláda rozhodovala o každém jednotlivém pře-
letu či průjezdu samostatně).

Poskytnutím vzdušného prostoru se tak ČR
může podílet na případných masakrech a vraždění
civilních obyvatel, jako tomu bylo například v dobře
známém případě bývalé Jugoslávie, kde bylo bom-
bardování civilních obyvatel nesmyslně obhajováno
humanitárními důvody.

Vojenské údery a jejich plánování nejsou a ne-
smějí být věcí nahodilou a nepředvídatelnou, ne-
rozhoduje se o nich během několika dnů a nejsou
realizovány z náhlého pohnutí mysli. Jsou to plá-
nované, promyšlené akce, kterým musí předcházet
dlouhodobé vyjednávání, a pokud dojde při jejich
realizaci k usmrcení civilních obyvatel, jedná se,

dle Českou republikou podepsaných Ženevských
úmluv, o válečné zločiny, respektive vraždy.

Pokud vláda Petra Nečase umožní využití vzduš-
ného prostoru ČR k vojenským akcím s následkem
úmrtí civilistů, musí za to nést plnou odpovědnost
a skončit před mezinárodním trestním tribunálem.
Evropská unie je nositelkou Nobelovy ceny, kterou
dostala za mír, tak se podle toho musíme (mírumi-
lovně) chovat.

Vyzýváme Parlament České republiky, aby od-
mítl plošný souhlas přeletů a průjezdů cizích vo-
jenských sil přes území ČR.

Eva Novotná, mluvčí
za iniciativu Ne základnám

Luboš Rypla
Occupy Praha

Renata Hanušová
Akční spolek nezaměstnaných
Milan Valach, František Vlásek

Hnutí za přímou demokracii
Jan Koral

New World Order Opposition
Pavel Vacht

Iniciativa za demisi vlády
Petr Rohel

ostravský ProAlt
Praha 12. 2. 2013 

Chcete někoho bombardovat a potřebujete přelet přes ČR?
Dopředu souhlasíme. Bombardujte!
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V tomto filmu jsme se bohužel dočkali jen jed-
noho z dalších příspěvků k přepisování našich dějin.
Dokonce tu není jedna jediná skutečně negativní po-
stava sudetského Němce. Naprostou většinu nega-
tivních a odpudivých postav představují ve filmu
Češi. Jediná skutečně negativní postava Němce je
z Říše dosazený velitel SS s polským jménem. Vět-
šina Němců se k Čechům chová slušně a snaží se
jim pomáhat. Naprostá většina Čechů měla tehdy
s Němci diametrálně odlišné zkušenosti, než jak se
nám film snaží namluvit.

Po zhlédnutí filmu konečně pochopíte, že za války
byli největší zrůdy Češi a nejvíce trpěli Němci. Autoři
zcela účelově vybírají z války jen to, co se jim do je-
jich propagandistického díla hodí.

Pokud jde například o historický rámec příběhu,
je zcela pominut zuřivý a nenávistný boj sudeťáků
v roce 1938 za rozbití demokratické ČSR a připojení
k Německu. Jsou zcela pominuty teroristické útoky
jejich ozbrojeného Freikorpsu proti českému obyva-
telstvu (desítky mrtvých) a československým stát-
ním orgánům, je zcela pominut teror
sudetoněmeckých bojůvek proti českému obyvatel-
stvu, fyzické napadání Čechů, rozbíjení oken, ničení
majetku až po vyhnání z odtrženého území. Je
téměř pominut německý teror a vraždění Čechů
během celé války. Je zamlčen nenávistný postoj
Němců z pohraničí vůči Čechům, naopak, podle
filmu, se většina tzv. sudetských Němců chovala
k Čechům za války dobře a pomáhala jim. Ve filmu
prakticky není mezi skutečně negativními postavami
žádný sudetský Němec. Naopak zářným příkladem
charakterního člověka je sudetský Němec mlynář
Habermann. I když jistě i takoví byli, rozhodně před-
stavovali velmi vzácnou výjimku. Smutné je, že vět-
šina takových Němců nepřežila válku, protože je
jejich soukmenovci udali a zlikvidovali. Buď skončili
na popravišti, nebo v koncentráku. Jediný skutečně
negativní Němec je ve filmu šéf SS Kozlowski, ale

ten má polské jméno, takže kdo ví, jak to s jeho „ně-
mectvím“ bylo.

Češi, se podle filmu měli za války v podstatě
dobře a byli to oni, kdo dělali problémy a ohrožovali
Němce, třeba budovali v lese skladiště zbraní, nebo
roznášeli letáky. Vždyť i tu akci SS a popravu 
9 Čechů vyvolali Češi, zabili přece nesmyslně dva
německé vojáky. A Češi také kolaborovali a udávali.
Takových postav je ve filmu hned několik, aby bylo
jasné, jací ti Češi vlastně jsou. 

Zraněným německým vojákům, jedoucím z vý-
chodní fronty, kde způsobili smrt milionů lidí a další
nezměrná zvěrstva, jsou věnovány detailní záběry
a podrobně je vylíčeno jejich utrpení. Pocta je
vzdána i cti německého vojáka a jeho oddanosti vel-
koněmecké myšlence. Ani vážně zraněný mladší Ha-
bermannův bratr nezanevře na Hitlera a válku
a netouží po ničem jiném, než se vyléčit a vrátit se
na frontu a dál bojovat za svého vůdce. Nechybí ani
jeho oddaný vztah k rodné hroudě. Když ho na konci
války kdosi vyzývá, aby raději utekl, hrdě prohlásí,
že tady je jeho domov.

Ano, Němci jsou v podstatě příkladní lidé, zato
Češi jsou zlí, mstiví, násilničtí, bezcitní, nízcí a hrabiví
a po válce jim nešlo o nic jiného, než zmocnit se ma-
jetku slušných a pracovitých Němců. To film umoc-
ňuje i tím, že scény lynčování Němců, hlavně žen
a dětí, jsou zařazeny dvakrát – hned na začátku, aby
nebylo pochyb – a na konci. Tím se propagandi-
stický účinek zvýší, to je známo už z televizní re-
klamy. Zcela je pominut fakt, že všechny tyto hrůzné
věci, ke kterým bohužel také došlo, byly vyvolány
tím, co u nás Němci, a mezi nimi převážná část těch
sudetských, šest let dělali a jak se celou tu dobu
chovali. Byly vyvolány tím, že díky své nenávisti vůči
jiným národům, především slovanským, rozpoutali
nejstrašnější válku v dějinách lidstva, včetně dosud
nevídaného teroru vůči civilnímu obyvatelstvu, ne-
vyjímaje mučení, vraždění apod. Výbuch, ve kterém

14

SUDETONĚMECKÝ LANDSMANŠAFT
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Habermannův mlýn aneb
Pohádka o hodném mlynáři
a zlých Češích
Karel Čech
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se mísil spravedlivý hněv, a řádění lůzy vyvolalo to,
co během války napáchali a jak se chovali. Nemů-
žeme být na to hrdí, ale nemůžeme to také vytrhovat
z dějinné souvislosti a z ostatních událostí té doby.
A nezapomeňme také, že k podobným událostem
došlo těsně po osvobození i v jiných zemích Evropy,
například ve Francii, Norsku, Holandsku, Polsku
apod. V roce 1938 by Němce určitě nikdo nevyháněl,
nepřipravoval o majetek, natož aby je lynčoval nebo
zabíjel. Tyto strašné síly tady rozpoutali během války
oni a po jejím skončení dopadly i na ně.

Zajímavé je, že vyvražďování Židů je zmíněno
velmi okrajově a jen jakýmsi náznakem. Na nádraží
je krátký záběr na vagony, za jejichž okny zahléd-
neme tváře a ruce židovských dětí prosících
o chleba.

Ve filmu jde především o manipulaci s fakty a fa-
bulace v zájmu propagandistického vyznění

Neférový přístup autorů a tvůrců spočívá přede-
vším v tom, že film je prezentován jako dílo založené
na skutečných poválečných událostech v obci Blu-
dov. To dodává filmu na autentičnosti a příběhu na
věrohodnosti. Jediné, co však odpovídá historické
pravdě, je postava mlynáře Habermanna, který sku-
tečně zemřel násilnou smrtí těsně po válce. Prak-
ticky vše ostatní už je vymyšlený příběh, který navíc
ani neodpovídá realitě té doby. Zde je několik pří-
kladů:

1) Mlynář Habermann nebyl ubit zdivočelými čes-
kými šovinisty, přivázaný na točícím se mlýnském
kole, jak film barvitě ukazuje na začátku i na konci,
ale byl zastřelen svým opilým kumpánem z hospody
údajně proto, že nad ním pravidelně vyhrával v kar-
tách (vrah byl Čech, povoláním holič).

2) Mlynář Habermann neměl za ženu Češku, jejíž
otec byl navíc Žid, ale Němku.

3) Není známo a doloženo, že by mlynář Haber-
mann nabízel důstojníkovi SS svůj život za život de-
seti českých rukojmí, které chtěl důstojník zastřelit.
Je jasné, že je to propagandistická fabulace útočící
propagandisticky na city.

4) Němci nepopravili v Bludově 9 Čechů za to, že
v lese nesmyslně zastřelili dva německé vojáky, ale
popravili 23 rukojmí za spolupráci s partyzány.

5) Bludovský farář nevyprovázel soucitně bludov-
ské Němce do odsunu, ale byl za podporu odboje
poslán Němci i s kaplanem do Terezína, kde oba
zemřeli.

6) Majitel místních lázní nebyl slizký český kola-
borant, ale statečný člověk, který prokazatelně pod-

poroval odboj a později byl vězněn v padesátých le-
tech za politické postoje.

7) Dvakrát je ve filmu opakován oblíbený histo-
rický nesmysl Landsmanschaftu, že na základě Mni-
chovské dohody byly tzv. Sudety vráceny zpět
Německu. České a moravské pohraničí k Německu
nikdy nepatřilo a čeští i moravští Němci byli vždy
poddanými českých panovníků.

Věci, které byly za války nemyslitelné:
1) Němci cvičí za války společně s Čechy v So-

kole. K něčemu takovému nemohlo s ohledem na
německou nadřazenost nikdy dojít, nehledě na to,
že Němci Sokola po obsazení pohraničí zakázali.

2) Habermannova žena nemohla nevědět, že její
otec byl Žid, musela přece znát svůj křestní list.

3) V Bludově, který se stal součástí Říše, nemohl
být starostou Čech, to bylo vyloučeno.

4) Není možné, aby Němci zjistili poloviční židov-
ský původ Habermannovy ženy až koncem války.
Tyto skutečnosti měli různými způsoby, včetně stu-
dia matrik, podchyceny od začátku okupace. Ve
filmu se to nakonec dozví v dubnu 1945. A jak jinak,
než od českého kolaboranta.

5) Důstojník SS posílá Habermannovu ženu i s dí-
tětem v dubnu 1945 do koncentračního tábora. Ale
do jakého? Osvětim i další vyhlazovací tábory byly
již osvobozeny.

Děj filmu je vymyšlen jako jednoznačná proti-
česká propaganda. Zapůsobit může v tomto duchu
zejména na mladé lidi, kteří pak budou mít větší
pochopení pro požadavky Landsmanschaftu na
omluvu, odškodnění, návrat apod. Ale i v Německu
a Rakousku, kde se určitě bude promítat, a kde
o válečných a poválečných událostech v českoslo-
venském pohraničí vědí ještě méně než u nás,
bude vytvářet dojem, že Češi byli skutečně od-
porní, zlí, nenávistní a chamtiví šovinisté a jejich
němečtí soukmenovci nevinné trpící oběti. A jejich
požadavky, které vůči Čechům neustále vznášejí,
jsou oprávněné. Váhu tomuto názoru dodá i fakt,
že film natočil Čech, navíc s židovskými kořeny,
který sám říká, že v koncentrácích zemřely desítky
jeho příbuzných. Proč se k takovému přepisování
dějin, očerňování Čechů a očišťování německých
zločinů propůjčil, zůstává otázkou jeho svědomí.
Možná bychom se dozvěděli víc v odpovědi na
otázku, kdo ho podporoval během emigrace v Ně-
mecku.

Film vznikl v koprodukci Česka, Rakouska a Ně-
mecka. Bylo by možná zajímavé zjistit, jaké je na-
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pojení rakouských a německých koproducentů na
kruhy Landsmanschaftu, případně neonacistů.

Přestože se film odvolává na skutečnou událost,
je v něm skoro všechno vymyšlené, a to tak, aby to
zapadalo do hlavních tezí přepisování dějin. Nebez-
pečí spočívá v tom, že za nějaký čas už nikdo ni-
komu nevymluví, že v Bludově bylo všechno jinak.
A potažmo i v celé válečné a poválečné historii.

Jak to v té době v odtrženém pohraničí také bylo
a co autoři filmu opomněli:

1) Vypjatou nenávist většiny tzv. sudetských
Němců vůči všemu českému.

2) Ozbrojené útoky sudetoněmeckého Freikorpsu
(měl asi 12 000 ozbrojených členů) na české poli-
cisty, vojáky, finanční stráž, další státní orgány i jed-
notlivce. Na české straně byly desítky mrtvých
a stovky zraněných.

3) Neustálé provokace, vyvolávání konfliktů a ne-
klidu a následné překrucování situace a označování
Čechů za viníky.

Po Mnichovské dohodě:
4) Fyzické napadání Čechů (docházelo k němu

i předtím), loupení jejich majetku, odvlékání do Říše,
vyhánění do vnitrozemí (asi 160 000 Čechů).

5) Okamžité zatýkání českých a německých de-
mokratů, jejich věznění, nebo odeslání do koncent-
račních táborů.  

6) Na odtrženém území byly okamžitě zrušeny
všechny české školy. Ponechány byly jen některé
školy obecné. Mladí Češi neměli možnost studovat,
ani nastoupit do učení. Fungovaly pouze školy ně-
mecké, ale do těch nesměli být Češi přijímáni. Češi
byli do budoucna určeni k tomu, aby vykonávali jen
podřadné práce.

7) Byly rozpuštěny všechny české spolky a poli-
tické strany. Jejich majetek propadl Říši.

8) Byly zakázány všechny české noviny (až na
jednu výjimku), časopisy a další tiskoviny.

9) Označení obcí, obchodů, úřadů apod. v češtině
bylo zakázáno. Povoleny byly pouze německé nápisy.

10) 11. listopadu 1938 proběhla i na odtrženém
území tzv. křišťálová noc, při které byly ničeny ži-
dovské obchody, živnosti a podniky, hořely syna-
gogy. Židé byli fyzicky týráni, zabíjeni a posíláni do
koncentračních táborů.

11) Češi byli odstraněni ze všech vedoucích pozic
v úřadech i podnicích a směli vykonávat jen pod-
řadnou práci. Často byli vystěhováni ze svých bytů
do nuzných příbytků a do jejich bytů se nastěhovali
Němci.

12) Čeští sedláci byli vyháněni ze svých usedlostí
a jejich statky byly osídleny „německou krví“.

13) Zakázány byly veškeré české kulturní akce
(koncerty, divadlo apod.).

Podobných filmů, televizních pořadů, rozhlaso-
vých relací, knih a článků, překrucujících dějiny
a snažících se v zájmu landsmanschaftu a dalších
neonacistických skupin vymazat z vědomí lidí his-
torickou pravdu se v posledních letech objevilo
hodně. Míra lživosti a manipulace fakty v nich je
rozdílná. Pro lepší přehlednost by se měla stanovit
jednotka, která by míru manipulace kvantifikovala.
Po natočení Habermannova mlýna, kde jsou hrubě
zkreslovány poválečné bludovské události, by touto
jednotkou mohl být jeden Bludov. Při dosažení ur-
čitého počtu Bludovů by měl autor nárok na udělení
vyznamenání za přepisování dějin a hanobení čes-
kého národa. Mohlo by se nazývat třeba „Cena
Emanuela Moravce“. Mohl by si ji přiřadit k těm,
které za podobná díla dostane z Německa, třeba od
Svazu vyhnanců paní Steinbachové.

http://kruh1938.blogspot.cz/

Z prezidentského duelu 17. 1. 2013 na ČT 1
Václav Moravec: „Na vás oba otázka, která přišla

v mnoha variacích - v případě, že by se vláda s par-
lamentem rozhodli zrušit platnost Benešových de-
kretů jako klíčového dokumentu, jak byste jako
prezidenti vystupovali? Stručně, jasně, výstižně.
Odpověď Karla Schwarzenberga?“

Karel Schwarzenberg: „ Já bych je na to upozor-
nil, že Benešovy dekrety už neplatí 20 let, poněvadž
přijetím Listiny lidských práv a svobod, ústavy, pře-
stala platnost Benešových dekretů. Ovšem nebyla

zrušena ex tung, tedy od roku 1945, nýbrž od oka-
mžiku, kdy tato ústavní listina byla přijata. Ale voni
jsou zrušený! Co je zrušené, už nemůžu ještě jed-
nou zrušit!“

Miloš Zeman: „Naprosto nesouhlasím! I Ústavní
soud jasně konstatoval, že nikoliv Benešovy dekrety,
ale zákony Národního shromáždění Republiky Čes-
koslovenské, které prezidentské dekrety recipovaly
v roce 1946 – diplomat jako Vy by měl používat
správnou terminologii a neplést si zákon s dekretem
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– tedy že tyto zákony jsou nedílnou součástí čes-
kého právního řádu. Ale pane ministře, Vaše odpo-
věď – ač jsem jinak dnes mimořádně přátelsky
naladěn – mě přece jen nabudila k jistému protiú-
toku. Ale samozřejmě, když pan Moravec dovolí,
bude poctivé, abyste na tento protiútok odpověděl:
Je pravda, jak sám uvádíte ve svém autorizovaném
životopise, že jste radil Václavu Havlovi, aby se omlu-
vil sudetským Němcům? Otázka číslo 1. Otázka číslo
2: Je pravda, co tvrdí Váš neautorizovaný životopisec
– abych byl objektivní – v nakladatelství Profil ve
Vídni, že jste se vyjádřil, že sudetským Němcům je
třeba vrátit jak občanství, tak majetek? A konečně
za 3. Je pravda, že ve vydání časopisu – nikoliv Su-
detendeutsche Zeitung – ale Süddeutsche Zeitung,
což je poměrně seriózní německý list, předseda Su-
detoněmeckého landsmanšaftu Berndt Posselt vy-
jádřil radost nad Vaším postupem do druhého kola
- s nadějí, že se obnoví nebo rozšíří spolupráce
s tímto krajanským sdružením. Opakuji – z ničeho
z toho Vás neobviňuji. Dohodli jsme se na perfektní,
férové hře. Položil jsem Vám pouze 3 otázky, nic více,
nic méně. (potlesk lidí v sále)

Václav Moravec: „Odpověď Karla Schwarzen-
berga?

Karel Schwarzenberg: „Já se raduju z každýho,
kdo má radost, že já jsem postoupil, ať je to Posselt
nebo někdo jinej.*(potlesk lidí v sále) Za druhé.
Myslím, že jste né úplně přesně překládal to, co
jsem tehdá řekl, je to už delší dobu, ale zajisté jsem
to nevyjádřil tak, jak jste teď říkal, poněvadž já sám
slova právě v této otázce velice vážím. Já jsem vždy
říkal, a na tom trvám, že to, co jsme v roce 1945
spáchali, by dneska bylo odsouzeno jako hrubé po-
rušení lidských práv a asi by tehdejší vláda včetně
prezidenta Beneše by se ocitli v Den Haagu, kdyby
tehdá ještě existoval.“

Miloš Zeman: „Beneš by byl podle Vás souzen
jako válečný zločinec, protože nic jiného jste teď ne-
řekl, v Haagu je totiž mezinárodní tribunál proti vá-
lečným zločincům.“

Václav Moravec: „ A teď odpovědi na ty tři
otázky“.

Karel Schwarzenberg: „A já bych citoval Václava
Havla, který říkal, že bohužel jsme byli také naka-
ženi bacilem nacismu, když jsme spoluobčany, i ty,
kteří byli nevinní, odtud vyhnali. Něco jiného bylo
s těmi, kteří se provinili proti republice, ale připo-
mínám, že jich spousty nezradily republiku. Já vím
například do kumpačky mého otce, jak uměl dobře

německy, němečtí branci byli obyčejně v jeho kum-
pačce, během mobilizace (vyhlášena 23. září 1938,
pozn. red.) nastoupili všichni, ani jeden nechyběl.
Připomínám řekněme horníky z Mostu a jiné, kteří
byli členy sociálně-demokratické strany tehdá,
a nebo částečně komunistické. To věru nacisté ne-
byli, přesto všichni na to doplatili. Připomínám taky
například, že podíl sudetoněmeckého kléru v kon-
centráku a na popravištích byl větší, než v Německu
či Rakousku. To si člověk musí uvědomit fakta, ta
historie je poněkud složitější, než se myslí. Že jsme
uplatnili tento princip kolektivní viny, neohlíželi se,
jestli byl někdo loajální k republice nebo jestli se
proti ní provinil, to je to, co našim předkům vyčítám.
Tehdy jsme opravdu závažně pochybili. A na tom
trvám.“ (bouřlivý potlesk  a výkřiky lidí v sále)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10483849
868-prezidentsky-duel/213411033170117/

* Miloš Zeman tady omylem zaměnil poslance Mi-
chaela Hammera z Rakouské strany lidové (ÖVP), ale
zároveň také jejího mluvčího pro otázky vyhnání,
který se takto vyjádřil k výsledkům 1. kola prezident-
ských voleb v ČR, za představitele Sudetoněmeckého
landsmanšaftu (SL) v Německu Berndta Posselta.
„Naše“ hromadná sdělovadla pod taktovkou němec-
kých a švýcarských majitelů z této záměny – nehra-
jící ve skutečnosti skoro žádnou roli -  ihned udělala
hotovou aféru a jejich nájemní dobře placení novináři
to vítězoslavně odhalili jako Zemanovu velkou lež.
Jádro pudla zůstalo skryto. Cože to tedy vlastně
uvedl v tiskové zprávě poslaneckého klubu Rakouské
strany lidové její mluvčí pro otázky "vyhnání", posla-
nec Michael Hammer? Podle něj by vítězství Sch-
warzenberga v prezidentských volbách nabídlo
historickou šanci, že otázka vyhnání bude vyřešena,
za toto bezpráví bude oficiálně převzata odpovědnost
a také bude odpovídajícím způsobem odškodněno.
„Je to další znamení toho, že v Čechách zjevně
vzrůstá počet těch, kteří jsou zainteresováni na seri-
ózní úpravě tohoto bezpráví. Volební vítězství Karla
Schwarzenberga by bylo také znamením toho, že su-
detská otázka bude v Čechách vyřešena.“

Sám Posselt se skutečně vyjádřil k této věci až
po skončení voleb u nás - a při tom samozřejmě
v úplně stejném duchu (jaké to překvapení), což ale
„česká“ maistreamová média už nijak nevyrušilo
z jejich nonstop protizemanovské propagandy. Prý
že muniční sklad českých novinářů je plný, ostych
vůči prezidentovi Zemanovi kvůli jeho lhaní nulový,
a proto může kdykoliv vybouchnout. JP 
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Čím více člověk stárne, tím jsou jeho sny skeptič-
tější, rozpornější. Druhý den se diví a je rád, že to byl
jen sen. Mnohé sny se rychle zapomínají, ale tento
mně zůstal v paměti. Rád se s ním svěřím, byť se
mnozí mohou smát mé hlouposti, otupělosti. Začnu
s vyprávěním snu.

Když v roce 1989 kardinál František Tomášek pro-
nášel bouřivá slova na adresu tehdejší moci, a když
po „sametové revoluci“ v listopadu téhož roku na-
stoupil počátkem roku 1990 vedle nového presidenta
do funkce jeho kancléře jeden z rodu Habsburků,
mnohým začalo svítat. Do společenských postů se
vrací Habsburkové s církví! Nikdo tomu nechtěl věřit.

Po událostech na Národní třídě 17. listopadu 1989
byli někteří komunisté i občané přesvědčeni, že se
vrací stalinský model padesátých let, druzí se domní-
vali, že přišel čas rehabilitovat politiku Jara 1968.
Jedni i ti druzí, v rámci tužby po moci, se orientovali,
aniž znali skutečnosti, na likvidaci svých potenciál-
ních odpůrců. Psalo se, obviňovalo se, povídalo se le-
dacos, vypouštěly se cílevědomě orientované fámy.
Hledal se viník toho neočekávaného listopadového
zvratu, započatého 17. listopadu 1989. Hledání bylo
beznadějné. Jen horliví svazáci, studenti, se hlásili
k činům. Zapomínalo se na šlechtu, na církev, na její
činnost orientovanou z Rakous či z dalších jižních
států.

Opozice se pustila s vervou do zbavení moci ko-
munistů, vyvíjela tlak na jejich odstavení ze všech
rozhodujících činností státu. Rozvinula šachovou hru
za odstavení i všech reformátorů, kteří měli a mohli
mít autoritu, velký společenský vliv. Intrikovalo se.
S reformátory neváhala opozice z počátku dokonce
spolupracovat a pak se jich rychle zbavovala. V akti-
vitách reformátorů se vyhledávala trestná činnost.
Nejednou byli označování za skryté stalinisty, za-
tímco ze stalinistů se stávali novodobí demokraté.

Různými podvrženými fámami se obviňovali ko-
munisté, rozkládala komunistická strana, ale i re-
formní proces. Strana byla oddělována od
společnosti, nazývána horšími pojmy než fašismus.
Posloužily zejména neblahé a odsouzeníhodné prak-
tiky padesátých let. Někteří rychle „překabátění“ ko-
munisté takovým tendencím vycházeli vstříc. V tužbě
po moci se stali ze dne na den velkými obdivovateli

nového presidenta
z řad opozice. Na-
hráli mu, jak mohli,
plnili bezvýhradně
jeho pokyny, vše-
stranně ho podporo-
vali. Ten je ujišťoval,
že půjde cestou so-
cialismu, pokroku.
Zpívaly se Masary-
kovy národní a také
vlastenecké písně,
národ čekal opráv-
něně na svobodu,
na odstranění všemožných zákazů, na důstojný život
bez jakýchkoliv přívlastků.

Vývoj pokračoval procesy nenápadných změn, po-
stupnými krůčky bylo odstraňováno vše, co bylo vy-
tvořeno po 2. světové válce. Z úst nového presidenta
zazněla omluva Němcům, začala se zpochybňovat
odbojová činnost partyzánů i úloha Sovětského svazu
ve 2. světové válce. Z našich slovníků mizela úloha
komunistické strany, ale i Tomáše Garrigua Masaryka
a Edvarda Beneše, zatemňovalo se a znevažovalo ob-
dobí národního obrození, velkého budovatelského
úsilí po válce. Do popředí vstoupily peníze jako roz-
hodující faktor v ovlivnění činnosti lidí. Zpochybňo-
vala se úloha práce pro vývoj a dobro člověka,
jednota národa, rozkládala se velká průmyslová
centra, rušila výroba, rušily se zaběhnuté zahraniční
trhy, vzrůstala nezaměstnanost. Téměř 80 % naší
ekonomiky prý bylo v zahraničních rukou včetně
bank, vzrůstala zadluženost našeho státu. Projevy
tunelování, šantročení s majetkem lidu byly, v rámci
tvorby nové šlechtické mocenské skupiny, tolero-
vány, opomíjeny, řešení krutého nezákonného obo-
hacování bylo oddalováno, až vedlo k zapomnění.
Církev toužila znovu po politické a ekonomické moci.

Na druhé straně se zvyšovalo DPH, rozkládaly a li-
kvidovaly se sociální vymoženosti našeho lidu, tra-
dice národní kultury byla ovlivňována a nahrazována
kulturou zvenčí, vlastenecká díla našich literátů byla
opomíjena, stejně jako práce novinářů buditelů či
historiků typu Karla Havlíčka Borovského či Františka
Palackého. V rámci odstranění lidovosti se projevo-

Měl jsem divný sen 
Rudolf Hegenbart
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valy snahy přepsat díla našich hudebních skladatelů
a dokonce, v rámci nového evropského uspořádání,
zásluhou šlechty a církve prý dojde ke změně pro-
gramu našich národních divadelních stánků. Za vr-
chol projevu inteligence byli považováni ti, kteří
zpívali ne v českém, ale v anglickém či německém
jazyce. V těchto aspektech se vytrácelo i to vše po-
zitivní, co bylo vykonáno ve prospěch společnosti po
17. listopadu 1989. A bylo toho nemálo.

To byl ale zlý sen! Když jsem se probudil a osvěžil
po špatné noci, vzpomněl jsem si na školu. Učitelé
ve škole nám připomínali 8. listopad 1620. Tehdy na
Bílé hoře v Praze jsme vše prohráli a zvítězili Habs-
burkové. K moci v české zemi se dostali Němci, ci-
záci a katolická církev. Český národ byl krutě trestán.
Vítěznému Habsburkovi nestačila poprava dvaceti
sedmi českých pánů, rytířů a měšťanů na Staro-
městském náměstí v Praze. Postupnými konfiska-
cemi byly zabaveny téměř tři čtvrtiny českého
království. Bylo zabaveno velké množství statků, pa-
láců. Do země české byl vnášen cizácký duch
a mrav. Rozšířením a zostřením robotních povinností,
zvyšováním daní byl ubíjen lid. Mezi novými pány
a lidem se rozevřela propast. Pronásledování a vy-
lučování všech nekatolických osob ze svazku měš-
ťanského způsobilo útěk více než 30 tisíc českých
rodin do zahraničí. Mezi nimi byl i slavný učitel ná-
rodů Jan Amos Komenský. Ztráty, které český národ
utrpěl, byly veliké, poroba národa úplná. Podobnost
s mým snem čistě náhodná? Dal jsem se znovu do
čtení.

V časopise Žďárský obzor z roku 1903 ve stati List
z českých dějin František Pátek k tomuto období
mimo jiné napsal:

„Čech zvolna zdoláván byl stále a dál už volný
nebyl. V Čechii těžký padl sen, sen ochablosti, udo-
lanosti, ba přímo – smrti národní. Hrob kryt měl
pevný, veliký, v něm národ spal. Po vlastech českých
zhoubná cizota pak rostla a vzmáhala se v úkor
Čechů zesláblých. Čech vyhnán z chrámů, paláců,
statků svých, jež otcové mu dali hrdinní a chrabří
vždycky, on stal se rabem, cizím nevolníkem a cizák
vládl jim i jeho jměním. Čas krutý byl pro náš národ
český! Do ciziny vyhnáni naši velikáni, věštcové, i ne-
bylo nikoho, kdo by národa se ujal svého, kdo zpě-
vem svým by novou jarost vehnal v žíly, kdo sílil by
a k práci nadchl paže české zmalátnělé. Co zkvetlo
dříve na Parnase českém, to jako kacířské a bez-
božné od nepřátelů lítých, zvláště od kněží jezovit-
ských, do ohně metáno zhoubného! Tak Parnas

český spustl, zašel téměř. Jen tu a tam, kde srdce
české vskutku bilo, jak poklad chován tajně kvítek
z něho – kniha česká – před nepřátelů zraky byst-
rými…“

Doplnil jsem si špatný sen! Připomenul mi naše
učitele, kteří tvrdili, že Bílá hora nám musí být pou-
čením i výstrahou. Varovali nás před těmi, kteří pro-
dávají sílu svého těla a s ní i sílu svého ducha.
Vzpomněl jsem si na všechny prožitky rodičů, dědů
i na své zkušenosti, na mnohé z naší historie. Ne-
svornost v našem národě vedla v minulosti k bratro-
vražednému boji u Lipan a odtud k Bílé hoře,
nesvornost vedla i k Mnichovu.  

Bílá hora a Mnichov 1938 dostatečně varují.
Udržme jednotu národa i proti těm, kteří se snaží

ji rozkládat. Nejen po Bílé hoře či po listopadu 1989,
ale i při jiných příležitostech, na kterých se, neznajíce
českou historii, z jakýchkoliv pohnutek mnozí podí-
lejí. Po roce 1990 některé významné teoretické ča-
sopisy zveřejnily sochu T. G. Masaryka, jak padá
k zemi a s ní i masarykovské ideje. Po vzniku první
samostatné Československé republiky v čele s prv-
ním naším presidentem T. G. Masarykem vyšly
kresby s textem M. Mecové:

„Kuj – tatíčku – kuj / jen – to železo - kuj
Národ Tvůj – je jako to železo / kuj ho – tatíčku –

kuj!“
Kéž by tato slova byla platná i dnes.
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Karel na Hrad! Koncert
za slušného prezidenta

Mimořádně atraktivní sestava hudebníků a re-
spektovaných osobností se sejde na open air kon-
certě Karel na Hrad, který se koná s podtitulem
Koncert za slušného prezidenta 9. ledna 2013 od
17 do 20 hodin na Náměstí Jiřího z Poděbrad
v Praze. Na pódiu se vystřídají Tatabojs, Matěj Rup-
pert, Václav Koubek, David Koller & Band, Dan
Bárta, Ester Kočičková, Zdeněk Svěrák a Jaroslav
Uhlíř, Ivan Mládek & Banjo Band, Ester Kočičková,
Marie Rottrová, kapela Garage, Michael Kocáb, Mi-
chal Pavlíček, Xindl X, VOSTO5, Petr Janda & Olym-
pic, Michal Prokop, Ondřej Ruml, Beatburger Band
a další.  Moc pomůže, pokud na této události po-
tvrdíte účast a pozvete na ni své přátele. Děkujeme
za sdílení na Facebooku! Volební tým KS.

Přípravy na koncert pro slušného prezidenta
 vrcholí. 

„Vystoupí slušná řádka umělců, například já, tak
se slušně a teple oblečte a přijďte v plném počtu,
ať má Karel slušnou účast. Nezapomeňte – 9. ledna
2013 v 17 hodin,“ vzkazuje Zdeněk Svěrák.
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Karel na hrad! A s ním i jeho top parta top
slušných lidí – Miroslav Kalousek, Vlasta Par-
kanová, Jaromír Drábek. Pravda a láska musí
zvítězit nad lží a nenávistí! A nezapomeňme na
knížecí radu, že každý hlas rozhoduje.

„Proč chci volit Karla Schwarzenberga? Pro-
tože to je šlechtic, ne protože má erb, ale pro-
tože má ducha šlechtického. Ty ostatní vedle
něj nejsou nic jiného než potomci nevolníků,
lidi, který maj zbabělou povahu.“ Režisér Jiří
Menzel ve svém předvolebním videoklipu.

Karel nebo Miloš
To bude neštěstí, mladí se zase nechali zblb-

nout. Jako při těch volbách, kdy volili zoufalce
z VV! Zajímalo by mně, zda vůbec pan kníže ví, co
je to punk a jakou zná moderní hudbu, či vůbec
kulturu. Ví hovno! Jirka Piskáček

KSČM na Facebooku:
Českým voličům lze mediální masáží vnutit na-

prosto všechno. Volební úspěch Karla Schwarzen-
berga je smutným vysvědčením pro voliče.
Dokazuje celkem jasně, že velké části českých
 voličů lze pomocí mediální masáže a skvěle ve-
dené reklamní kampaně vnutit prakticky cokoli.
Schwarzenberg je v tomto případě pouze obchodní
značka. Vůbec při "prodeji" této značky nezáleží
na tom, co si tento člověk myslí, co reprezentuje,
jaké politické názory prosazuje, co do budoucna
nabízí. Stačí dostatek finančních prostředků, spo-
jenci v mediální sféře a už můžeme začít. Vše je
do detailu promyšlené - rozfázování reklamní
kampaně, cílení na konkrétní skupiny, včetně "kní-
žete pankáče" na plackách, což je ve spojení se
Schwarzenbergem obzvláště pikantní. Ale kdo by
nad tím přemýšlel! 

Vojta Dyk a Tatiana Vilhelmová: Rozumíme Kar-
lovi (předvolební klip)

„I když jsme právě na dovolené hodně daleko,
je pro nás důležité, kdo bude naším prezidentem
dalších pět let. Jděte k volbám! Vojta a Táňa.“ 

Přemluvte ty dva, ať už nikoho nepřemlouvají.
To mi připomíná "Přemluv bábu s dědkem." Tihle
by už taky měli změnit dealera! 

Šéfredaktor HN Petr Šabata: 
Ideálu dobrého prezidenta se nejvíce blíží Sch-

warzenberg. Třetí český prezident by měl být roz-
vážný, důvěryhodný, neměl by rozeštvávat ani dělat
Česku ostudu. Podle Hospodářských novin je jasně
nejlepším kandidátem Karel Schwarzenberg.

Jaké překvapení, když majitelem Hospodář-
ských novin je milionář pan Bakala. Inu, není nad
nezávislost našich médií. 
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Ve středověku, byli zemští škůdcové loupeživí rytíři,
lapkové či rytíři pracující proti králi a zemi chytáni
a věšeni. Ne tak tomu dnes, kdy si zemské škůdce
sami volíme do parlamentu a za prezidenty!

Bylo před volbami 2010 a občan Schwarzenberg se
scházel se svými sympatizanty po pražských putykách
a bodře obšťastňoval malé české snoby svojí vzneše-
nou přítomností. Jeho oblek byl patřičně „edelknitter“,
jak má být, když jeho vznešenost sestoupí na malou
chvíli mezi lid. Bylo to po tom, co jako ministr zahra-
ničních věcí přiměl Topolánkovu vládu uznat mafiánský
kvazistát „Republika Kosova“ a v Prištině se bratříčko-
val s jeho vůdci, genocidními válečnými zločinci dů-
vodně podezřelými z obchodování s orgány
popravených zajatců a civilistů.

Ministr si k nám přisedl s nonšalantním úsměvem
a my se představili. „Proč jste uznal Kosovo?“, zazněla
naše otázka a připomněli jsme, že proti tomu byl za-
hraniční výbor Sněmovny ČR, proti byla velká většina
obyvatel a že z vlády před hlasováním odešli lidovci,
aby se té lumpárny nemuseli účastnit.

Prý podle mezinárodního práva, „kosovská autorita“,
tím pan ministr měl zřejmě na mysli kosovsko-albán-
skou narkomafii, „… splnila předpoklady pro uznání,
protože ovládla celé území Kosova a nezbylo tady nic
jiného, než to uznat.“ Pádnost takového argumentu
nám vyrazila dech. Všichni, kdo jsme seděli za stolem,
jsme okupované Kosovo několikrát navštívili a tamní
děsivou skutečnost známe velmi dobře. Nesvoboda
a postupná likvidace nealbánckých obyvatel Kosova,
rozkradení srbského státního i soukromého majetku,
chronické porušování práva na bezpečný život, na svo-
bodný pohyb, na soukromý majetek a dalších práv a to
vše pod bajonety NATO a dohledem mise EU je šokující.
Pana ministra, i když nám potvrdil, že o kosovské sku-
tečnosti ví, to ho ale příliš nevzrušuje. Pro pana ministra
zahraničních věcí České republiky jakoby mezinárodní
ani lidská práva nebyla podstatná.

Podle schwarzenbergské logiky, kdo ovládne území,
ten je jeho pánem a může si tam dělat, co chce, a my
to musíme uznat. Když jsme namítli, že to je jako ob-
hajovat Hitlera, kníže nás okřiklo, ať jej ve výkladu ne-
přerušujeme. Kdyby to kolegyně nenatáčela na video,
ani bych tomuto cynismu druhý den nevěřil
(http://youtube/rVDUMplmW84).

Karel Schwarzenberg ignoruje, že svět má dnes Or-
ganizaci spojených národů jako svůj nejvyšší orgán

a dále sofistikované mezinárodní smlouvy, která v me-
zinárodním právu otupily hrany konkurujících si státům.
On vyznává poměry, které vedly ke dvěma světovým
válkám. Právo silnějšího, který se zmocní a opanuje,
a toto násilí se pak musí akceptovat.

Připomenuli jsme mu další fakta, která by jako šéf
Zamini, měl znát. Např. Rezoluci Rady bezpečnosti OSN
č. 1244, která jasně říká, že Kosovo je součástí Srbska
a že se srbská policie a armáda podle této rezoluce na
Kosovo má vrátit. Rezoluce RB OSN však „náš“ ministr
zahraničí ignoruje. Dále jsme připomenuli mezinárodní
úmluvy z Helsinek (1975), které zaručují neměnnost
hranic v Evropě. Podle nich bez oboustranného dobro-
volného souhlasu zainteresovaných stran se hranicemi
v Evropě nesmí hýbat. I tyto smlouvy jsou občanu Sch-
warzenbergovi – ministru zahraničních věcí ČR - úplně
jedno! On otevřeně vyznává právo silnějšího.

Nevšímá si toho, že kosovsko-albánský stát je držen
na bodácích okupační armády, že není a nikdy nebude
schopen samostatného ekonomického života a že je
živen z našich daní a daní dalších evropských zemí.
Ministrova „kosovská autorita“ čili narkomafie, je
v dnešní Evropě považována hned po islamistickém te-
rorizmu za bezpečnostní hrozbu číslo dvě. Je roztažena
i u nás. Kryje se za různé firmy, zlatnictví, diskotéky,
herny a veřejné domy. Je hlavním dovozcem a distri-
butorem heroinu u nás. Ohrožuje i naši vnitřní bezpeč-
nost. Ale ministr zahraniční jim vychází vstříc a uznává
je. Tvrdí, že uznání není morální čin, ale uznání faktu.
Ale toto „uznání faktu“ neučinily země jako Španělsko,
Slovensko, Rumunsko, Kypr nebo Vatikán. O multiet-
nických velmocích, jakými jsou Čína nebo Rusko, ani
nemluvě.

Dalším faktem je, že kosovsko-albánští zločinci, ony
„kosovské autority“, které dnes vládnou na Kosovu,
nemají zatím pod kontrolou ani celé okupované území,
jak se nám snažil pan ministr namluvit. Srbové a Ro-
mové ze severu a východu provincie vzdorují, odmítají
se podrobit, stavějí barikády, je na ně vojáky armád
NATO i kosovskými gangstery stříleno, žijí v bídě v ne-
představitelných podmínkách uzavřeného ghetta, ale
nevzdávají se kriminální „kosovské autoritě“. Kosov-
sko-albánská narkomafie zkrátka ještě neovládla celé
území jižních srbských provincií, i v tomto bodu ministr
překrucoval pravdu. 

Když za několik let na to vyhlásila Jižní Osetie nezá-
vislost na Gruzii, a tamní „autorita“ opravdu ovládla

Zemský škůdce prezidentem?
Václav Dvořák
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bezpochyby celé území, pan ministr Schwarzenberg
tento fakt neuznal a oháněl se morálními argumenty,
Chartou OSN, Helsinskými dohodami a podobně. Prostě
pan ministr má dvojí metr.

Jak si ale vysvětlit jeho postoje? Proč například in-
staluje českého velvyslance v kosovské Prišitně, když
prezident Klaus jasně řekl, že tam velvyslance nikdy
nejmenuje a Parlament si to také nepřeje? Proč Sch-
warzenberg rozpolcuje českou zahraniční politiku, proč
se staví proti většině naší společnosti? V případě uznání
Kosova to nebylo poprvé. Jen si připomeňme jeho sil-
nou angažovanost ve věci umístění amerického
„obranného“ radaru v Brdech. Takže proč to dělá?

Mám pro to dvě vysvětlení.
To první: občan Karl zu Schwarzenberg pochází ze

staré rakousko-uherské šlechty, a proto je bytostným
nepřítelem Srbů. Šlechtická internacionála jim vyčítá
rozpoutání 1. světové války, na jejímž konci ztratila
všechna svá privilegia a podstatnou část majetků. Jak
řekl s neskrývaným zadostiučiněním bývalý německý
ministr a předtím šéf německé tajné služby BND
Klaus Kinkel, „…rozbití Jugoslávie bylo revizí první
světové války“. Připomínám: o první revizi se pokusil
Hitler a nevyšlo mu to. Podle moderní německé pra-
vice to byl prostě diletant. O druhou revizi se prostřed-
nictvím peněz a zbraní bývalé východoněmecké
armády pokusilo čerstvě sjednocené Německo
(1991-1999) pod vládou Helmuta Kohla. Dalo se do-
hromady s dalšími členy NATO. (Proč spolu válčit, když
si můžeme svět hezky rozdělit?). Napodruhé revize
1. světové války vyšla. Z mapy zmizelo Českosloven-
sko, naštěstí sametově, zároveň Jugoslávie – ta už
krvavě. Balkanizace východní a jižní Evropy byla do-
konána, a pokud se Srbové úplně nepodvolí, bude po-
kračovat (viz plány na odtržení Vojvodiny, Sandžaku,
Preševského údolí atd.). A občan Schwarzenberg
s dalšími členy šlechtické internacionály si od toho
slibují návrat do světa „belle epoque“. Mimochodem,
i proto byl Karel Schwarzenberg jedním z hlavních re-
žisérů tunelu našich veřejných rozpočtů – tzv. „cír-
kevních restitucí“, zcizení majetku, který římské sektě
nikdy v pravém slova smyslu nepatřil. I to je konzer-
vativní návrat, tentokrát do doby ještě daleko před
osvíceného císaře Josefa II.

A druhý důvod: ministr Schwarzenberg je „humr“.
Ministr hujeří směrem k Evropské unii a příbuzným
duším ze skupiny Bildeberg, druhům z Výboru Tří Set,
Trilaterální komisi a dalších obskurních společenstev,
která se snaží diktovat svoji vůli dnešnímu světu. Sám
iniciativně chtěl věnovat 90 miliard z našeho státního
rozpočtu do záchranného fondu eura5/, aniž nás o to

někdo z EU požádal, aniž bychom byli členy eurozóny
a aniž by měl z české strany jakýkoli pauvoir. Prostě
jen proto, aby se v Bruselu a mezi bilderberskými zalí-
bil. Prozrazuje česká státní tajemství, například napo-
sledy to o vyřazení francouzské Arevy z tendru na
dostavbu Temelína. Horoval pro Lisabonskou smlouvu,
která nás připravila o velkou část státní suverenity
a kterou jsme si zmenšili šanci ovlivňovat podobu
a rozhodování dnešní Evropy. Rád by vrátil zabavené
majetky sudetským Němcům a majetkově tak znejistil
miliony Čechů v pohraničí, Karlových Varech, Brně,
Praze, Jihlavě, Liberci…  Rád by „vrátil“ další český
majetek různým Lichtensteinům, kteří za aktivní pod-
poru Hitlera museli od nás spěšně odejít již v roce 1945.
Usiluje o prolomení Benešových dekretů, aby se mohl
dostat k další části po válce zabaveného schwarzen-
berského majetku. Německu chce za babku prodat
Lobkovický palác na Malé Straně a cenové posudky
expertů před veřejností tají. Karel Schwarzenberg je
politik z jiného světa, je to parašutista, vysazený do
Česka a jeho výsadek rozvrací stát.

Myslíte, že se obrácení kormidla historie směrem
zpět Karlu zu Schwarzenberg nepodaří, že žijeme přece
jen v jiné době?  Ale v Čechách je přece možné
všechno. Vždyť i on se dostal k majetku, řekněme to
velmi mírně, podfukem. Český soud tehdy soudil ne
podle českého, ale podle rakouského práva! Inu,
všechno jde, když se chce a když najdete pořádnou
podporu. „Karel nepodlehne korupci, on je dost boha-
tej, nemá to zapotřebí“, říkají naivkové. Ze svého mi-
nisterstva nechal vyhodit člověka, který na korupci
upozornil. Veřejně podporuje anonymní akciovky, hlavní
oporu korupčníků a na oko dělal cirkus okolo z korupce
podezřelého Čunka. On by Nečasovu vládu nikdy ne-
povalil. Jak by bez ní mohl prosadit přání svých pod-
porovatelů a bilderberských? S pomocí Nečasovy vlády
nám on, její první místopředseda a jeho přátelé ne-
dávno vyfoukli za bílého dne doslova před nosem mi-
nimálně 130 miliard při tzv. „církevních restitucích“.
On sám patřil mezi hlavní stratégy toho tunelování ve-
řejných peněz a majetků.

Pokud se národ neubrání, pak lidé jako Schwarzen-
berg si s námi a našimi majetky a penězi budou dělat,
co chtějí. Hlavně, že občas sestoupí mezi lid. To je pro
nás opravdu velká výhra. A tak zjevného zemského
škůdce, jen proto, že je „cool“ a „in“, my, moderní Češi,
potomci Havlíčka a Masaryka, zvolíme dobrovolně
a rádi na příštích pět let za svého nejvyššího reprezen-
tanta - za prezidenta. A nebo ne?

http://www.zvedavec.org/
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Vážené dámy, vážení pánové, přátelé! Díky Bohu
i nám všem, kteří jsme volili JJ Karla Schwarzen-
berga, se v prvním kole prezidentské volby čás-
tečně podařilo zabránit nejhoršímu, teď rozhodne
kolo druhé. Myslíme si, že volba mezi knížetem
a buranem je jasná. Pokud máte příbuzné a přátele
na venkově, zejména na Moravě a v severních Če-
chách, prosím, zkuste na ně působit, nemysleme
si, že je vyhráno! A jděme určitě volit! Naše pří-
padná neúčast nahrává disciplinovaným voličům
levice, pomáhá Zemanovi!

Stojíme před donedávna nepředstavitelnou mož-
ností dosadit na Hrad příslušníka starobylého šle-
chtického rodu. Možné historické prolomení
dosavadní plebejské okupace Hradu  je, myslím, ve-
liká výzva. Pokud se to zdaří, přispěje to rozhodně
k postupným změnám v myšlení lidí, včetně osla-
bování negativních názorů na tradice, šlechtu,
církve, vládu práva a spravedlnosti i na možnou bu-
doucí změnu státního zřízení na konstituční monar-
chii. Naše generace má možná po létech zase
šanci něco zásadnějšího změnit k lepšímu.  A to je
v současnosti náš hlavní úkol, jehož součástí jsou
aktivity klubů vojenské historie, snahy o obnovu
mariánského sloupu či Radeckého pomníku, ob-
čanské aktivity proti korupci a ničení obcí v zájmu
developerů, ochrana památek i přírody... To vše
spolu souvisí, i ta prezidentská volba. Konec konců
- zabránit tomu, abychom byli dalších pět let repre-
zentováni otlemeným namyšleným žoviálem, navíc
ekonomem a nebezpečným rusofilem, který bude
nepochybně pokračovat v klausovské linii přichylo-
vání k tomu tam se dubisku… a navíc, ó hrůzo, dal-
ším prognostikem. Předem děkuji za pomoc. 

Prosím, můžete-li, pokuste se ještě ovlivnit co
nejvíce dalších voličů. 

Nestačí, že jsme bodovali v prvním kole, že jsme
hlasovali pro Karla. Je nezbytné určitě volit ještě
podruhé, v žádném případě nepodceňovat sou-
peře! 

S naším heslem FACTA NON VERBA a císařovým
VIRIBUS UNITIS pokuste se informace dál šířit, také
mezi nevěřícími. Váš Jan E. Bárta 

N.B.: Na závěr si dovolím potěšit Vás příležitost-
nou poesií mého přítele, oslavující JJ Karla Sch-
warzenberga jako člena Klubu Za starou Prahu:
Václav J. Břevnovský (pseudonym). 

Sláva Tobě české země synu, 
který vyhnán byl do daleké Vídně. 
Teď při hradní volbě obavami hynu, 
zda druhé kolo nedopadne bídně. 
Sok Tvůj bude bohatýrem silným, 
on bůčkem, tlačenkou a ovarem se sytí. 
Tvé jméno zdá se mnohým lidem divným, 
přec českým jest do poslední niti. 
Volíme rádi syna vlasti české, 
Za starou Prahu klubu člena.   
Úspěchy hradní volby budou hezké, 
na Karla totiž žádný Miloš nemá.

A úplně na konec - jedna připomínka kandidá-
tovy temné minulosti: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123147
075-vladneme-nerusit/

Nekráceno. Děkujeme autorům za zaslání 
e-mailu (SPAMu) s tímto poučným textem.

SPAM čili NEVYŽÁDANÁ POŠTA

Příloha: 
Prohlášení Stálé rady České biskupské konference  
Výsledky prvního kola prezidentských voleb poukazují na skutečnost, že naši spoluobčané přistoupili

k těmto - pro naši republiku historicky prvním prezidentským volbám - s velkou vážností a odpovědností
a dali svůj hlas osobnostem, které prokázaly politickou zkušenost ve vedení naší země. 

Věříme, že k druhému kolu prezidentských voleb všichni přistoupíme se stejnou vážností a svůj hlas
dáme tomu kandidátovi, od kterého očekáváme, že jako státník naplní vědomí odpovědnosti za zemi,
dokáže důvěryhodně reprezentovat naši kulturu a opírá se o vnitřní morální kodex.  

V Praze dne 15. ledna 2013 
kardinál Dominik Duka OP, Arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference 
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a místopředseda České biskupské konference 
Mons. František Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský 
Mons. František Radkovský, biskup plzeňský
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Většina voličů KSČM vás zřejmě bude volit jako
kandidáta, který »zatopí Nečasově vládě«. Nezkla-
mou se?

Když je prezident levicový a vláda pravicová, je lo-
gické, že se levicový prezident bude vůči takové
vládě vymezovat mnohem razantněji, než jak by činil
současný první místopředseda této vlády.

Vy a váš protikandidát jste rozdělili národ. Čím to, že
došlo k takové polarizaci společnosti, ačkoli jste oba
v kampani, řekl bych, vystupovali poměrně krotce?

Zkušenosti z prezidentské volby v USA nebo ve
Francii jsou obdobné, personifikovaný spor bývá vy-
hrocenější. Věřím, že po prezidentské volbě tato po-
larizace ustane. Já pro to udělám, co budu moci.

Váš konkurenční tým nabádá k volbě prezidenta,
který »bude společnost spojovat, ne rozdělovat«. Jak
byste vyvrátil, že on bude spojovat, a vy rozdělovat?

Musíme vycházet z historických zkušeností.
Nevím, že by pan Schwarzenberg někdy svými činy
– nikoli slovy – dokázal, že společnost spojuje. Zdá
se mi, že ji spíš rozděluje. Kupříkladu tím, že se podílí
na kontroverzních projektech, jako jsou církevní res-
tituce, které naši společnost rozdělují zcela prokaza-

telně. Já snad dokázal schopnost spojovat už tím, že
jsem kdysi uzavřel dohodu dvou nejsilnějších stran,
která vedla k vytvoření stabilní vlády a k ekonomic-
kému růstu. Nedávno jsem svou schopnost spojovat
a hledat kompromis snad naznačil i tím, když jsem
uvedl, že bych jako prezident do rady České národní
banky jmenoval kupříkladu ekonoma Jana Švejnara,
který, jak asi víte, v těchto volbách podporuje mého
soupeře Karla Schwarzenberga. A pokud jde
o schopnost spojovat a rozdělovat národ, zazname-
nal jsem, že pan Schwarzenberg by prý chtěl udělit
v případě svého zvolení státní vyznamenání členu
skupiny bratrů Mašínů, o jejichž činu z 50. let roz-
hodně v naší společnosti konsenzus nevládne, nao-
pak, většina společnosti ho odsuzuje. Já bych nikoho
z Mašínů samozřejmě nikdy nevyznamenal, neboť
vraždění civilistů je zločinem za každých okolností,
dokonce i za války.

Jak hodnotíte průběh předvolební kampaně? Jaké
největší fauly vůči sobě jste zaznamenal? 

Největšího faulu se Karel Schwarzenberg dopustil
tehdy, když mne spojil s amnestií prezidenta Klause,
se kterou přitom já zásadně nesouhlasím a od po-

Karel Schwarzenberg
společnost nespojuje
Rozhovor s prezidentským kandidátem Milošem Zemanem
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čátku ji kritizuji. A za faul považuji i štvanici na Mar-
tina Dejdara a další mé podporovatele z umělecké
sféry. Myslím, že podobné akce našich oponentů
ukázaly, že jejich kampaň je neférová. Nevím o tom,
že by můj volební tým či moji podporovatelé někdy
ostrakizovali jakoukoli osobnost, která podporuje
Karla Schwarzenberga.

Všiml jsem si, že paní Slonková se pokusila oprášit
kauzu Bamberg, pan Kmenta zase v pravou chvíli
oprášil spis Krakatice. Mohou tyto staré známé triky
ve stylu Kubiceho zprávy volby ovlivnit?

Dvacet let stará »aféra Bamberg« byla ukončena
veřejným prohlášením Václava Havla, který mi tehdy
vyjádřil podporu a jednoznačně zkonstatoval, že jsem
se ničeho zlého nedopustil, což ostatně zkonstato-
vala i zpráva Bezpečnostní informační služby, která
je snad v takové věci rozhodující. Jen velice hloupí
lidé uvěří pomluvě vytažené den před volbami. Na
druhé straně bych chtěl upozornit, že již dva měsíce
je mediálně potlačována kauza pana Jakuba Klou-
zala, který připravuje trestní oznámení na Karla Sch-
warzenberga za krytí korupce na ministerstvu
zahraničních věcí. Nechť si každý volič sám srovná,
zda pseudoaféra, která byla dávno vyřešena, je srov-
natelná s aférou, která právě začíná.

Získal jste podporu řady osobností. Kterých si nej-
více vážíte? 

Velmi rád bych jmenoval filozofa Erazima Koháka,
filozofa Václava Bělohradského, profesora Zdeňka Ji-
čínského nebo předsedu odborů Jaroslava Zavadila.
Vážím si i podpory z uměleckého světa - Jiřiny Boh-
dalové, Lucie Bílé, Daniela Hůlky či Václava Hudečka.
Nejvíce si ovšem vážím toho, že mě nepodporují jen
osobnosti z jedné části politického spektra, má pod-
pora je celospolečenská.

Jak jste naopak vnímal to, že čtyři vaši bývalí spo-
lustraníci ze sociální demokracie – Vladimír Špidla,

Lubomír Zaorálek, Jiří Dienstbier a Petra Buzková –
podpořili vašeho pravicového protikandidáta?

Jsou to svobodní lidé a mají svaté právo rozhod-
nout se, komu dají svůj hlas. To, že členové jedné
strany nejsou ve své volbě jednotní, není ostatně nic
výjimečného. Stejně tak v ODS, i přes doporučení je-
jího vedení, aby její členové volili Karla Schwarzen-
berga, se našlo několik lidí, kteří budou volit mne.

Slovenský premiér Robert Fico vyjádřil znepoko-
jení nad výroky Karla Schwarzenberga o tzv. Bene-
šových dekretech. Nebývá obvyklé, že politik jiné
země takto vstoupí do kampaně. 

Nemyslím, že přímo vstoupil do volební kampaně.
Vyjádřil pouze jakožto slovenský premiér zneklidnění
z výroků současného ministra zahraničí sousedního
státu. Ostatně ono zneklidnění není pouze věcí sou-
časné slovenské vlády a slovenské sociální demo-
kracie. Chtěl bych upozornit, že obdobné výhrady
vůči výrokům Karla Schwarzenberga ve věci Bene-
šových dekretů veřejně vyjádřil i představitel sloven-
ské pravice Ján Čarnogurský.

Kampaň končí, udělal jste v ní nějaké chyby?
Udělal jsem mnoho chyb, stejně jako můj proti-

kandidát. Ale věřím, že voliči se budou nakonec roz-
hodovat podle životního příběhu obou kandidátů.
Tedy podle toho, co už v životě dokázali, a méně
podle toho, co slibují.

Snad mohu prozradit, že jste v našem soukromém
rozhovoru týden před 1. kolem udělal prognózu, že
se v kole druhém utkáte s Karlem Schwarzenber-
gem, a nikoli s Janem Fischerem, jak tvrdily všechny
tehdejší výzkumy. Máte i nyní nějakou podobně pre-
cizní prognózu?

Mou prognózou tentokrát je, že volby budou velmi
těsné. Bude opravdu rozhodovat každý hlas.

Jan STERN, Haló noviny 
25. 1. 2013
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Stručně, jasně, výstižně.
Prezident České republiky Václav Klaus poskytl rozhovor štábu FTV Prima dne 19. 1. 2013 po ná-

vratu z jednání v Polsku, ještě na ploše Ruzyňského letiště (nyní Letiště Václava Havla):
„Chtěl bych zdůraznit na začátek to, že jsem opravdu a říkám to zcela upřimně, že jsem neměl

v úmyslu aktivně vstupovat do právě probíhající kampaně. Myslím, že to není role prezidenta, maximálně
tak jako občana. Je to primárně proto, že ani jeden z obou kandidátů není reprezentantem politiky, kterou
jsem zastával a zastávám já, což myslím každý dobře ví. Nicméně, výroky jednoho z těchto kandidátů
o Benešových dekretech a o tom, že druhý československý prezident Edvard Beneš by měl být… by
patřil před mezinárodní soud v Haagu, mne k tomu prostě bohužel nutí a uzavřel bych to slovy, že tyto
výroky a tyto postoje cítím jako pohrdání českými dějinami a jako Čech se jimi cítím ohrožen.“

Lipa_01_2013_LIPA  08.03.13  10:47  Stránka 25



26

VOLBY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Ve finále boje o Hrad je třeba se nenechat strhnout
emocemi, dobře rozvažovat, vzít rozum do hrsti, se-
brat odvahu a opravdu jít k volbám. Arogancí poslední
fáze kampaně a špinavými metodami polopravd a lží
některých jejích aktérů se nenechat odradit. Ti, kdo
říkají, že nepůjdou k volbám, prozrazují, že jim vlastně
na osudech a budoucnosti našeho národa tolik nezá-
leží. Vzdávají se svého práva spolurozhodovat a pře-
nechávají ho druhým.

Vyostřující se kampaň nám usnadňuje rozhodo-
vání, protože ukazuje, že nemáme jinou alternativu.
Jestliže je zřetelné, že určitý kandidát bojuje všemi
zbraněmi, bez ohledu na to, jestli jsou dobré nebo
špatné, tak ukazuje, že mu jde především o získání
vlastního prospěchu za každou cenu, i kdyby se měl
spojit s „čertem“, čili jde mu sobecky jen a jen o sebe
samého. Je třeba se dobře dívat, kdo ho podporuje.
Takového kandidáta nelze volit, protože dává najevo,
jakým způsobem by se pak choval i ve funkci.

Jestliže je někdo schopen se ponížit a prosit o vo-
lební podporu reprezentanty minulého totalitního
systému padesátých i pozdějších let, kteří způsobili
tolik zla v naší nedávné minulosti, ukazuje, že mu jde
především o dosažení vlastního cíle za jakoukoliv cenu.
(A jakou cenu „zaplatil“ za příslib podpory?) Na něja-
kých pozitivních hodnotách ani na cti takovému člo-
věku zřejmě nezáleží. Pak je nutno mít obavu, že je
schopen čehokoliv a je nebezpečný pro budoucí pozi-
tivní rozvoj společnosti. Takového kandidáta nelze volit!

Studenti a mládež v nedávné době ukázali, že mají
nejen dobrý politický cit, ale i odvahu „jít do toho“ víc
než mnozí dospělí. A vůbec v poslední etapě našich
dějin (například v roce 1989) se projevili jako opra-
vdová revoluční síla, která může posouvat dějiny ku-
předu. Spoléháme na to, že i v situaci prezidentské
volby dobře rozpoznají, kdo je kdo, a dotáhnou svůj
už dříve započatý boj do vítězného konce. 

Na naší politické scéně se v poslední době ozývá
volání po návratu „tradičních hodnot“. Při současné
konstelaci prezidentské volby je v tomto smyslu je-
diný kandidát, který má oproti hrubosti a aroganci ur-
čitou noblesu a ve svém chování i v dlouhé rodové
tradici hodnoty, které naše společnost dnes potřebuje.
Námitky, které jsou proti němu vyslovovány, jsou buď
bezvýznamné ve srovnání s ostatními hodnotami,
nebo přehnané a zveličené, či vytržené z kontextu
a nemají valného smyslu.

Ve společnosti lidí nenajdeme „andělského“, úplně
bezchybného kandidáta. A tak ať uvažujeme, jak
chceme, jediným kandidátem pro současnou volbu je
pro nás a pro ty, komu leží dobro společnosti na srdci,
pan Karel Schwarzenberg.

kardinál Miloslav Vlk
23. 1. 2013, www.kardinal.cz

Vlk, který kandiduje na pastýře ovcí, začíná často-
krát svůj volební projev prostým: Mám vás rád…
(Lubomír Brožek)

Prezidentské volby

To mu nemohu nikdy prominout
Prezident Václav Klaus reagoval v sobotu 19. 1. 2013 po návratu z Polska pro Novinky.cz na část

debaty prezidentských kandidátů Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana, která se týkala Benešových
dekretů.

Co říkáte na výroky ministra zahraničí ČR Karla Schwarzenberga, o Benešových dekretech, napří-
klad, že jsou již zrušené?

Že si něco takového pan Schwarzenberg dlouhodobě myslí, vím už dávno. Že si s tímto svým ná-
zorem dovolí vystoupit ve volební kampani na českého prezidenta, jsem nečekal. Asi byl zvyklý, že
mu vždy všechno prošlo, ale já mu tento výrok prominout nikdy nemohu. Právě jsem se vrátil ze
setkání tří prezidentů v Polsku. Jak v Polsku, tak na Slovensku jsou takové výroky a názory vnímány
jako něco naprosto nepochopitelného.

Co z toho plyne pro Českou republiku a českou veřejnost?
Česká veřejnost není a nemůže být k pokusům o zpochybnění poválečného uspořádání lhostejná.

Výroky našeho ministra zahraničí v české prezidentské kampani dodaly těmto pokusům zcela nový
rozměr a mám strach, že jim to dodá i zcela jinou váhu.
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Proč nevolit Schwarzenberga prezidentem ČR?
Karel Sýs

Když vidím stařenku, jak nese svou větvičku Hu-
sovi, totiž volební lístek „Knížepánu“ (pozor, je na
to zákon 61/1918 Sb. z 10. 12. 1918, jímž se zru-
šují šlechtictví, řády a tituly): „On má ve světě
styky a pomůže nám“, babičku právě se vracející
z lékárny, kde ji Schwarzenbergův guru Kalousek
okradl, když slyším: „Vždyť to říkal pan Kraus v te-
levizi!“, když slyším, že je Kája „sexy“, uvěřím, že
půlka národa je snad už perverzní, masochisticky
ochotná lízat panský bič. „Nechá nás pohrabovat
klásky, sbírat houby, nevezme nám ani maliny, ani
ostružiny…“

A uvěřím vlastní básni - co bylo metaforou, děje
se náhle v reálu: MF Dnes a sociální sítě zavelí
a všichni, kdo vyvalují oči na monitor, se shromáždí
u jámy a disciplinovaně se do ní vrhnou na pokyn
„enter“!

Mládež nová, mládež Gottwaldova buzerovala
společnost ani ne deset let; pak všichni ti pavkové
kohoutové obrátili modré košile na nekomplemen-
tární bílou. Ale teď už to trvá třiadvacet let!

A začínám si myslet, že za protektorátu bylo po-
dobně. Obyvatelstvo tiše makalo a po válce se

schovalo za hrdiny, jimž se dnes bezostyšně pos-
mívá.

Však ani K. H. Frank neuměl českou hymnu. Ale
co do „šlechtice“, který neví, kde jeho domov,
který se jakžtakž rozpomene na bory (možná měl
na mysli plzeňské Bory), ale skaliny ne a ne za-
bručet!

Opravdu hluboko jsme klesli: sežraný dort re-
publiky a na něm plesnivá třešeň: dědek s čírem!

Doznání
Jaroslav Čejka

Bylo by to všechno k smíchu, kdyby to nebylo
spíš k pláči. Přímá volba prezidenta republiky,
která měla lidi sjednotit, je rozdělila na dva nesmi-
řitelné tábory.

Karla Schwarzenberga volili především ti mladí
voliči, kteří jsou pořád free, cool a in, protože díky
svým zámožným rodičům zatím nepoznali žádné
hmotné starosti, staří snobové a ti, co jsou už
dávno za vodou a ke štěstí jim chybí snad jen ten
šlechtický titul. Volili ho však také lidé slušní a in-
teligentí, které prostě okouzlil šarm urozeného
gentlemana, nebo kteří uvěřili tvrzení, že právě on
představuje tolik potřebnou změnu, spočívající
ovšem v návratu k politice „pravdy a lásky“. 

To Miloše Zemana volily převážně mladé i staré
"socky", jak dnes nazývají novodobí zbohatlíci ty,
co žijí od výplaty k výplatě či od důchodu k dů-

chodu, nebo lidé sice dobře situovaní, ale přemýš-
liví, pro které nejsou slova solidarita a sociální smír
prázdnými pojmy, bohužel však také dravci, nena-
sytně se deroucí k prozatím obsazeným korytům,
jakož i lidé až příliš spjatí s někdejšími poměry.

A v tom je celý ten problém. Mnozí slušní a in-
teligentní voliči z toho byli tak otrávení, že ke dru-
hému kolu voleb vůbec nešli. 

Já osobně (a svůj názor nikomu nevnucuji) od
Zemana nic moc nečekám, ale toho, čeho se bylo
nadít od "knížete s čírem", se dočkat už vůbec ne-
chci. Vždyť byl a je spojený vládní a stranickou pu-
peční šňůrou jak s Petrem Nečasem, tak
Miroslavem Kalouskem, kterým nevěřím ani po-
zdravení. A protože na rady většiny národních „ba-
vičů“ nedám a mediální masáže ignoruji, volil jsem
Zemana, i když se mi přitom ruka trochu třásla…
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Ministr zahraničí a neúspěšný kandidát v boji
o Pražský hrad Karel Schwarzenberg (TOP 09) je
podle představitele Sudetoněmeckého landsman-
šaftu Berndta Posselta morálním vítězem českých
prezidentských voleb, jak po jejich skončení uvedl
pro týdeník Sudetendeutsche Zeitung. „Karl Sch-
warzenberg byl v českých prezidentských volbách
nejen neobyčejně úspěšný, z osmi procent přisuzo-
vaných předvolebními průzkumy se nakonec dostal
až na téměř 46 procent, a to navzdory nejbrutálnější
kampani protivníků, ale byl také morální vítězem
tohoto duelu. S obrovskou odvahou a působivě mlu-
vil bez obalu v několika rozhodujících televizních
debatách o vyhnání jako elementárním porušení
lidských práv, o zničující myšlence kolektivní viny
stejně jako o tom, že Benešova vláda by pravděpo-
dobně dnes skončila před soudem v Haagu," ocenil
mluvčí SL ta Schwarzenbergova vyjádření, za něž
se mu dostalo  ostré kritiky svého protikandidáta
Miloše Zemana (SPOZ) nebo prezidenta ČR Václava

Klause. „Schwarzenberg svou suverénní otevře-
ností a pevností názorů přinejmenším střednědobě
změnil svou zemi mnohem více, než by jako prezi-
dent, který nemá o moc více kompetencí než ně-
mecký prezident, mohl v úřadu udělat." Posselt,
který je současně evropským poslancem za bavor-
skou vládní Křesťanskosociální unii (CSU), rozhodně
odmítl, že by Schwarzenberg v boji o Hrad sloužil
„cizím zájmům, jak mu odpudivými, skoro až rasis-
ticky působícími útoky předhazovala Klausova ro-
dina. Naopak vystupoval jako český vlastenec
a přesvědčený Evropan, který přehodil výhybky
směrem k lepší české a pro nás také lepší středo-
evropské budoucnosti." Vůči Miloši Zemanovi, coby
nově zvolenému prezidentovi České republiky, vy-
jádřil Berndt Posselt jako mluvčí Sudetende-
utschland Lansmanchaftu respekt a připravenost
ke spolupráci na budování dobrých česko-němec-
kých i česko-sudetoněmeckých vztahů, nezatíže-
ných předsudky. 1. 2. 2013
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Václav Dvořák 

Plno dobrých zpráv a jedna špatná:
Nejdříve ty dobré:
Prohrála senilní demence
Prohrála elitářská povýšenost
Prohrál Bildelberg
Prohrály prostituující “osobnosti”
Prohrála korporátní média (HN, MFD, LN …)
Prohrála veřejnoprávní média, šířící vládní
propagandu
Prohrál gauner Bakala a jiní “mecenáši”
Prohrála kampaň goebbeselského typu
Prohráli zmanipulovaní Přemluvbábové

No a teď ta špatná:
Novým prezidentem je Miloš Zeman.

Sudetendeutsche Landsmannschaft & úhel pohledu

Levicový populista Miloš Zeman vyvolal ve své
volební kampani hrůzný soubor přízraků minu-
losti. Ještě hrůznější bylo ale sledovat, jak
snadno a úspěšně se nechá také v Česku s tě-
mito přízraky zacházet, píše rakouský Kurier,
podle něhož je děsivé, jak snadno se ještě dnes
vyvolávají emoce krvavými dějinami 20. století.

27. 1. 2013

„Naprostá hanba je, s čím Miloš Zeman přišel ve
druhém kole - přišel s naprosto estébáckým a fašis-
tickým svinstvem a to se mu vymstí. Rudá a hnědá
prasata táhnou lháře a demagoga na Hrad," prohlá-
sil režisér Jan Hřebejk v sobotu večer v Lucerna
Music baru, kde se příznivci Karla Schwarzenberga
dočkali výsledku druhého kola prezidentské volby.
Sdělil to do kamery FTV Prima, která jeho komentář
vzápětí odvysílala  v rámci hlavních večerních zpráv.
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K volbám se příliš už vracet nechci, myslím, že
vše podstatné už bylo mnohokrát řečeno, ale na-
konec mi to nedalo. Protože to, co chci říct, je
dobrá zpráva, a těch je tak málo, že si zaslouží,
aby byla řečena. Chci použít klasické metody pro-
pagandy – opakování, ale jde o dobrou věc, tak
snad to snesete.

Chtěl bych vypíchnout dvě věci. Ta první – sku-
tečným vítězem není ani tak Zeman, ale obyčejní
lidé. Vzali celé volby nesmírně odpovědně. Jak se
to pozná? 

Havloidé vsadili na zdrcující mediální kampaň
za podpory uznávaných umělců a (méně uznáva-
ných) miliardářů. Měli výhodu v tom, že Schwar-
zenberg spoluvlastní (s Bakalou) například
rozšířený Respekt a co nevlastní on, to vlastní
spřízněné německé domy. Oficiální média zaží-
vala orgasmus servilnosti. Osobní kontakty hav-
loidů na televizní ředitele pak dokonaly zbytek.
Přesto – anebo právě proto – neprošli. Nepodařil
se jim hromadný brainwashing národa. Lidé hle-
dali jiné zdroje. A našli.

Server Britské listy hlásí za poslední měsíc 534
tisíc návštěvníků. Podobně rekordní návštěvnost
hlásí server iDnes, a také Zvědavec má za leden
rekordní návštěvnost – 335 tisíc unikátních ná-
vštěv. Lidi se nespoléhali na oficiální zdroje, četli
to i ono. A zjevně se pak rozhodovali na základě
vlastní volby. To svědčí o jejich politické vyspě-
losti a odpovědnosti. Ne každý národ je na tom
stejně. Máme být na co hrdi. 

Druhou věcí, kterou bych chtěl vypíchnout, je
role internetu v celém tom humbuku. To ještě
před dvaceti lety nebylo vůbec možné. Lidé byli
odkázáni jen na to, co si přečetli v novinách kou-
pených v trafice a na televizi. Kdo kontroloval
obojí, rozhodoval o tom, co smějí a nesmějí vědět.
Samozřejmě, šeptandy se šířily a leccos z nejvyš-
ších míst proniklo i do podhradí. Ale trvalo to
dlouho a bylo to nejisté. Mnoho špíny se dařilo za-
mést pod koberec. Dnes to papalášům tak snadno
nejde. Jsou jako v akváriu. Někdo se něčeho na
ně domákne – a šup s tím na internet. Druhý do

rozvede, přidá, co sám ví, další to zanalyzuje
a ještě další to zkopíruje tam a onde... A oni s tím
nemohou nic dělat. Internet je noční můrou tzv.
elit, skutečně džín vypuštěny z láhve. Džín, se
kterým špičky nepočítaly a kterého se jim už asi
sotva podaří do láhve znovu zavřít. 

Jen díky internetu jsme si mohli včas prohléd-
nout i druhou tvář Karla Schwarzenberga. Tu,
která měla zůstat utajena.

Politika byla vždycky špinavá záležitost, od za-
čátku existence moderních státních útvarů přita-
huje do vlád zemí asociální deprivanty
a bezohledné dravce. Není to projev současného
systému. Kolem roku 100 př. n. l. si římský politik
Markus Crassus zvyšoval své bohatství tak, že
jeho otroci bývali první u požárů v Římě. Crassus
nabídl majiteli hořícího domu, že jej od něj od-
koupí za nízkou cenu. Pokud majitel souhlasil,
Crassovi otroci dům rychle uhasili. Pokud nesou-
hlasil, nechali ho shořet. Šeptalo se, že často
i ohni na začátku pomohli, pokud šlo o „zajímavý
majetek“, ale tenkrát ještě neměli internet, tak
zůstalo jen u té šeptandy. 

Události posledních dnů ukázaly, že skutečná
demokracie může fungovat. Už jsem v ní nevěřil
díky naprostému vyprázdnění tohoto pojmu sou-
časným establishmentem. Ale vypadá to, že lidi
by si dokázali vládnout sami. Přístup k informa-
cím a kolektivní inteligence může převážit i nad
sebevětší a sebedrzejší kampaní. Dejte lidem
všechny informace – a oni se rozhodnou dobře.
A to je třetí dobrá zpráva. Informace je moc. Teď
už nám schází jen „maličkost“. A sice prosadit
snadnou odvolatelnost politiků. Dokud ta nebude,
nemá smysl se bavit o demokracii. A až bude, je
celkem jedno, jak se bude politický systém jme-
novat. Možnost volit a odvolat kohokoliv z vedení
je základem fungujícího systému. A ono to k tomu
směřuje!

Připomněl jsem si znovu ten nápis na zdi:
Kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je za-
kázali. To pořád platí. Neraduji se z vítězství lep-
šího kandidáta, protože nevím, kdo za ním

No pasarán! 
Havloidé nasadili všechny své nejtěžší zbraně. A neprošli
Vladimír Stwora
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doopravdy stojí. Je docela možné, že někdo
někde se nám teď nahlas chechtá, protože oba
kandidáti byli jen dvě tváře stejného Boha a oba
slouží stejnému pánu. Na tu možnost musíme být
připraveni. Uvidíme, dejme Zemanovi čas. Vní-
mám ty poslední volby jako sociologicko-psycho-
logický pokus na 10 milionech dobrovolníků -
něco, co by se v laboratoři těžko dalo realizovat.
Pokus měl odpovědět na otázku, zda je kolektivní
inteligence odolná vůči masivnímu tlaku propa-
gandy a zda se dokáže rozhodnout ve svůj pro-
spěch, má-li možnost znát argumenty pro a proti.
A ukázalo se, že ano. A z toho se raduji. 

Domnívám se, že internet vytváří subtilní
a méně subtilní tlak na svoloč, která si říká elita.

Je to takový Damoklův meč. Dříve nebo později
budou muset vzít na vědomí, že cokoliv udělají,
se dozvíme. Že se nic neutají. Nic nezametou pod
koberec. Propojeno s možností odvolatelnosti po-
litiků se systém začne pomalu čistit. Společnost
má v sobě zabudovány samočistící mechanismy,
podobně jako třeba vodní plochy v přírodě. Potře-
bujeme ještě nějakých 20-30 let a to, co bude
pak, bude docela příjemná doba. Do veřejného ži-
vota se vrátí slušnost, úcta a čest. My se toho asi
nedožijeme, ale další generace ano. Jediné, co je
třeba, musíme si více věřit. Čas pracuje pro nás.
Nemohou vyhrát. Neprojdou!

29. 1. 2013
http://www.zvedavec.org/
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„My, níže podepsaní, protestujeme proti letoš-
nímu drastickému zkrácení dotací, které Minister-
stvo kultury přidělilo na projekty tzv. živé
kultury…“ atd., píše se v petici „Zachraňte kulturu
2013“, jež pléduje za navýšení prostředků na kul-
turní aktivity ze současných 2% z rozpočtu MK ČR
na úroveň roku 2008, tedy 5,5%. A já se ptám:
pokud vám, níže podepsaným, ministerstvo nevy-
hoví, pak se stane co? Zvednete pohoršeně obočí,
zamračíte se, sepíšete další a další supliku v oče-
kávání, že v kritické chvíli vašeho dramatu se-
stoupí z výšin Černínského paláce předseda
strany, která paní ministryni dosadila do čela vámi
kritizovaného úřadu, coby deus ex machina, aby
k vám, lidu kulturnímu, měl blíže, aby vás politoval,
nebo snad dokonce podal pomocnou ruku a paní
ministryni domluvil? 

To jste se, medle, brzy probudili, že jste si ne-
všimli, že prostředky na živou kulturu klesají vy-
trvale a dlouhodobě a že se nejedná o náhodný
výkyv, ale zcela zřetelný, jasný a čitelný proces,
který v žádném případě nezačal včera.

Vzpomínám si, jak jsem krátce po převratu,
ještě za páně Lukešova ministrování, seděl s vy-
sokým představitelem ministerstva, který mi
v chmurném žertu pravil: Někdy tu tak s panem
ministrem večer sedíme a přemýšlíme, jestli by
nebylo nejlepší to celé „bouchnout“ Japoncům.

Nu a tak to šlo a šlo, od ministra k ministrovi –
přes Pavla Tigrida, který se nechal slyšet, že kul-
tura se má uživit sama (a ani se nezačervenal při
vzpomínce na dotace, jichž se dostávalo magazínu
Svědectví za jeho šéfredaktorování), až k Pavlu
Dostálovi, jehož jsem měl osobně rád, ale fakt je,
že pro zvrácení klesajícího trendu nehnul ani prs-
tem. 

A tak jsme došli až sem, ke křížku, my ukřivdění
umělci, neboť jsme byli vždy více méně loajální
a tohle máme za to, že nám bylo dost fuk, když
jiným „rozpočtová (ne)odpovědnost“ zatrhla tipec. 

Co si teď počneme s tím křížkem po funuse
a suplikou v ruce? Komu ji adresovat, když procesí
už dávno odešlo a pastýři duší mají jiné starosti,
neboť je čekají restituce. Možná by bylo dobré se
pomodlit, ale kdo nás oslyší, kdo se nás zastane?

A koho jste se zastali vy, níže podepsaní? Kde
byly vaše podpisy, když se začali ozývat senioři
anebo zdravotně postižení spoluobčané, že nemo-
hou vyjít se svými příjmy a jsou mnohdy nuceni
volit – ne mezi tím či oním kulturním projektem,
ale zda si mohou odpustit některé léky, aby jim
zbylo na základní potraviny? Problém je, že se svět
změnil a vy jste si toho ani nevšimli. 

Bůh vám pomáhej!
7. 2. 2013

http://www.zvedavec.org/

Jak se chodí ke křížku
Lubomír Brožek
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Stovky náboženských vyznání panující v současné
době na celém světě mají často zcela diametrálně roz-
dílný přístup k lidské sexualitě, realizaci sexuální ak-
tivity a sexuální výchově. Zajímavé je po této stránce
srovnání dvou nejrozšířenějších monoteistických ná-
boženství – křesťanství a islámu. Také zde panují četné
velice nápadné rozdíly. 

Je naprosto známou skutečností, že katolické ná-
boženství se již od dob svého vzniku vyznačuje velice
nepřátelským postojem k lidské sexualitě. Šesté při-
kázání boží „Nesesmilníš“ zahrnuje tak širokou škálu
zákazů, že snad vskutku neexistuje člověk, který by
všechna tato omezení celoživotně respektoval.
Všechny tyto hříchy jsou navíc označeny jako těžké,
což znamená, že jejich spáchání zatěžuje duši kato-
lického křesťana neustálými výčitkami svědomí, činí
ho poslušným a snáze ovladatelným.  

Katolický katechismus se o hříších proti šestému
přikázání vyjadřuje zcela přesně a nedvojsmyslně.
Těžce hřeší ten, kdo má nepočestné myšlenky, žádosti
a pocity, kdo nemravně pohlíží, mluví, čte nebo rád na-
slouchá řečem nestoudným a dvojsmyslným, kdo
dobrovolně a při plném vědomí něco nemravného dělá
sám nebo s někým druhým. To ještě není všechno.
Těžce hřeší také ten, kdo se vydává v nebezpečí hříchu
neslušným tancem, představením, hrou, společným
koupáním nebo předčasnou známostí. Hříchem jsou
také řeči, žerty a dvojsmyslné písně. O takovýchto ne-
mravných věcech se nikdy nemluví ani nepřemýšlí. 

K šestému přikázání se někdy řadí ještě přikázání
deváté zakazující „požádat manželky bližního svého“.
Je to vlastně zbytečné zdvojení přikázání o smilstvu
a navíc vyložená sexuální diskriminace, protože s opač-
ným požádáním ze strany ženy se zřejmě vůbec nepo-
čítá. Původně bylo přikázání jen devět a to deváté
přikázání znělo: „Nepožádáš domu bližního svého, aniž
požádáš manželky bližního svého, ani služebníka jeho,
ani děvky jeho, ani vola jeho, ani osla jeho, ani cožkoli
jest bližního tvého.“Toto poslední přikázání bylo posléze
rozděleno tak, aby manželka byla oddělena od domu,
služebníků, děvek, volů a oslů. Slovo boží bylo celkem
důvtipně opraveno proto, aby manželka již nebyla jenom
jakýmsi kusem majetku, jak je tomu v originále. 

Největším sexuologickým problémem katolického
náboženství je ovšem neposkvrněné početí panny

Marie. Tato anato-
mická a fysiologická
záhada je vysvětli-
telná pouze na zá-
kladě víry a zjevení,
zatímco střízlivě
uvažujícímu lid-
skému rozumu se
vzpírá. Římský katechismus říká, že „Ježíš je z matky
zrozen, aniž by její panenství v nejmenším porušil.“ Je
to zkrátka stejná záhada jako Kristův pozdější únik
z uzavřeného a zapečetěného hrobu.

Katolické náboženství v několika směrech zkresluje
původní Ježíšovo učení. Velice názorným příkladem
tohoto morálního posunu je třeba hodnocení cizolož-
ství. Snad každému je známá příhoda z Janova evan-
gelia, kdy židovští farizeové přivedli k Ježíšovi ženu
přistiženou při cizoložství se slovy: “Mistře, tato žena
byla přistižena jako cizoložnice. Mojžíš nám přikázal
takové kamenovati. Co říkáš ty?“ Ježíš pak odpověděl:
„Kdo z vás je bez hříchu, první hoď po ní kamenem.“
Dotyční zřejmě neměli zcela čisté svědomí a tak se
pozvolna vytratili. Ježíš pak cizoložnici řekl: „Ani já tě
neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“

Jaký je to rozdíl proti epištolám Pavlovým, který na-
řizuje cizoložnice bez milosti kamenovat a „vydat sa-
tanu ke zkáze těla“. Stejné tresty stihnou podle apoštola
Pavla homosexuály a prostitutky, zatímco prostitutka
Marie Magdaléna byla Kristem povýšena do nejvyšší
pozice v hierarchii všech křesťanských svatých.  

Pokud se týče techniky pohlavního styku, někteří
zpovědníci prý dokonce dovolují jenom soulož tváří
v tvář se ženou ležící naznak, proto se této poloze asi
říká misionářská. Mezi těžké hříchy pochopitelně patří
také homosexualita a zoofilie. Ani manželé nesmějí
souložit tři dny před svatým přijímáním. Obzvlášť přísní
katolíci zpochybňují také každou soulož, která nesmě-
řuje k otěhotnění. Hříchem je každá antikoncepce
s výjimkou periodické sexuální abstinence spočívající
ve výpočtu neplodných dnů - tak zvaná vatikánská ru-
leta. Podle posledních průzkumů se zákazem antikon-
cepčních tablet souhlasí pouze 6% katolíků, takže brzy
můžeme v církvi očekávat antikoncepční revoluci.

K tak zvaným vnějším hříchům proti cudnosti patří
pohledy, dotyky, objímání, polibky, hovory, písně

Alláh nebo Hospodin?
Radim Uzel
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a čtení. Podle oficiální příručky pro katolické zpověd-
níky se části lidského těla dělí na počestné (obličej,
ruce, nohy), méně počestné (ňadra, záda, ramena,
stehna) a nepočestné (pohlavní orgány a partie, které
jsou jim blízké). Tato „počestnost“ a „nepočestnost“
se týká jak cizího, tak i vlastního těla. Dívat se na ne-
počestné části těla neúmyslně, letmo, krátce a zdálky,
je jenom lehký hřích, zatímco dívání se úmyslně,
dlouze a zblízka je hříchem těžkým. Časové ohraničení
a přesné určení vzdálenosti je ovšem na individuálním
posouzení zpovědníka.  

Všechny tyto údaje jsou dodnes platné a pocházejí
od nejuznávanějšího klasika veškerého zpovědnictví
biskupa Alfonse Maria z Liguori (1696 - 1787). Tento
klasik byl papežem Piem IX. v roce 1871 povýšen na
„učitele církve“ a v roce 1950 ho Pius XII. prohlásil za
patrona všech zpovědníků a moralistů. Ve svém díle se
rovněž zabývá frekvencí pohlavních styků a uvádí, zda
je smrtelným hříchem odpírat čtvrtou soulož v průběhu
jedné noci, nebo naopak zda není hříchem odmítnout
soulož tomu, kdo ji požaduje pětkrát v měsíci.  

Původní Kristovo učení neobsahuje žádná sexuální
témata. Prokazatelně neexistuje žádný Ježíšův výrok
proti prostituci, ani slovo o homosexualitě, o smilstvu,
mastrubaci, nebo o předmanželském či mimomanžel-
ském pohlavním styku. Církevní učitelé od Tertulliána
až po Tomáše Akvinského čerpají veškerou svou in-
spiraci hlavně z epištol apoštola Pavla. 

V poslední době bývá i v řadách katolického ducho-
venstva často diskutována otázka kněžského celibátu.
V římskokatolické církvi byla povinnost celibátu roz-
šířena na všechny kněze teprve příkazem papeže Ře-
hoře VII. v roce 1074. Tento papežský zákaz manželství
kněží schválil 2. lateránský koncil v roce 1139 a po-
tvrdil koncil tridentský (1545-63). Tento zákaz potvrdili
všichni další papežové.  

Podle posledních průzkumů z roku 1992 se do-
mnívá asi 85% katolíků, že papež by měl celibát zrušit
a dovolit svým kněžím manželství. Tento názor neza-
stávají pouze tak zvaní matriční katolíci, ale dokonce
plných 72% z těch, kteří chodí pravidelně každou ne-
děli do kostela. V poslední době se v římskokatolické
církvi množí dokonce snahy o to, aby kněžský úřad
mohly zastávat také ženy. Pro oficiální katolickou dog-
matiku je však tento požadavek naprosto nepřijatelný.

Ve srovnání s katolickým náboženstvím je Korán
k sexualitě mnohem přátelštější a shovívavější. Sám
zakladatel islámu prorok Muhammad měl devět legi-
timních manželek a dvě konkubíny. Tento stav byl však
považován za jakési privilegium, které mu poskytlo

mimořádné Alláhovo zjevení. Se svou manželkou
Aišou začal žít v padesáti letech, dotyčné bylo tehdy
devět let. Do domu svého postaršího manžela si vzala
i své dětské hračky. Aiša byla v pozdější době neprá-
vem podezírána z manželské nevěry vůči Muhamma-
dovi. Prorok zjistil nevinu své mladistvé manželky,
když mu Alláh sdělil, že každé obvinění z cizoložství
musí být doloženo čtyřmi svědky. Kdo by svědectví ne-
předložil, má být veřejně zmrskán. Předepsáno je
osmdesát ran bičem. 

Podle Koránu sám Prorok prohlásil, že tři věci jsou
pro jeho oko z tohoto světa nejmilejší: dobré vůně,
něžný sex a modlitba. Již tady vidíme veliký rozdíl proti
křesťanům, protože jejich Hospodin z těchto tří věcí
uznává pouze modlitbu a z vůní dává přednost vý-
hradně kadidlu a kouři ze zápalných obětí. 

Křesťanský Hospodin nepochybně požaduje gene-
rovou nerovnost, ve všem dává přednost muži. Islám
však tuto mužskou přednost naprosto zabsolutizoval.
Muž má před ženou přednost nejen na zemi, ale i v ne-
beském ráji. Na rozdíl od nebe křesťanského, kde
budou věřící hlavně zpívat písně velebící Hospodina,
budou v muslimském ráji muži zahrnuti i četnými
smyslovými požitky. Alláhovi příznivci se tam žení
s krásnými rajskými pannami nepomíjejících půvabů
– huriskami. Každý zesnulý muslim může s každou
z nich souložit tak často „jako se ve dnech ramadánu
postil a nadto kolik dobrého díla vykonal“. 

Z anatomických detailů dotyčných souložnic je za-
potřebí vyzvednout jejich stále znovu se obnovující pa-
nenství. Tyto dívky budou mít podle Koránu velké
černé oči, plná ňadra, budou pěkně vonět a navíc
budou stále mladé. Kam se na to hrabe křesťanské
nebe, kde bude mít věřící možnost komunikace tak
nanejvýš s několika svíčkovými bábami.

Ale i na zemi to mají muslimové, samozřejmě jenom
muži, o něco lehčí. Tak například k rozvodu stačí třikrát
po sobě vyslovit zapuzující formuli. Doporučuje se
mezi těmito zapuzeními měsíční časový interval, aby
ten rozvod nebyl příliš zbrklý. Pro rozvedené ženy exi-
stuje určitá čekací doba, než vstoupí do nového man-
želství. Tato čekací doba pro rozvedenou ženu trvá
podle medínské súry „Kráva“ po tři menstruační pe-
riody. Tím se má jednoznačně vyloučit, aby žena vstu-
povala do nového manželství těhotná s předchozím
partnerem. 

Nejzajímavější je pro muslimy možnost takzvaného
dočasného manželství. Kromě legitimního manžel-
ského svazku může muslim uzavřít manželství na zá-
kladě smlouvy na dobu určitou. Podle předem
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určeného data toto manželství automaticky skončí
a žena dostane předem dohodnutou nezdaněnou od-
měnu. Do tohoto svazku většinou vstupují muži, kteří
se přechodně zdržují v cizině a jsou dočasně vzdáleni
od své rodiny. 

Islámský Boží zákon, soubor norem, který obsa-
huje návod k tomu, jak být dobrým muslimem, se na-
zývá šaría. Představuje státní i náboženské právo.
O postním měsíci se musí každý plnoletý a zdravý
muslim denně od východu do západu slunce zdržet
pohlavního styku. Pohlavní styk je zakázán rovněž
v době menstruace, označované Alláhem za „neduh“
nebo „vadu“. Zachovávat cudnost znamená udržovat
pohlavní styk s vlastními manželkami a otrokyněmi
– konkubínami. Polygamní manželské právo dovoluje
svobodnému muslimovi až čtyři zákonné manželky

a nadto libovolný počet konkubín. Zakázáno je takz-
vané smíšené manželství. Žádný muslim nebo mus-
limka nesmí vstoupit do manželství s nevěřícím
partnerem. Zatímco muslimky mají striktně zaká-
záno uzavřít manželství s nemuslimem, má muslim
povoleno uzavírat manželství s ženami vyznávajícími
náboženství „lidu Knihy“, tj. se židovkami a křesťan-
kami. 

V poslední době se často diskutuje o nepříznivých
sociálních a politických následcích polygamie. Je totiž
zřejmé, že v důsledku mnohoženství se na mnohé
muže žena prostě nedostane. Z těchto neuspokoje-
ných mužů se pak ve z výšené míře mohou rekrutovat
revolucionáři a teroristé. Skutečně se pak zdá, že te-
rorismus pochází právě z oblastí, kde panuje legální
možnost mužské polygamie. 

Slovutný Český PEN klub se statečně angažoval
v lednové prezidentské kampani, když špičkový
sbor jím sestavený zazpíval na čele s Ludvíkem
Vaculíkem, Petruškou Šustrovou, Ivanem Binarem
a Janou Červenkovou oduševnělý a nelokajský
song bez falešných tónů pro JJ Karla Schwarzen-
berga na motivy písně z počátku padesátých let
„Budujeme“. 

Původní text napsal František Halas: „Teď když
máme, co jsme chtěli, do rachoty zvesela! Ať těm,
kteří za nás mřeli, žádný hanbu nedělá.“ Ref.: „Vy-
hrňme si rukávy, když se kola zastaví, hej rup! Hola
hej! Hej rup! Hola hej! Do práce se dej! Hubu utře,
kdo se válí, republika práce je; tomu čest, kdo ne-
zahálí, ten je její naděje...“

Pěvecká divize Českého PEN klubu hrdinsky
pěje:

„Mé heslo budiž kníže,
kníže má k lidu blíže,
a blíže, kníže má k lidu blíže.
A vzniknou-li potíže,
ať pomůže nám kníže,
náš kníže, s ním překonáme potíže!
Ať žije nám náš kníže,

náš kníže, kníže, 
s ním překonáme potíže!“
Skutečně úderný song pro JJ Karla, ze kterého na-

skakovala (a ještě naskakuje a jistě i bude naskako-
vat) posluchačům na YouTube z uměleckého zážitku

husí kůže, byl proveden za libozvučného doprovodu
Jiřího „Slupky“ Svěráka na piano, zatímco původní
autor hudby Václav Dobiáš a básník František Halas
z toho samou radostí rotovali ve svých hrobech.
Jenže, co se nestalo - lid obecný tyto perly sypané
z básnického střeva PEN elity národa ke své vlastní
škodě nepochopil a podlehl podpásové a agresivní
volební kampani levice a volil na Hrad toho bolševika
a rusofila Zemana. A to přitom ještě aktivně zaslali
ČTK toto prohlášení (jenže Češi už dneska asi moc
nečtou): „Výbor Českého centra Mezinárodního PEN
klubu prohlašuje, že v druhém kole prezidentských
voleb radostně podporuje svého váženého člena
Karla Schwarzenberga, tentokrát s heslem �Kníže má
k lidu blíže!�Za výbor PEN klubu Jiří Dědeček.“

Je tohleto vůbec možný, tohleto!? JP

Z ohlasů na píseň písní: 
„Tohle dílo je stejně kvalitní, jako jejich literární

produkce. Parta, co si zprivatizovala český PEN
klub. Jsem zhnusen postoji těch, kteří by už z prin-
cipu měli umět číst mezi řádky. Ještě chybí
oslavná píseň na církevní restituce. Opravdu dě-
sivý je úpadek české intelektuální obce. Co by asi
na tenhle paskvil řekli jejich zahraniční kolegové?“

Rzymac
Zdroj: http://www.youtube.com

Když mu lokaj kulky líže, knížepán má k lidu
blíže. Jiří Žáček

Jak hluboko lze klesnout
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Tyrranosaura Regina
Jen zrcadlo ví, proč puklo děsem
z pohledu té, jež…, ach tak nevinná,
jak povzdech ze sna se teď nocí nese…
Ave, Tyrranosaura Regina!

Mimikry v tváři tváří se sladce.
Křivka šíje - horská dráha do rajských zahrad.
Tělo k sežrání a ústa dravce,
v houští přeslic nejvnadnější ze všech návnad,

k zbloudění vábí osamělé lovce.
Stačí přimhouřeným očkem
smyčku zatáhnout a…hupky, dupky,

pojďte mé jednohubky,
lov právě začíná!
To jsem já, vaše kořist, Tyrranosaura Regina.

Sonet téměř příslovečný
Ztrácíš-li hlavu, netřeba ztrácet tvář.
Lži jsou drobné, co pravda utrácí.
Domov je sen, který si nechávají zdát
v mrazivých nocích tuláci.

Dřív uchem jehly projdou velbloudi,
než smysl žití chytneš v žitě.
I huba puštěná na špacír snadno zabloudí
pro jedno Miluji tě.

Jó, lepší holé štěstí v hrsti
než bába na střeše.
Však co když se jednou spustí
A lekavé štěstí uteče?

Zkuste si ho honit, když vyklouzne z dlaně!
Když nemáte ho v ruce, je každé štěstí plané

Psí sonet
Jak starý pes jím už jen jednou denně.
Už nebaví mě skučet na měsíc
pro bledé svítáníčko a špitat roztouženě
růžová slůvka ouškům poběhlic.

Tvářit se jako král a mít holou řiť,
naivkám vrtat tlachavé díry do hlavy
v tolika reprízách, že by mohly uživit
kdejakého šmíru. Mě tahle role už prostě nebaví.

Však dohrát třeba. I ten psí štěk na prázdné scéně.
Navařit si a potom ten blaf sníst.
To je, oč tu běží. Svou misku mít

a pelech,
v němž za nocí osamělých jak toulavé štěně
ještě zdává se o milování lvic.

Šeherezáda
Můj příběh už byl téměř u konce,
když vložilas jazyk do mých úst,
abys mě převyprávěla celého znovu…

Hra s ohněm
Toto je nejstarší hra světa.
V sázce je život. To hráče nažhaví.
Popel se neptá,
komu to pálilo a kdo byl chytlavý,
kdo koho měl v rukou…a kdo v plamenech.

Toto je hra stará jako svět.

Nic na tom není:
Alespoň chvíli hořet.

Sám sebou spalován: Umění pro umění.

Lubomír Brožek
Dávno už neplatí, že poezie je salonní záležitostí. Jestli je život drsný,

musí být i ona drsná. Autor (narozený v Praze 7. 7. 1949) urazil ve své
tvorbě obrovský kus cesty. Vlastně dnes už jeden z mála z té silné bás-
nické generace, který stále ještě píše a publikuje, se samozřejmě vyvíjel
jako celý svět s ním. Od kouzelného poetismu svého mládí zmužněl, zhrubl
a trochu zahořkl. Stal se nezávislejším na módních trendech. Už není sa-
metový. Jeho duše i tvář spíš připomíná hrubý manšestr. Jeho současná
poezie je syrová, drsná, ale pořád o nás, o našem životě, o našem vzteku,
ale i o skepsi našich nadějí. Nevzdává se. Pořád bojuje. 

O ideály. I o tu  naději. Martin Houska Fo
to
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********************************************
Netušil jsem, že mám schůzku s Osudem,
ale přišel jsem právě včas.
Byla květnová noc, už trochu ovíněná,
když vešlas do baru Magister Kelly.
Letmo jsi mne políbila na tvář.

Jako bys při dámské volence
řekla: Smím prosit?
Odpověděl jsem:
Ale vždyť…my už tančíme!

Kde domov můj
Kde domov můj?
Ach Čechy krásné, Čechy mé…,
Bůh vás opatruj,
než vás ztratíme!

Banka nebo žena -
všichni jsme tu k mání.
A naše tržní cena…,
ta je k pousmání.

Pokud by šlo prodat duši,
snad to taky zkusíme!
Po skalinách voda  hučí,
bor v lučinách zvolna schne.

Než vezmete mě do náručí,
už nebudete, Čechy, mé.

Aforismy
Láska je jako horečka: Vážný důvod zůstat v po-

steli.
Když se z lásky spojí muž s ženou, vznikne kva-

litativně zcela nová bytost, kterou by si za normál-
ních okolností ani jeden z nich do bytu nepustil.

Nic nebaví ženy tak, jako měnit muže podle
svých představ…- i kdyby žádné představy ne-
měly.

Některé ženy si vážně myslí, že budete k se-
žrání…, když vás trošku podusí.

Opravdu skvěle se doplňovali: Co se jí nedostá-
valo na kráse, to jemu chybělo na rozumu.

Žárlivost je naivní způsob, jímž muž nebo žena
přesvědčují sebe sama, že o jejich partnery má
zájem ještě někdo jiný.

Je bolestné, když vás opustí žena. Ale takové bo-
lení zubů také není žádný med!

Děvka
Krev komunardů jako krev děvky. 
Laciné zboží dnes nikde neudáš.
Láska je veteš. Pár lístků jak podzim teskných,
co vzpomínky zapomněly na půdách. 
Odplivla, a tvář úsvitu zbarvila se do ruda.
Prachy, to je argument, že nejsi lump a pobuda,
trapný pytel sraček, co životem se vleče
a nemá co si nenakrade.
Lovná zvěř na útěku betonovým lesem,
v němž soucit nepotkáš. 

Leda s kudlou v zádech.

Ve světě děvek se děvka nepodnese.
Pravila, vyčesávajíc z vlasů zbytky hvězd.
Jako by louskala vši. 

Než z vlasů oprátku splete,
znuděně rozvalená na divanu,
dříve než k smrti utahaný starý pasák svět
lhostejně otočí se k ránu. 
Ve tváři úsměv. Jako by ho vyryl kdosi 
do zdi samotky střepem.
Jako když zmlkne hudba a šílenství řekne: 
Smím prosit?

Už trochu mimo. A jednou nohou na věčnosti,
zatímco v srdci ticho je. Jak v hrobě.
Ale svět, ten starý pasák kurev, se ještě točí.
Do zblnutí. Než pověsí se na měsíční skobě,
jak trapný kabát z frcu, co se dávno přežil.
Děvka se zasmála. A znělo to jak svist kosy.
Jako kdyby v lukách včerejších někdo paměť žal.
Nemohu uvěřit, že jsem jí tolik věřil.
Ještě ani nestačila dát stehna 

k sobě po masakrózní noci…
Nemohu uvěřit, že jsem ji miloval.

Však styl má, jak se sluší na luxusní potvoru.
A smysl pro dráma: 

Semeno všech bankéřů světa
po nohou jí stéká, 

když se ráno drápe zpátky nahoru,
na svůj piedestal. 

Na očích šátek, lhoucí že je slepá.
V rukou váhy a meč. 

A kámen v hrudi z mramoru.

(Naše ukázka pochází ze sbírky Paměť ohně,
Svoboda Servis, Praha, 2008 a z autorovy nové
tvorby).
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Normální člověk se někdy stydí říct něco
z obavy, aby nevypadal jako kretén. Ale kupodivu
je celá řada neohrožených politiků, kteří tuto obavu
vůbec nesdílejí a mluví a mluví.

Na všech polistopadových vládách si ceníme
především toho, že řešily i ty nejsložitější problémy
s notnou dávkou prosíravosti. A realita hnědla
a hnědla.

Jestli pan ministerský předseda skutečně věří
tomu, co říká, pak je to na pováženou s jeho du-
ševní úrovní. Jestli tomu nevěří a přesto to říká,
pak je to obdivuhodný hochštapler i na české po-
litické poměry.

Když se spojí ctižádost s neschopností, je to nej-
lepší cesta stát se politikem. Když to navíc ještě
vynáší, pak korupce je živou vodou lokajské adap-
tability. 

Smutné poznání: Iluze většiny občanů vyústily
v deziluze. Elita se proměnila v bohorovná jelita.
A nová generace se mění v kulturní degeneraci.

Pozoruhodným až paradoxním jevem je skuteč-
nost, že společenská elita se často chová jako spo-
lečenská spodina. 

Edvard Beneš – vděčný terč řvavých řečí Adolfa
Hitlera a kupodivu stejně tak vděčný terč štvaní
jeho kryptonásledníků, chtějí-li otočit kolo dějin do-
prava nebo dokonce nazpět.

Němci sudetští – napohled zmatená etnická
skupina, která si popletla Českou republiku s Rei-
chem, a tak opět fanaticky volá Heims in Reich, což
na dálku zní jako Drang nach Osten.

Být ženou politika je velice často pouze sezónní
záležitost; vždy se najde důvod, jak dát starší ženu
do  sekndhendu. Příkladů ze současnosti je plno.

Pro vládní garnituru je ideálem přeměna občana
na ovci, kterou lze držet v ohradě, hnát ve stádě,
kam je třeba, a pravidelně ji stříhat dohola, aniž by
protestovala, naopak aby se tvářila pokorně a spo-
kojeně.  

Zmanipulovaní lidé kráčejí odevzdaně a pokojně
do ekonomické propasti, kam je posílají naši sta-
rostliví politici. Ona to vlastně ani není propast,
kam je v duchu posílají a ve skutečnosti i ženou.

Musíme být opatrní: nastavíme-li pravicovému
politikovi zrcadlo – zkřiví se, mnohdy i pukne, byť
ukazuje jeho pravdivou podobu.

Běžný občan dělá pitomosti, ale většinou neu-
váženě, naproti tomu politik až po zralé úvaze. 

Ministerstvo kultury dává na vědomí Unii čes-
kých spisovatelů a Výboru národní kultury, že je ne-
bere na vědomí.

Slovo poslanec není odvozeno od naší touhy jej
někam poslat, i když bychom v mnoha případech
tak rádi učinili a dobře víme kam.

Jestliže je rozdíl mezi lékařem a pacientem
pouze v tom, že lékař má bílý plášť, pak se pacient
musí cítit ohrožen na životě.

Řada ministrů zdravotnictví bývala původně lé-
kaři, ale jejich profesní prestiž se jaksi vytratila po
první ministerské výplatě.

Kdyby blbost svítila,
tak nepotřebujeme
jaderné elektrárny!
Zbyněk Kuchyňka
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Musíme ovšem upozornit, že politik jen zdánlivě
je pánem sebe sama, spíše je poslušnou loutkou,
která hraje hru, jejímž režisérem v pozadí je mocná
finanční skupina zbohatlíků. Ta se domohla svého
majetku tunelováním, což je eufemistické označení
nadmíru prohnaného a bezohledného rozkrádání
státního majetku.   

Kapitalismus odjakživa používal k vládě taktiku
cukru a biče. Tu nabídne cukříček, jindy pohrozí
bičem, ale cítí-li se ve své podstatě ohrožen, ra-
nami bičem nešetří. Chce si cukr chroustat sám.

Lež je vždycky nablýskaná, atraktivní, kdežto
pravda je mnohdy drsná, nezkrášlená. Politici často
manipulují spíše polopravdami, a přitom dobře vědí,
co je v jejich projevech pravdou a co lží, demago-
gicky dovedou lžím přidat líbivou a přitažlivou po-
dobu. Avšak v případě kritické společenské situace,
na jejímž vzniku mají suverénní podíl, dovedou na-
sadit vyčítavou až hrozivou tvář vůči občanům a vy-
hlašovat, že ji zavinili oni a nikdo jiný.

Globalizace je proces nahnání holých zadků do
jedné hromady pod dohledem a vládou nadnárod-
ních pekáčů, kteří co, nezískali doma, budou lovit
v celosvětových rozměrech.

Není snadné vyřknout nebo přijmout hořkou
pravdu, ale sladkých lží se nám dostává ze všech
stran: v politice, v médiích i v umění.

Dlouho jsem nevěděl, co jsou vrtichvosti, myslel
jsem, že to jsou brouci. Ale kdepak, jsou to lidé,
jako třeba v naší vládě. A vrtí s nimi nikoliv naši ob-
čané, ale někdo hodně zdaleka.

Mnoho krát jsem slyšel, kolik vůle a píle člověk
musí vynaložit, aby se dostal na společenském
žebříčku nahoru. Ale tomu přece věří jen naivní
blbci. Vždyť přece s protekcí nebo podplácením je
to tak snadné.

Můj kamarád z Poděbrad tvrdí, že globální otep-
lování dosáhne svého maxima, až budeme všichni
teplí. Pak to snad uzná i pan prezident.

Tak si myslím, že když některý politik neví, co je
morálka, pak je to důležitý předpoklad a nejvyšší čas
k tomu, aby byl jmenován do významné státní funkce.

Filologové tvrdí, že člověk myslí ve slovech, ale
známe politiky, kteří řeknou mnoho slov a myš-
lenka nikde.

Stále jsem netušil, proč je v televizi tolik reklam
na prací prášky a bělící přípravky, až jsem si uvě-
domil, že cílem současné televize není rozvoj kul-
turní úrovně diváků, ale snaha vymýt jim mozky
a ochočit je k poslušnosti v zájmu politických stran.

Tak jsem se dočetl, že hodně lidí u nás trpí
šedým zákalem, méně už zeleným zákalem, ale
pouze jeden růžovým zákalem. Jde o politika, který
slavnostně vyhlašoval, že náš stát prožívá největší
rozkvět a lidé žijí v blahobytu.

Často slýcháme, že pitomec nic neumí, nic ne-
dokáže. Ale dejte mu moc a nestačíte se divit, co
vše zmrší a zpacká a ještě s vítězným úsměvem
ve tváři. Však to známe.

Ovšem daleko více se musíme mít na pozoru ne
před chytrými, ale před vychytralými a mazanými
ničemy, jejichž symbolem je kříženec drobné pilné
včeličky a velké, prohnané svině.
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Hlas
Nejdřív byl hlas a táhl sítí
můj dotek k tobě do dálky,
ty jsi mi z oken schránky svítil
žlutým signálem obálky.

Potom v kajutě živých duší
zhasli a zamkli spiklenci.
A co ten hlas, co zní mi v uších?
Je na mé vlastní frekvenci?

Že by se táhl mezi časem?
Vlnami? Vzduchem? Mimoděk?
Slyším se mluvit stejným hlasem.
A z druhé strany: Tady vděk.

Na soucit není...
Tak je tvůj soucit stálý,
jak jarní voda, vpitá louce do pleti,
jak bonbón, který dali
hlídat dítěti.

...spolehnutí
Předvčerejší soucit
je odstáté víno,
matné ptačí oko,
kryté blankou ticha.

Zakuklená mračna 
po něm zlobně plynou,
od zobanů blesků
proklovaná břicha.

Všechno jde, když se chce
Jenom si neklást těžké podmínky.
Jen když se lehké nitky protknou v osnově,
zpevnit je uzlem.
Copak jsem to chtěla?
Hýčkat tě celým kapesníkem duše
a jenom šrámy čistit cípkem těla.

Účtenka pro dva
Nebudete mi věřit,
jaká je to úleva,
neptat se každé kytky, karty, vagonku,
jestli chce se mnou ještě být,
když to konečně vím. 

Myslíte snad, že otázka
od pána hlavného
(až přijde s účtenkou) bude znít:
„Vám dvěma to mám spočítat
dohromady, či zvlášť?“?

Velký úklid
Tvé mlčení je jako souhlas,
očištěný
od otazníků v zubech uvízlých,
od skelné vaty v očích,
i od námrazy na šíji.

Pustím je přes svůj práh,
až s úklidem tu skončím –
zbytečná slova vymetu,
pravá v tom tichu ožijí.

Taťána Králová
Narodila se 28. 11. 1961v Brně, v městě nad Svratkou a Svitavou. Nyní

bydlí spolu se svými třemi potomky v Praze. Pracuje jako redaktorka.
V magistrátním měsíčníku  Brněnský Metropolitan zavedla v roce 2005 ně-
kolik stálých rubrik (např. Brněnské otazníky, Přeložte z hantecu, Brno
krok za krokem), které píše (a fotografuje) dodnes. V Praze připravuje pe-
riodika pro nevidomé a slabozraké, která vycházejí ve zvětšeném tisku,
bodovém písmu a na zvukových nahrávkách. Kromě toho píše o různých
místech (např. jižní Morava, Kuks) a osobnostech (Otokar Březina, Jules
Verne aj.), překládá poezii z ruštiny. Publikuje např. v týdeníku Obrys-
Kmen. Zatím vydala Básnické sbírky Potpourri (2003, Sursum), Vínmysly
aneb Brouček světla (2003, Národní vinařské centrum), Touha po tečně
(2006, Periskop). Dále výbory ze čtyřverší: Opouštěná slova, Vypůjčená
slova (2004, 2006, Onufrius). Karel Sýs Fo
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Může znít cokoliv
Náš rozhovor má stažený zvuk
a přenáší se bez obrazu.

Páni, jak si ho užívám!

V každé promlčené zvukové stopě
může znít cokoliv –
třeba i hudba,
kterou se hluchý
a (vůbec ne mimochodem)
naprosto osamělý Beethoven
zaklesnul konečky prstů
o zábradlí vesmíru.

Hvězdný comeback
Ráno zamáčklo hvězdy do jezera
jak dokouřené cigarety –
stejně to viděl dávno přede mnou
někdo, žijící před sto lety.

A někdo po mně je zas vyloví,
měkce svítící v lasturách,
růžové z koupele vysadí nahoru,
ať doma o ně není strach.

Informace
Miluji informace.
Dávám je k sobě
jak myšky do akvárka,
jestli se poperou, pokoušou,
nebo vyvedou rodinku.

Jsou z různých chovů,
ale ještě nikdy se nezahryzly,
a nová pokolení
se mají čile k světu.

Zrušená inventura
Kdo už by nalákal
hejno slov na své hřady,
stádečko příměrů
nabrat sil do ohrady
a hlouček metafor
dal v dvouřad nastoupit?

Píšťalka spolkla duši,
pes uhonil se za svým ohonem
a anděl po stráži
zaslouží si prý klid.

Tři studny
Ulice, prázdná jako měchýř
vypsaného pera,
nasává nás do ozvěn bez ticha,
bez nových hlasů, kroků,
bez prýštící vláhy.

Jedné kašně je smutno po rybách,
druhé po vodě,
třetí je ze všech nejbědnější,
neviditelná pod pláštěm
z kostkované dlažby.   

Pod fólií
Děti si rády hrají na sendvič.
Lehnou si na pohovku kolem mě
a svrchu na nás hupnou
fenka a kocourek.
Cítí lásku –
říká můj nejmladší.

Láska, bože láska.
Kočičí vrnění,
psí radování,
dětské mazlení,
stonky bez trní.

Stejně jak kytka a sendvič,
i pohovka je pod fólií,
tak průhlednou,
že kvalita obsahu
je zřejmá na pohled.
Kód z obalu si srdce
ťuká do databáze.

Využití přechodníků
Nabídka naší dnešní gramatiky
většinou vzorně poptávce jde vstříc,
někdy však postrádám přechodníky.
Jak jinak chcete třeba říct,
že
všechno vědouce – to hlavní netušíme,
rozumějíce všemu – nechápeme nic.

(Naše ukázka z autorčiny tvorby pochází z její
nové sbírky Oči za očima, kterou vydalo naklada-
telství Periskop, Příbram v roce 2012. Knihu ilus-
trovala Jaroslava Bendová).
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Ano, miloval jsem
Ano, miloval jsem oblá těla žen.
Miloval je a nešetřil se,
dával jim vše.

Tys přišla pozdě; nakonec.
Nejmoudřejší, nejbližší,
madonina dvojnice.

Rozsvěcela jsi mi temnotu,
stínila v zaslepujícím světle.

Přežijeme to
(Pro slečnu XY)
Přežijeme to, lásko,
slibuji, že všechno ustojíme.
Jak jsme se ujišťovali,
přísahali si.
Všechno bude tak…

Až vrátíme se z objetí
těch, jimž nepatříme.

Pan Kolář v hračkářství
Pan Kolář v hračkářství
pražské pasáže Živnobanky
předváděl mně a mamince
podpultovní hračky.
Nechápal jsem tehdy ještě,
že hlavně předváděl 
sám sebe před ní.

Lahvovou poštou
Lahví zprávu odešlu ti,
počkej ale, není prázdná.
Napřed vypít se ji nutím
z lásky k tobě, milá, do dna.

Vrátil jsem se
Vrátil jsem se mezi své
po nekonečných dvou desítkách let.
Avšak ti moji už mými nejsou;
hovoří jiným jazykem,
holdují podivným zvyklostem.
Bože, kde mám teď hledat znovu domov?
Spíš odhodit už krušný život
a skončit jej dole pod jezem…

Jestli jdu ještě
Jestli jdu ještě po zemi,
upřímně, prosím, řekni mi!
Jestli náhodou v oblacích
kroky moje se neztrácí.

Kdo půjde první
(Manželce Vlastě I.)
Kdo půjde první a druhého tu nechá?
Trápíš se zbytečně,
marné tak uvažovat.
Až zubatá zazvoní, ať vybere si!

Třeba hned najednou oba dva…

DANIEL STROŽ
Narozen 4. srpna 1943, básník, publicista, dříve exilový nakladatel, po-

litik. Doposud je autorem dvaceti samostatných básnických knih, přispěl
i do řady antologií poezie, z velké části cizojazyčných. V letech 1975-1995
řídil jím založené exilové nakladatelství Poezie mimo domov v Mnichově,
ve kterém zároveň vydával (mezi roky1981 - 1990) význačný kulturně po-
litický časopis Obrys. Po převratu 1989 pracoval jako komentátor v Haló
novinách, v nichž v roce 1995 spolu s Karlem Sýsem založil a doposud
vede literární přílohu Obrys-Kmen. Většinu svých novinových článků, po-
známek a také recenzí, jichž podnes napsal na dva tisíce, shrnul do osmi
knižních publikací. Je mimo jiné i autorem divadelní hry Pohroužení,
anebo když se u nás režim mění (knižně Orego,1995 a CZ BOOKS, 2004),
karikující pozadí „sametové revoluce“. V období 2004-2009 působil jako poslanec Evropského parla-
mentu, kam byl zvolen – ačkoli cizí státní příslušník – za Českou republiku. V roce 2010 vydal knihu-
rozhovor Dokázat se vzepřít, pojednávající o jeho životních peripetiích.
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Lásky vylhané
Lásky vylhané, bez opravdového citu.
Lásky k vlastnímu prospěchu.
I tady snaha vytěžit,
jako ze všeho.

Takoví lidé, taková země,
křiváctví beze studu.
A ten zvyk, cizí Evropanům:
přežívat v zavšiveném pelechu!

Nařizují nám z Unie
Nařizují nám, co máme jíst.
Jeden z nich si je dokonce jist,
že objevil pro nás příbory!
Že pro ty východní netvory,

stačí prý jídlo druhořadé!
(Přičemž nám naše s klidem krade.)
Tak jednají z Unie páni …
Jen hňup se tomu spolku klaní!

Vládnou darebáci
V zemi nám vládnou darebáci
k potřebám občanů hluší.
S korupčníky hrnou se k žvanci,
aniž blízký konec tuší!

Dítě ze zkumavky
Dítě si přeje ze zkumavky,
nikoliv s partnerem, jehož by milovala.
A odmítá plánovat vdavky…
Kampak ses to, lidskosti, lidem zatoulala?

Stříhání vlasů
(Kadeřnici Daně Roubalové)
Na stříhání vlasů chodím často,
ačkoli není vlastně proč.
S těmi pár chlupy zbylými
dalo by se zatočit i jinak.
Oním pověstným prásknutím dveřmi,
nebo čtvrthodinou ve vichřici.

Jenomže slečna má pro mě útěchu,
vymýšlí si, když nade mnou sviští nůžkami:
„To nám toho zase přibylo,
a tu pleš už skoro nevidím!“
Jiní hrají jiné hry,
já si za tuhle rád připlácím.

Kdybych tě ztratil
(Manželce Vlastě II.)
Kdybych tě ztratil, ztratil bych sebe.
Sám se sebou bych nevydržel.
Jak víš, nelžu.
Jak víš, nepláču často.
Jak víš, nevyznávám ti lásku,
jak bych měl.

Mnohé ale o mně nevíš
ani po těch dlouhých letech:
Jsi tou, kterou jsem si vysnil,
jsi tou, kterou jsem si vyplakal,
kterou mi nadělilo nebe.

Na vlak a domů!
(Manželce Vlastě III.)
Jestli se mi stýskalo,
ptáš se mě pokaždé po návratu.
Jestli jsem dodržoval dietu
a snědl spořádaně tu hromadu prášků.
Jestli jsem nezůstal nic dlužen
pitnému režimu…
Poslouchám tě a vdechuji vůni domova.
Toho, který jsi mi vytvořila!
Proto jsem si už od rána předříkával:
Na vlak a domů!

Robertek rád tlustý holky
Tohle prý bývala má dávná láska!
Taková kulička, sotva se valí,
o sebe tře masitá stehna.
Odvracím se, unikám,
je ale hbitější,
a to i při těch kilech navíc.

„Nepoznáváš mě? Ano, jsem to já,
vždyť jistě víš, roky letí!
A Robertek má rád tlustý holky!“

Co jste to za lidi
Co jste to za lidi, ptám se
sebe sama.
Závidíte si, lžete, neváháte udávat.

Ale ženám vašeho národa,
alespoň těm,
nechybí k tomu krása.

Náš výběr je ze sbírky Teď už vím (2012), kterou
vydalo nakladatelství FUTURA, Praha a z připravo-
vaného rozšířeného druhého vydání této knihy

http://www.nakladatelstvi-futura.cz/

Lipa_01_2013_LIPA  08.03.13  10:47  Stránka 41



42

BÁSNĚ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Někdo 
Někdo žije kopretinou 
Někdo je zas na růže 
Někdo je hňup vlastní vinou 
Někdo za to nemůže 

Někdo kypí zvedá činky 
Někdo šidí žaloudek 
Někdo má rád prasečinky 
Někdo je spíš na soudek

Někdo bere tučné renty 
Někdo chodí bez gatí 
Někdo platí alimenty 
Někdo je zas neplatí

Někdo bije svoji paní 
Někdo je zas od ní bit 
Někdo mlčí Někdo žvaní 
Kdekdo zpívá tenhle hit: 

Někdo žije kopretinou 
Někdo je zas na růže 
Někdo je hňup vlastní vinou 
Někdo za to nemůže… 

Úřední výnos o řešení stížností 
na protekci 
K likvidaci stížností jsme zřídili 
2 (dvě) sekce: 
pro ty s protekcí 
a
pro ty bez protekce.

Za pravdu 
Za pravdu je různá sazba -
jednou pomník, 
jindy vazba. 
Kdo ji řekne dřív než včas, 
tomu pravda 
zlomí vaz. 

Malá domů 
„Smrádek, ale teploučko!“ 
Hle, tady je 
stručný nástin české filozofie. 

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 rychle 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

JIŘÍ ŽÁČEK
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Dobrý člověk ještě žije
Dobrý člověk ještě žije, 
viděli ho ve středu. 
Krmil ptáčky poblíž Dyje 
a pak zmizel z dohledu.

Dobrý člověk ještě žije, 
dnes už je to vzácný druh. 
Dokud světu vládly kyje, 
bývalo jich jako much.

I když občas vyjde z bytu, 
nevychází ze stresu. 
Žije v přísném inkognitu, 
často mění adresu.

To mě ovšem zvolat nutí: 
Dejte příkaz k odchytu! 
Vždyť mu hrozí vyhynutí! 
Chraňte vzácnou raritu!

Najdeme mu věrnou družku 
na některém nároží, 
i když to dá pěknou fušku, 
možná že se rozmnoží.

Dobrý člověk ještě žije, 
ale už má namále -  
historická tragédie 
spěje k svému finále.

Kanáři 
Za misku vody, 
misku zobu 
trylkují ódy na svou dobu. 
S kanáry nejsou potíže. 
Jsou vděční 
ba i za mříže. 

Ženská kouzla 
Nejsou ženy nedostupné -
jenom chtějí 
zvýšit vstupné.

Nespravedlnost 
Tvář, ta musí snášet 
mráz, 
déšť, 
jinovatku. 
Zato ty si hovíš pěkně v teple, 
zadku! 

Nabádavá píseň pro dítka 
Nebijte svou matku, velectěná dítka, 
když vám při vaření šlápne na medvídka.

Ani nestřílejte, když jste zrovna v ráži, 
svého otce kvůli nízké apanáži.

Apanáž se zvýší, medvídek se spraví, 
můžete být rádi, že jsou oba zdraví.

Maminka je hodná, tatínek je čtverák, 
sežene vám prachy na váš koks a herák.

Když jim dáte šanci, pak se rádi činí, 
prokážou vám ještě mnohá dobrodiní.

Velectěná dítka, přemýšlejte trochu: 
kdo vás bude živit, až vyjdete z lochu?

Fatální ženy 
Fatální ženy. Vampi. Zkrátka Ony. 
Jen přejdou - a muž ožije. 
Božíčku, tyhle feromony - 
ať žije biochemie!

Perfektní stroje k reprodukci druhu. 
A hlavně skvělá kapotáž. 
Sotva je spatříš, myslíš na obsluhu 
a hned si hlavu zamotáš;

pleteš si pudy s lyrikou a citem, 
rozum i kapsa trpí deficitem 
(láska je tvrdá profese!) –

a přesto jásáš, jak je život skvělý, 
když Matka Příroda nám po kaprálsku velí: 
Milujte se a množte se!

Všude najdeš poučení 
Poučte se v chlívku u sviní: 
kdo se pere u koryta, 
ten se ušpiní.

Náš výbor je z knihy Vy mně taky, kterou vydal
Šulc-Švarc, s. r. o., ve spolupráci s nakladatel-
stvím M. Švarce-Šulc a spol., Oldřichova 52, Praha
2, roku 2012 jako svou 437. publikaci
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Církevní restituce
O svatého Víta Hrad s církví se přely.
Ale ledy tají – střídá je cit vřelý.

Stát a církev svorně v objetí si padly.
(Obě strany přece v minulosti kradly.)

Darmo puká srdce sršatého Čecha,
když kardinál Duka šťastný je jak blecha.

Spořádaný občan není přece dnešní,
ví, co stojí víno - natožpak to mešní.

Kdo chce býti spasen, ať si připlatí!
All inclusiv na výsostech – to se vyplatí!

Rozhovor báby a dědka s Pannou Orleánskou
Martě Issové a Jiřímu Mádlovi

Kdysi jsme volili ofčáky
a po nich modré ptáky.
V minulých volbách veverky
a topky, ty černé prdelky…
Koho však příště, Panno?
Socany nebo ANO?

Hlavně NE třešně rudé,
nehrajte si na chudé!
Volíte šťastnou budoucnost,
pro mladé plné obchody!
A sobě nízké důchody,
ohlodané jak od psů kost…

Z Poříčí na Hrad
Hájek jako mlíko kvetl
v levicové zahradě.
Svět se ale v chlapci spletl.
Zakořenil na Hradě.

Nejprve si vyzkoušel
reflex v tržní praxi
a že kluzký byl jak Shell,
brzy zvýšil taxy.

Zkušenosti zúročil
v pravé straně (ptačí).
Stoupal výš - a co je včil?
Hradní mluvka. Stačí?

Konta kariéry
Dnes kdejaký vetchý kmet
tajně touží po Hradě.
Komu je však málo let,
ten sní prostě o radě.

Správní nebo dozorčí
- hlavně že to sype.
Bez slušného obročí
nejsi nikdo, cype!

Populační 
Prci, prci, prcičky,
píchejte jak včeličky,

ať se rodí hodně dělnic,
které skončí u popelnic,

ať se rodí více lopat,
které budou za nás kopat!

Na sklonku funkčního období
Řeč je o kůlu v modrém plotě,
kterého tlačí EU v botě
a za nímž stojí jen ten Hrad.
Nikdo si s ním už nechce hrát.

Ani ti nevděční študáci!
Svět prostě nevděkem oplácí.
Trvá však na svém jak ten Tatar.
Ještě že to má už jen za pár…

Na Nový rok o slepičí skok
Elán mě opouští a sil mi ubývá
Uzdu si popouštím už jenom u piva
Nikde není bílo Všechno vidím černě
Líp už dávno bylo Stoupají jen berně
IQ prudce klesá Čípak je to vina?
Srdce může plesat jen u číše vína
Jedna kapsa prázdná Druhá vysypaná
Dělá ze mě blázna modrá státostrana
Nečasem začíná letošní rok
A vláda zločinná zas srovná krok
Metanol pořád dobře se pije
Prezident Zlořád rozdává amnestie
Vítejte v roce třináctky smolné!
Ocet je kyselý Kurvy jsou svolné…

KAREL HAVLÍČEK BORODUBSKÝ
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Předvolební I
A sláva mu, on je pašák,
a i když spí, rudých strašák,
má modrou krev a tituly
a trávu jistě nehulí!

Ten úsměv trochu senilní
značí, že dávno nesmilní,
no zkrátka je to charakter,
co na lid myslí, jedná fér.

Ví, že reformy lidi ničí,
pomoc hledá v zahraničí,
a než mu jazyk uhnije,
na Pražském hradě Unie

vyvěsí hvězdné prapory
všem českým klausům navzdory!

Řečnická otázka
Augiášův chlívek česká vláda čistí:
i pro kurvy chystá živnostenské listy.
Trochu nesvůj Hradu
svou otázku kladu:
Znamená to, že budem mít
živnostnickou vládu?

Předvolební II
Zemane, Zemane, Zemane,
až tenhle cirkus přestane,
vzpomeneš si na své voliče? 
Nezměníš se taky v holiče?

Všechny ty řeči jsou jen opce,
na ovce, které žene z kopce
nečasem pastýř na porážku.
A ony bečí: „Spas nás, Vašku!“

Ani tvé chytré bonmoty
nesleví z daní a roboty,
které nám chystá kníže pán
a jeho věrný vládní kmán.

Za nitky tahá Kalousek!
S komunisty se tenkrát sek,
ale teď sedí pevně v sedle
a prostý lid je prostě vedle…

Vítězství iluzí nad realitou
Já žiju už jen reklamou.
Reklamy nikdy nezklamou.
Jsou totiž plné krásných lží,
co pravdu na čas zamlží.
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Kalné ohlédnutí za loňskem
I vloni jsme pěli koledy,
na ten Nový upínali slibné pohledy,
čekali, že dobro konečně nám přinese.

Ocitli jsme se v ještě temnějším lese,
v němž beznaděj byla ukryta,
kde za každým stromem číhal bandita.

Jako by to byly jejich peníze
Některých ministrů nová mánie –
nemravně a bez cavyků
rozdávat korupční prémie
z kapes daňových poplatníků.

Pláč Koruny české
Co s nešťastnou zemí zítra bude,
až rozkrade se všechno všude?!

Parlamentní tržiště
Tři čestní z ODS, mravní muži,
začali si na hrdiny hrát.
Když zjistili, že jde o jejich kůži,
přijali bez mžiku oka
handl (prý nevzali ani floka),
zato jim přinesl víc než poslanecký plat.

Není zvýšování jako zvýšování
Pravicového poslance
logika:
Mne se zvýšování DPH
netýká.
My si totiž za chvíli
zvýšíme naše tintili.

Rozklad zemských škůdců
Kdyby mluvit uměla,
naše země rodná,
řekla by, že politici pravice,
ti jsou pro ni škodná.

Dvanáct zkrachovaných ministrů,
ti předvedli nejvíce,
jakouže má hodnotu
pro český stát pravice.

Dvojí metr demokracie
Natřeš-li tank na růžovo,
máš nejenom kliku,
dosáhneš uznání i věhlasu.

Když přikreslíš tykadélka 
na temena politiků,
dostaneš hned basu.

Zemský škůdce
Copak dělá pan premiér asi?
Škube si patrně vlasy
v tichém vzlyku,

že přes snahu, po ODS právu,
nestačil doprodat republiku
před nosem zhlouplého davu.

Povolební kádrování
Kdožpak nám studentíky
demonstrovat nutí?
Kmotři v pozadí,
když výsledky voleb
nejsou jim pochuti?
Že by místo voleb
ti ODS páni,
dali přednost
fašistickému vyřvávání?
K čemu volby, vše zařídí „emajl“:
Moc musí být naše, Sieg Heil!“

Vyhnat je, mizery!
Pryč se všemi politiky,
ať to konečně už slyší,
kteří mají nás občany
za pokusné myši!

Jiří Stano
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O navýšení DPH
Nečasova vláda řídí tento stát,
jak přísloví říká:
„Koza bude dávat více mlíka,
když ji odnaučí žrát.“

Už nás neukecáte!
Div se, dobrý světe,
kolik darmošlapů živí kecání!
Možná, že je krize smete,
i to jejich trubadúrské poslání.

Bývali jsme bez nich před sametem,
budeme bez nich i po něm.
Jen ať vypadnou z televizních obrazovek,
čert je vem!

Nejvyšší čas
Země se nám proměnila v žumpu,
z níž vypluly sebranky korupčních lumpů.
A občan si z donucení zvyká,
jak se nám korupce tváří coby politika.

Občan však života znalý,
ví, že nezmění nic soudy, kriminály,
že pro všechny zloděje
tam není místa dost.
Změnit je už nejvyšší čas – 
společnost!

O mravnosti
Neměří se mravnost všem stejně –
nejmravnější jsou, co dříve kradli
a za nimi, co byli v kotelně.
Svoloč jsou pak ti, co v boji padli.

A co vy?
Antika – ten dávný vzrušující svět,
ač měla na mě mocný vliv,
mnohé báje představiti
jsem si nedoved‘.
Teď konečně vím,
co to byl ten Augiášův chlív.

Demokracie je prý diskuse
Můžeš si třeba hrdlo vykřičet,
zjistíš, že tvoje řeč je hluchý květ,
jemuž nezbývá než připustit,
že je jen voláním na poušti.

Z a c í s a ř e   p á n a
M o t t o:
Vzkaz Karla staršího ze Žerotína panu Budovcovi

z Budova roku 1608.
„Vždycky, když uvažuji o tom, co se k nám do-

nese o poměrech u vás, nemohu se dost vynadivit
tak zvrácenému způsobu vlády; věru uvěřil bych,
že se Češi snaží všecko zničit a že se chtějí stát
slavnými tím, že zahubí svou vlast.“

Muž z pradávna
Jen sebevrah naletí
na kostlivce, exhumovaného
z devatenáctého století.

Prezident jako prezident
Prezidentské klání
začalo obrátky brát.
Zatímco my, obyčejní kmáni,
ani ne nového prezidenta,
chtěli bychom lidský stát.
Pak ať v jeho čele stojí,
třeba Švanda dudák v kroji.

Zreformována melodika hymny
Karikování hymny české,
mělo by býti u nás trestné.
Zvláště předvedené tolik tklivo,
jak se blýskl ten náš nový Žídek Ivo.
Když se k Čechům
tolik láskou vine,
měl by jim zazpívat
„Bože, ochraňuj nás, Hospodine…

Přijel jak na koni
„Zle, matičko, zle,
Švarcenberci zde!“
Karel Havlíček Borovský

Marné bylo tvoje varování,
nemohl‘s mít Havlíčku ani zdání,
že když otevřeme hryzcům dvérka,
budem tu mít zase Švarcenberka.
Teď by chtěl být hlavou státu.
Pro ten cíl by obětoval i motýlka
a na krku nosíval by jen kravatu.

Jak za starých monarchických časů,
prostě, být nám pro okrasu.
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Byla to vzácná návštěva před mikrofonem rádia
s internetovým vlněním. Už týden napřed jsem pro-
hledával archivované Filmové přehledy a prohra-
bával se ve filmových scénářích. Našel jsem
synopse filmů Vltava po válce, Červnové dny, Pršelo
jim štěstí, Bylo nás deset, Třiatřicet stříbrných kře-
pelek, Smrt za oponou, Princ Bajaja, Zločin v Modré
hvězdě, Jezdec formule risk, O moravské zemi, Ra-
dost až do rána, Na koho to slovo padne, Požáry
a spáleniště, Kouzelné dobrodružství, Kouzelníkův
návrat a O zatoulané princezně. A pak už následo-
valo prohledávání  filmových scénářů. Já truchlivý
Bůh, My ztracený holky, Dvacátý devátý a Náš
dědek Josef.  

Jsem zvyklý na to, že hosté pozvaní před mik-
rofon přicházejí s mírným předstihem, dvacet
minut u Antonína Kachlíka mě mile překvapilo.
Vždyť je to pan režisér. A pan režisér a maminka
mají vždycky pravdu a je nutné jim promíjet i ne-
dochvilnost.

Antonín Kachlík si sedl za mikrofon, podíval se
přes sklo do režie a hlasem, který by tak úplně ne-
dokázali napodobit ani ti nejlepší imitátoři, pozdra-
vil posluchače a začal vyprávět o totálním
nasazení, kdy byl hasičem a opilým Němcům zpíval
po nocích písně Voskovce, Wericha a Ježka z her
Osvobozeného divadla. Zabrousil i na odbojovou
činnost, kterou v závěru války připravoval s hereč-
kou Stellou Zázvorkovou. Takřka přeskočil období
od svého narození  26. února 1923 v Kladně až po
gymnaziální studia, kdy se profiloval jako levicový
intelektuál a vstoupil do Komunistické strany Čes-
koslovenska. Na Filmové akademii múzických
umění vystudoval po válce režii. Na počátku 50. let
pracoval v Divadle ve Zlíně, od roku 1956 pak mu
na dobro učaroval Barrandovský kopec snů. 

Zmínil jsem ještě rok 1960, kdy se stal samo-
statným režisérem a zmínil jsem naše první set-
kání v dnes už zbořených budovách tiskárny
Rudého práva, kde v roce 1964 natáčel několik zá-
běrů do filmu Třiatřicet stříbrných křepelek.

Antonín Kachlík se zastavil u filmu Bylo nás
deset. Hovořil o něm stejně nadšeně, jakoby pre-
miéra byla včera. To už jsem si na mixážní pult při-
pravil výtisk scénáře, který v roce 1967 vznikal
v tvůrčí skupině Ericha Švabíka a Jana Procházky.

Scénář, který nikdy neprodám do antikvariátu, pro-
tože je učebnicí jak psát literární scénář. Už podti-
tul filmu Melancholická aneknota signalizuje, že
autoři Milan Kundera a a Antonín Kachlík pojali
látku povídky Já truchlivý Bůh originálně.

Nedalo mi zacitovat krátký výňatek.
" Obraz jedna. Město Brno. Exteriér - den.
Adolf vede na řemínku svého pejska a prochází

se po Špilberku. Odtud s hradeb je vidět Brno
kolem dokola. Adolf se zastaví až těsně před ka-
merou a vysvětluje divákovi : - Když praotec Mo-
rava se svou družinou stanul na tomto kopci
a rozhlédl se kolem dokola, pravil. Br ! ... no, co se
dá dělat. A jeho pobočník děl: - Ty jsi řekl, bude se
to jmenovat Brno. -

Pokračuje v chůzi někde u brněnských uliček:
- Potom postavili na kopci velikou věznici,

a kolem ní si příbuzní věznitelů i vězňů vystavěli
město, kde já pohříchu žiju.-

Omluvil jsem se, že vzhledem k filmu je to
ukázka netypická a na uhádnutí posluchači těžká,
ale Antonín Kachlík se rozhovořil o natáčení filmu,
o Mildovi Kopeckém, nemusel jsem pana režiséra
pobízet ani k vyprávění o Pavlu Landovském, který
dal filmu nezapomenutelný esprit. 

Jenže..., na filmu, který si zasloužil mezinárodní
kumštýřská ocenění, byli podepsáni také Jan Pro-
cházka a Milan Kundera. A tak stejně jako jiné
Kachlíkovy filmy putoval časem přímou linkou do
trezoru. 

Dnes se Antonín Kachlík ztotožňuje s tím, co na-
psal Jan Procházka v knize Politika pro každého.

- Uplynulé roky jsme bojovali s omezeností
a málem jsme prohráli. I když nakonec, jako vždy,
podlehla dočasně moc a triumfoval zdánlivě na-
vždy rozum. Český film začal být škrcen na vrcholu
svých světových úspěchů... Podřízení a ponížení
pak z úzkosti a přičinlivosti sami odmítli několik
vynikajících scénářů... Pár lidí bylo na několik let
vykolejeno ze své tvůrčí dráhy, někteří byli pře-
chodně propuštěni, ale jinak se nic zvláštního na
Barrandově nestalo.-

Tolik Jan Procházka, který zemřel ve dvacátý
únorový den roku 1971.

Antonín Kachlík v té době začal pracovat na no-
vele Karla Štorkána My ztracený holky, pro skupinu

Antonín Kachlík v Rádiu Haló Futura
Petr Burda
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Oty Hofmana, která v tvorbě pro děti a mládež na-
vazovala na tvůrčí skupinu Jana Procházky. I z to-
hoto technického scénáře podepsaného
Antonínem Kachlíkem jsem použil ukázku.

- Obraz jedna. Chmelnice. Chmelnice plná mla-
dých lidí. Všichni jsou veselí, sedí po skupinkách
u věrtelů, s rukavicemi na rukou. Během celého
obrazu se objeví titulky filmu. Jen Žofie sedí sama.
Dočesala chmel z posledního drátu, pečlivě ho svi-
nuje a pak strhává další. Celou ji přikryl.

Snaží se z něho vyprostit. Kdosi z kluků křikne,
že padla. A už se ženou všichni jako o závod, s věr-
teli i bez nich, v teplácích či opalovačkách na cestu
domů. A zase ve skupinkách, hluční a veselí. Jen
Žofie sedí sama, dál češe, dodělává načatý věrtel.
A poslední přichází k váze. Titulky končí.-

Tolik ukázka z filmu, s nímž se v roce 1972 ztož-
nila generace patnáctiletých stejně, jako se teh-
dejší patnáctiletí v roce 1963 nechali oslovit
muzikálem Starci na chmelu. 

A já už v rozhovoru před mikrofonem spěchám
hned ke dvojdílnému a dodnes diskutovanému
filmu v tvorbě Antonína Kachlíka. Ke snímku
s dvouslovným názvem kopírujícím významné
datum v československých dějinách dvacátého
století. Film Dvacátý devátý se dodnes bojí uvést
kterákoliv z televizí. Možná také pro podtitul Roz-
hodující rok života Klementa Gottwalda. A Antonín
Kachlík ochotně vysvětloval, jak obtížně se natá-
čely záběry na autentických místech v Moskvě. Jak
bylo těžké sehnat všechna povolení. Ruský štáb
měl mnohem měkčí natáčecí normu, nespěchal.
Antonín Kachlík se v Moskvě setkal s Jurijem Oze-
rovem, který na scénáři Dvacátého devátého ocenil
příběh. Rusové v historických rekonstrukcích,
v nichž byl Jurij Ozerov mistr, nejprve vytipovali
konkrétní historické datum a teprve k němu hledali
příběh. Antonín Kachlík, společně s Jaroslavem
Matějkou, šli přesně opačnou cestou. A znovu jsem
si dovolil citaci.

- Obraz jedna, Před hospodou. Exteriér - noc.
Předměstská ulice, spoře osvětlená, všude plno
strážníků s pendreky. Opodál celá četa na koních.
Dovnitř se trousí poslední opozdilci. Mezi nimi
mladý dělník Mirek Mráček s Věrou, neteří Anto-
nína Zápotockého. Vedou se za ruce. Policisté si
každého příchozího bedlivě prohlížejí, ale nebrání
jim ve vstupu.

Věra tiše prohodí.
- Těch tady ale je! -

Mirek se rozhlédne.
- Asi na nás něco chystají, nebo po někom

jdou. -
Věra ho zarazí.
- Půjdem tedy dovnitř? -
Mirek se usměje.
- Co se bojíš? -
Obraz dvě. Dvorek za hospodou. Exteriér - noc.

Přes ztemělý dvorek, brankou do zahrady opatrně
projdou tři postavy. Za vraty dvorku hlídka na ko-
ních, která nic nepozoruje.- 

A je čas přejít k filmu, který si své diváky našel
od prvních dnů po premiéře. S exceletními herec-
kými výkony Bohuše Záhorského a Jiřiny Šejba-
lové. Po roce 1990 se k němu veřejnoprávní
televize obrátila zády, po roce 2010  snímek
s krásnou moravskou poetikou objevila jedna z te-
levizí na Barrandovském kopci. Je to opět vzpo-
mínková etuda Jaroslava Matějky rozdělená do
devíti částí. Ukázku jsem vybral až z druhé polo-
viny scénáře.

- Obraz padesát jedna. U splavu. Exteriér - den.
Na břehu řeky sedí Celfótr, Prťák, Chroust a dědek
Josef. Je jaro a všechno kvete. Dědci mažou karty.
Mezi hrou se zeptá Celfótr Josefa.

- Tak jak je Anně? -
Dědek je tentokrát vážný.
- Už se ani nerafá.-
Chroust konstatuje.
- Tak je to špatný. Jak přestane ženská ňafat, je

s ňó konec.-
Peťák mu odporuje.
- Neséčkuj, te mezuláne. Šak vona se z toho vy-

liže. Babe só jak kočka.-
Celfótr : - A šmakuje jí? - 
Dědek Josef : - Nešmakuje.-
Chroust : - Tak voprobuj sádlo ze zajíca. A dyž to

nepomůže, tak jí dávé ráno štvrťák borovičky. Ta
má silo. Ta šecko vetáhne.-

Dědek vzdychne.
- Šecko už sme zkusile.-
Prťák : - A co dochtor ? - 
Všichni dědci najednou cítí s dědkem Josefem

a Annou. Josef zavrčí.
- Vo tém nesce ani slyšet. Faráře scela.-
Švec hodí pohrdlivě.
- Ten jí tak pomůže.-
Tolik ukázka, po níž Antonín Kachlík líčí, jaké

zdravotní problémy měl při natáčení Bohuš Záhor-
ský a přesto náročnou hlavní roli zvládl perfektně.
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A pak už došlo na projekt filmu
o Jaroslavu Haškovi. Přečtení scé-
náře jsem zvládl za dva večery a ne-
jméně k pěti obrazům jsem se
několikrát vracel. Našel jsem tam
místa, která musela vadit v roce
1985, kdy se o filmu začalo uvažovat,
stejně jako místa, která by možným
sponzorům vadila dnes. Rok 2013 je
rokem Jaroslava Haška, po straně se
mluví o tom, že by se ten film hodil.
Ukázku ze scénáře jsem nezařadil.
Z pověrčivosti.

Přešli jsme na ženská jména zaká-
zaných scénářů. Peggy, René, Andrea
a Ivanka. Knižně už vyšly a je pozoro-
hodné najít v nich něco zakázaného. 

Loučení s panem režisérem bylo
stručné. Slíbili jsme si další setkání
u mikrofonu a scénaře, z nich jsem ci-
toval a vrátil zpět do knihovny, jsou bo-
hatší o autogram Antonína Kachlíka.

50

VÝROČÍ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vydatně jsem se zasmál až nedávno, po téměř
deseti letech, kdy jsem obdržel poslední zprávu od
policejního vyšetřovatele. Z toho plyne, že dříve ob-
držená vyrozumění od vyšetřovatele, ale ani jiné
důvody mne nerozesmály.

Když mi vykradli auto a sebrali rezervu i další
příslušenství, byl jsem vyrozuměn, že pachatel je
neznámý, což mne dožralo. Při druhém vykradení
vozidla, kdy bylo zcizeno autorádio, a pachatel byl
neznámý, jsem již zůstal klidný. Nedlouho potom
mi při malování v bytě ukradli zaměstnanci „seri-
ózní“ soukromé natěračské firmy starožitné ho-
diny. Zdálo se, že se věc rychle vyšetří, neboť
zloději byli dva řemeslníci – malíři nebo jeden
z nich, nicméně vyrozumění od policejního vyšet-
řovatele uvádí, že se nepodařilo zjistit skutečnosti,
které by vedly k možnosti zahájit trestní stíhání
proti konkrétnímu zloději. To mne již poněkud ro-
zesmálo.

Přes uvedenou
negativní bilanci
jsem opět vyhledal
policejní stanici,
neboť jsem při ve-
černí procházce
našel masivní zlatý
řetízek. S klidnou
tváří jsem snesl od
policisty výtku, že nález hlásím až druhý den. A dle
nabytých zkušeností jsem také lehce oželel téměř tří-
hodinovou ztrátu času, kterou jsem získal, a šel domů. 

Po čase jsem dostal vyrozumění od policejního
vyšetřovatele, že řetízek byl předán majiteli. Na to
jsem obdržel dopis od paní D. H.: Děkovala za zlatý
řetízek, který dává své čubičce, a přiložila 100,- Kč
(sto korun) nálezného. Tu jsem se už rozřehtal. 

Nevím ale, zda i vám to připadne také tak sran-
dovní.

O smíchu
Alois Tybrich
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Režisér Antonín Kachlík 23. 2. 2013 oslavil 90 let. Blahopřejeme! Výbor národní kultury a Unie
českých spisovatelů
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ZAMYŠLENÍ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Jsem hluboce přesvědčen, že žijeme ve stále
hlubší společenské a mediální žumpě, která nemá
u nás v nové době obdoby. Čeští politici, četní čeští
intelektuálové ztrácejí den ode dne už tak značně
slabé nervy.

V korespondenci, kterou elektronicky i na papíru
vedu, mi vysokoškolsky vzdělaný nakladatel píše
o jednom z aktérů děje mého rukopisu knihy Pět
válek Ludvíka Svobody (o armádním generálu Lud-
víku Svobodovi), že by knihu nikdy nevydal, kdyby
v ní figurovala jenom v doteku „aktivní komunis-
tická svině, básník Karel Sýs“.

Předseda vlády Petr Nečas charakterizuje své od-
půrce jako křiklouny, přiznává však s falešností sobě
vlastní, že to ale není cizí demokracii jeho typu.

Jeden ze zakladatelů ODS a nyní politický ko-
mentátor Petr Štěpánek označuje účastníky praž-
ské demonstrace 17. listopadu 2012 za
„socbolševické kretény“, když jim nevyhovuje tento
způsob demokracie a vládnutí v České republice.

Ještě dále jdou ve svých výrocích Kalousek
s Kuberou. Jejich promluvy začínají obsahovat
 zrníčka zcela fašizoidní, z doby, kterou kultivovaní
pamětníci dobře pamatují.

Podobná hanebnost uštvala k smrti jednoho
z největších českých a evropských spisovatelů
Karla Čapka! Myslím, že je načase, aby takové
mravy v české společnosti byly co nejdříve lidovým
odporem zavčas zmařeny. V zájmu normálního lid-
ského života a v zájmu vyššího principu mravního.

Jsme opravdu „aktivní komunistické
svině“ či „socbolševičtí“ kreténi?
Zdeněk Hrabica

Ano byla to neskutečná hrůza! Každej musel do
práce a to si ještě mohl vybírat, zda přijme práci,
kde se upíše třeba na 10 let a oni mu dají podni-
kový byt nebo nenávratnou půjčku na stavbu ro-
dinného domku. Například jistota, že pokud budu
makat a neudělám průser, budu mít práci třeba až
do penze, lidi neskutečně deptala.

Neskutečné násilí bylo pácháno na nemocných.
Místo, aby byl vybírán regulační poplatek u lékaře
a poté v lékárně včetně tučného doplatku jako
v každé demokratické společnosti za léky, odbyli
pacienta tím, že za jeden recept musel zaplatit jen
jednu korunu.

A co teprve vnucování sociálních jistot, že po
odpracování 40 let* má člověk právo na penzi.
Ženský si vybrečely oči do krvava, když odcházely
do důchodu po porození dvou dětí již v 55 letech.*
Kolik lidí tenkrát snilo o tom, aby mohli dělat o 10
- 15 let déle.

Po operacích se dělo lidem také bezpráví. Zpra-
vidla 6 týdnů se člověk zotavoval v nemocnici
a poté doma. Vůbec mu nebylo dopřáno sladkého

pocitu hrůzy, zda ho po návratu do práce hned ne-
propustí. A co teprve když Vás do půl roku po ope-
raci poslali do lázní. A ti komunističní tyrani nám
nedali žádnou možnost finanční spoluúčasti. Ne
přátelé, nedali nám možnost zaplatit si ani třetinu. 

Bylo to opravdu děsivé a devastující období našich
dějin. Z lidí a hlavně dětí se stala bezcitná zvěř. Za
komunistů mladší vstávali v autobuse, aby pustili
sednout ty starší. Dnešní mladí již znají svá práva
v demokratické společnosti a pěkně zůstanou sedět.

Již nikdy nechci zažít sociální jistoty ani morální
zhoubu, která tenkrát panovala.

* Poznámka pro mladší generace - do odpraco-
vané doby se tehdy započítávalo i vzdělávání od
15 let.

6. 2. 2013

O morální devastaci za komárů  
Jan Novák

INZERÁT
Úřad pro přepsání historie hledá písařku.
Plat: třicet stříbrných na stole.
Nedostatečná z dějepisu vítána!
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KOUTEK PETRA BURDY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Kniha, kterou nikdy neprodám do antikvariátu
Už vás slyším. Nikdy neříkej nikdy. Ale uvažujte se mnou. Copak se mohu zbavit pro ekonomickou

nouzi, v níž teď určitě nejsem sám, knihy, která na čtrnácté stránce obsahuje názor, který klidně mohl
být řečen včera?

- Nesmíme se posrat. Za žádnou cenu. Protože vobtíže mušej bejt. Byly, jsou a budou. Někdy jsou in-
tenzivnější a zdánlivě nepřekonatelnější, a na některých místech zeměkoule a v určitých chvílích jsou
pro určité lidi nesnesitelnější než obvbykle.-

Tipněte si, kdo je autorem myšlenky? Filosof, básník, dramatik, herec? Nebudu vás napínat. Od každého
trochu. Jiří Voskovec. Podle abecedy ten první ze dvou, protože jednoduché vé předchází vé dvojitému. 

V roce 1977, tuším v únoru bylo ve velkém sále pražské Lucerny zase nedýchatelno, ale nikomu to
nevadilo. Na jevišti byli totiž pánové Jiří Suchý a Jan Werich. Sál při každé replice bouřil, potlesk sklidil
Jiří Suchý i za přiznání, že podle zkratky v+W si udělal mnemotechnickou pomůcku, aby věděl, jak se
píše slovo interview. Jana Wericha to tehdy strašně pobavilo.

V roce 2012 Jiří Suchý do předmluvy ke knize, o níž tu píši a jejíž celý název je Voskovec a Werich Di-
alogy přes železnou oponu, napsal:

- O síle osobností Voskovce a Wericha svědčí skutečnost, že nepřestávají veřejnost zajímat. Stále vy-
cházejí nové knihy, jejich gramofonové desky dostávají podobu stříbrných placek, kterým se říká CD,
a když v Semaforu někdy zazní jejich písnička často si jí zpívají diváci s námi. Potichu, plaše, jen aby
nám dali najevo, že jí znají taky. 

František Cinger a Karel Koliš se nevyhýbali žádnému životnímu zauzlenému předělu obou protago-
nistů. Čtete-li pomalu stránku za stránkou, najednou je vám trochu líto, že se Jiřímu Voskovci nedostalo
pocty národního umělectví, i když byl skvělým hercem. Co si myslet o tom, že když urna s jeho popelem
doputovala do Prahy následovalo mnohaměsíční čekání, než se na Olšanských hřbitovem mohl i po smrti
setkat s Janem Werichem.

A ještě jedním detailem si mě kniha získala. Graficky zajímavým přebalem s barevným snímkem bust
Voskovce a Wericha, které jsou dílem v roce 2012 zemřelého akademického malíře Josefa Nálepy.

RADIO HORTUS & LÍPA
Rádio Hortus, podle latinského Zahrada, já k tomu

dodávám Zahrada názorů, patří k nejstarším inter-
netovým rádiím v České republice. Když odvysílalo
zprávu o křtu právě tohoto čísla Lípy, slyšeli ji ve dva-
advaceti zemích celého světa. Pokud vás to překva-
pilo, pak počítejte se mnou: 

Spojené státy americké, Čínská lidová republika,
Spolková republika Německo, Turecko, Rakousko,
Velká Británie a Severní Irsko, Izrael, Jižní Korea,
Gruzie, Španělsko, Slovensko, Holandsko, Malajsie,
Švédsko, Japonsko, Chorvatsko, Řecko, Indie, Me-
xiko, Estonsko, Egypt a Irák.

Pokud se to někomu zdá neuspořádané, nesrov-
nané podle abecedy, nebo alespoň podle kontinentů,
pak vězte, že tenhle žebříček je podle počtu poslu-
chačů v každé zemi, někdy se do něj prodere také
Austrálie a Kanada. Fo
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Petr Burda
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KOUTEK PETRA BURDY
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Až napadne souvislá sněhová peřina a teplota
klesne hluboko pod bod mrazu, začne se na televiz-
ních obrazovkách objevovat téma, zda zvířata v zimě
nestrádají. Zda jsou vždy plné krmelce, jak se pej-
skové pohybují po prosolených chodnících a jak to
drásá jejich tlapky, zda bez úhony psi a kočky přežijí
novoroční ohňostroje.

Až také v Praze bude sníh nad kotníky a mráz pod
patnáct stupňů soukromé televize přitvrdí. Na pořad
dne se dostanou lidé bez domova. Podle odhadů jich
může být přes pět tisíc. Opatření, která vymyslel
pražský Magistrát, a různé charitní spolky, pomohou
maximálně každému desátému z nich.

Rádio Haló Futura od ledna 2012 až do posledního
říjnového dne každý čtvrtek věnovalo lidem bez do-
mova půlhodinku. Nebyla zaměřena pouze na Prahu
a Českou republiku. Zajímavé nápady přicházeli od
posluchačů z Londýna, Montrealu nebo z New Yorku
či Sydney. Bezdomovectví se stalo globálním pro-
blémem.  

Čeští novináři vytvořili obraz bezdomovce s kra-
bicí nekvalitního vína, ve špinavém oblečení a na
metry páchnoucího. Až uvidíte nový Ondráčkův

film o lásce na pražských Olšanských hřbitovech,
rozšíří se vám obzory. Britské listy psaly o lidech
bez domova jezdících pražskou tramvají a disku-
tujících o tématech, na které Evropská unie svo-
lává mezinárodní konference. Potkal jsem
šedesátiletého muže, jehož jediným majetkem byl
mobilní telefon a přes internet poslouchal Rádio
Haló Futura. A chvíli po něm mě překvapil zavalitý
padesátník, který dokázal vylézt na strom a očesat
z něj více než dvě kila jablek. S omluvou, že už tři
dny nejedl.

Pravděpodobně na první jarní den se opět se-
jdeme u pomníku stojícího nedaleko pražského
Hlavního nádraží. Budeme v češtině i v angličtině
číst, že demokracie je pro všechny. Uctíme minu-
tou ticha ty, jejichž těla během zimy shořela na
uhel, nebo zmrzla. Kolik jich bude? Jen v Praze,
nebo v celé republice? Deset, třicet, padesát?
A budou mít pravdu lidé, kteří ty mrtvé bez do-
mova řadí mezi oběti kapitalismu? I mě se těch
otazníků zdá příliš. Ale život je neúprosný. Zimní
slunovrat ohlásí část roku, kterou nemusí každý
přežít.

Sloupek přivátý sněhem a prolezlý mrazem

Plány Jazzové sekce ve čtyřicáté čtvrté sezóně
V pondělí 19. února 2013 se v Presscentru Syndi-

kátu novinářů České republiky se předseda Jazzové
sekce Karel Srp rozdělil s přítomnými novináři o zá-
měry, které se v geniu loci vstupu do hradních za-
hrad, konkrétně ve Valdštejnské číslo 14, uskuteční
v prvním pololetí letošního roku.

Prvního ledna, svátek, nesvátek, uklízelo se
v Rádiu Hortus, vyřizovala pošta a třídila se další CD,
poslaná posluchači z USA. O den později se revido-
vala instalace, jednalo o výpůjčce klavíru a řeč byla
o plánech územního sdružení Syndikátu novinářů ČR
Střední Čechy, protože koordinace je základ úspě-
chu. Konaly se dobrovolné brigády s cílem připravit
všechny tři sály a uklidit sklepení, aby se ta čtyřicátá
čtvrtá sezóna připravila. 21. ledna v podvečer před
plnou zkušebnou četli z knih Alexe Koenigsmarka
nejen Petr Žantovský, Lubomír Brožek a Jan Cimický,
aby pozdravili nemocného spisovatele. 23. ledna
Alex Koenigsmark zemřel na leukemii.

Alespoň dvě nejzajímavější únorové akce, ta první
byla 25. února, v den výročí narození divadelníka,
novináře a ministra Pavla Dostála a zúčastnili se jí

například: Miloš Zeman, Hana a Miloslav Kučerovi,
Čestmír Císař, Milan Taraba, Jan Kavan a mnozí další.

Setkání bylo přenášeno živě 25. února od 18 hodin
na www.radiohortus.cz

O dva dny později pak desítka předem dlouho do-
předu přihlášených četla z knih Jana Cimického. Byl
to dárek k jeho pětašedesátým narozeninám. 

V březnu navštěvuje Jazzovou sekci Radko Pytlík,
aby představil svoji novou studii o Jaroslavu Haškovi,
a v polovině března Karel Srp přebírá od Akademie
literatury české  Cenu Karla Hynka Máchy. Cena Má-
chova růže je určena za výrazný podíl na podpoře
mladých umělců.  

V dubnu se počítá s výstavou hudebních plakátů
v galerii Portheimka, třináctým ročníkem Nonstopč-
tení na téma Odposlechová literatura, sejde se v pro-
storách Jazzové sekce valná hromada územního
sdružení Syndikátu novinářů České republiky Střední
Čechy. Bude pokřtěno další číslo Lípy, začne příprava
na dvě výtvarné výstavy a ve třech sálech se rozje-
dou pořady věnované dramatickému umění, novi-
nářské vědě a politickým diskusím.
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Několik vět o naději
Celé roky jsem se učil mnohé věci, o nichž jsem

si myslel, že jsou na nic, a jak se ukázalo, byly
na nic. Nikdy jsem je nepotřeboval a život nepotře-
boval je. Bože, tolik času a energie jsem strávil
učením se takových zbytečností. Jaká marnost!
A co jsem se naučit měl a co teď potřebuji, to ne-
znám.

Jste na tom podobně?
V každém věku máte jedinou možnost: začít.
Celé roky jsem sledoval novinky v oblasti vědy.

Jsem rád, že o tom něco vím. Ale v podstatě je mi
to na nic.

Jste na tom podobně?
To je dobře, to je dobře, alespoň si uvědomujete,

že ten váš svět, v kterém se pohybujete, nikdy ne-
můžete považovat za pupek světa. Celé roky jsem
se setkával s blbci, většinou to byli mí nadřízení,
vysoce postavení a mocní. Býval jsem z nich ne-
šťastný.

Jste na tom podobně?
Pak jste jistě pochopili, že blbec je všudypří-

tomný, nezničitelný a vždy neomylný majitel
pravdy. Že lidská blbost je nesmrtelná a stejně tre-
stuhodná jako krádež, loupež a podobně, jelikož její
dopad je často nedozírný. Že před lidskou blbostí
nás nikdo a nic neochrání. Musíme se před ní
ochránit sami tím, že ji prostě nepřijímáme. Že
každé setkání s blbcem musí být pro nás mobili-
zující.

Celé roky si o sobě myslím, že neumím brát život
z té lepší stránky, že neumím říkat správné věci na
správných místech, že jsem nepoučitelný, nepři-
způsobivý, trapný a nejraději bych pak za celým
světem zabouchl dveře.

Jste na tom podobně? Nezoufejte si. Když má
člověk takové pochybnosti, pak je na tom pořád
dobře, protože nezatratil to, co dělá a čím žije.

Celé roky o sobě vím, že jsem snílek a idealista,
což je nanic, a někdy si pak vyčítám, proč jsem ta-
kový nanic, zvláště pak když si dnešní doba žádá
realisty a pragmatiky.

Jste na tom podobně?
Buďte. Protože navzdory tomu náš svět potře-

buje idealisty a snílky, aby docela neokoral.
Celé roky jsem poctivě chodil do práce, poctivě

pracoval a poctivě žil v domnění, že s poctivostí

nejdál dojdu, jak mi
častokrát říkala
moje maminka.
Pak mi docela ne-
dávno jeden podni-
katel řekl:
"Poctivost? To je
kamufláž neschop-
nosti."

Jste na tom po-
dobně?

Buďte poctiví dál. Za poctivost si nic nekoupíte,
ale nikdo si nekoupí ani vás. Zůstanete tak věrní
sobě, své práci a lidské naději. Tvoříte většinu.

Už jste jedli zemlbábu?
Ze všech ovocných stromů mám nejraději jab-

loně, ze všeho ovoce jablka. Na podzim se náš
sklep zaplní lískami plnými jablek, syrovina
sklepu se prosytí jablečnou vůní, kterou miluji,
a pak se téměř každý víkend u nás jablka krouhají
a strouhají a peče se štrůdl, někdy zemlbába. Tak
žemlovce říkala moje maminka, která ji pekla
velmi často, a tak jí ze zvyku říkám i já. Se švest-
kovými knedlíky patřila v mém dětství k pochout-
kám a nadále si u mne drží své prvenství. Její
přípravu mi manželka s radostí přenechává, neb
tvrdí, že by ji tak chutně udělat nedovedla. Ale
spíš je to jen výmluva, jelikož strouhání jablek
není žádná zábava. 

Příprava zemlbáby je tedy moje výsada
a vždycky si na ní dávám záležet. Do hlubokého ta-
líře naliji mléko, dám dvě vajíčka, vanilkový cukr
a vidličkou vše rozkvedlám. Pak v mléce namáčím
nakrájené plátky veky, které ukládám na dno pe-
káče vymaštěného máslem. Do nastrouhaných
jablek přisypu skořici, cukr, rozinky a někdy
i oříšky. Na vrstvu jablek pak rozprostřu vrstvu tva-
rohu rozhněteného v mléce s vajíčkem a vanilko-
vým cukrem. Horní vrstvu plátků veky taky
namáčím v mléce, mírně posypu skořicí, cukrem
a potřu rozpuštěným máslem, aby se vytvořila do-
zlatova opečená kůrčička. A pak se to peče a voní
celým domem, až se sbíhají sliny, a všichni se tě-
šíme.

Vládcem kuchyně se stávám jenom v této
sladce voňavé chvíli, potom už ne. Mužem

Michal Černík
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u plotny se nestanu, kuchařky nesbírám a nečí-
tám si v nich. Jsem však přesvědčen, že v žádné
kuchařce vám nedají takový návod jako já. Pro-
tože kdekoliv jinde jsem zemlbábu jedl, vždycky
to bylo něco přidušeného a vždycky tomu něco
scházelo, zemlbábou to nebylo. Ona je nejen mým
prvním jídlem, které jsem se naučil připravovat
a péci, ale také dosud mým jediným kuchařským
umem, kterým se všude pyšním, dokonce i teď.
Už jenom psaní těchto řádků ve mně probouzí ne-
odvolatelnou chuť.

Tak a teď si tu zemlbábu podle mého návodu
upečte sami. A pokud vám bude chutnat jako mně,
pak vím, že ze všech ovocných stromů nejvíc mi-
lujete jabloně a ze všeho ovoce máte nejraději ja-
blka. Že k vašim milým vůním patří vůně jablek,
a rovněž vanilky a skořice. Pak i vy dobře víte, čím
voní a chutná dětství, a pak i vám se podařila ta
nejchutnější zemlbába. Žemlovka je o něčem
jiném.

Poslední sklizeň jablek
Svůj rodný dům v Čelákovicích jsem prodal

v říjnu. Moc dobře si vzpomínám na jedno z těch
říjnových odpolední. Nebylo ničím zvláštní, jen
nádherně zářilo slunce a já s dcerou trhal jablka
na zahradě, která už nebyla naše. Dceři byly čtyři
roky a moc jsem si přál, aby jí ono odpoledne
stejně tak prozářené zůstalo v paměti.

Zasahoval mne smutek z něčeho, co se už ne-
vrátí. Tady jsem se narodil, tady jsem víc než čty-
řicet let žil a teď jsem naposledy trhal ovoce
z jabloní, které jsem v mládí zasadil. Jabloně se
skláněly k zemi přetížené nádherným zimním
ovocem. V době mého dětství tu stála jabloň ko-
ženáč. Jablka byla nevzhledná s tvrdou koženou
slupkou, ale ve sklepě vydržela celou zimu až do
jara. Pak jabloň začala usychat, roky jsem ji omla-
zoval, nakonec jsem ji pokácel a kořeny vydobyl
ze země. Na její místo jsem zasadil jablůňku Ida-
reth. Vedle rostlo panenské jablíčko. Plody byly
malé, trochu trpké, nic moc. Seřízl jsem strom až
k hlavním větvím a narouboval proutky zlatého
delicia. Některé rouby se neuchytily, takže jabloň
napůl dávala panenská jablíčka a napůl zlaté de-
liciusky. Teď jsem stál na štaflích, trhal jablka,
každé podával dceři dolů a ona je třídila do lísek,
zvlášť červivá a zvlášť zdravá. Chtěl jsem, aby mi
pomáhala, aby byla účastna naší poslední sklizně,
aby si něco z mého loučení vzala na sebe i ona.

Česání jablek je pro mne nádherným aktem sk-
lizně, vyvrcholením roku. Dost jsem tenkrát mlu-
vil, a mluvil jsem jen proto, aby si dcera všímala,
aby věděla, aby si pamatovala. Říkal jsem si,
třeba už nikdy nebudeme mít zahradu a nikdy už
nebudeme trhat jablka, tak ať jí alespoň v paměti
zůstane zahrada prozářená říjnovým sluncem.
Potom jsme se usadili na polorozpadlé saně,
každý jsme si vybral to nejkrásnější jablko, žluté
a červené jako slunce utržené z oblohy, kousali
jsme, a já naposledy obhlížel své jabloně, které
už nebyly mé. Lísky jsem nanosil do auta, zamkl
vrátka a klíče dal sousedům, aby je předali novým
majitelům.

Vám asi nemusím vysvětlovat, proč některá
místa v našem životě může zaplnit třeba i jediná
jabloň. Tiše vroste do našeho osudu a pak přijde
chvíle podobná té mojí, kdy se musíte se svou jab-
loní rozloučit jako s někým důvěrně blízkým. A tak
jsem se loučil i já. Nedávno jsem se dcery zeptal,
zda si vzpomíná. Kroutila hlavou, nevzpomínala si
na nic. Jako by to nebylo. 

Až spadne hvězda
Byla jasná srpnová noc.
Vpodvečer jsme se ženou chodili podél pobřeží

a kochali se pohledem na rozhoupané moře. Vítr
už dávno utichl, vlny byly pozvolné, táhlé, s huko-
tem zaplavovaly pláž, harašily oblázky, a když vlna
ustoupila, vbíhali jsme do obnaženého teritoria
moře a před další vlnou zase utíkali zpět a nechá-
vali moře pokorně doplazit až k našim nohám.

Teď jsem seděl na lodžii hotelu. Žena už v pokoji
spala. Na pobřeží blikalo světlo majáku, ve tmě tu-
šeného moře se kolébalo světlo lodi a cikády pro-
řezávaly vzduch. Díval jsem se na rozsvícené nebe
a s připraveným přáním čekal, až bude padat
hvězda. 

Co jsem si přál? Abych byl šťastný. V tom slovu
je obsaženo všechno.

Věděl jsem, že mi žádná pověra nesplní tohle
přání, že si každé přání musí člověk splnit sám,
pokud to bude v jeho moci. Zároveň jsem si uvě-
domoval, že si člověk může dovolit prožívat takové
chvíle banální samozřejmosti jen proto, že je
šťastný a je šťastný poklidně, neviditelně, obyčejně,
mírově. Člověk je tehdy šťastný, když není ne-
šťastný. Celý život se pachtí za štěstím, a když je
starý a unavený, tak zjistí, že šťastný byl a jen
o tom nevěděl, Teď jsem si jen přál, abych se
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i v příštích letech mohl kdekoliv jinde posadit za
jasné noci, abych mohl takovou chvíli banální sa-
mozřejmosti přijmout jako dar a dívat se do nebe
a čekat, zda začne padat hvězda.

Vám asi nemusím zdůrazňovat, že nám všem
vpodstatě stačí splnění toho jediného přání, v němž
je obsaženo vše podstatné. Jakže to říká ona
známá moudrost? Zdravý člověk má tisíce přání
a nemocný jen jedno. Jakže to napsal Herodotos?
Myšlení je tvým osudem. A jakže to říkám já? Ne-
věřím, že je člověk určen ke štěstí, ale má na něj
právo, a vám přeji, abyste si ho uhájili. 

Naše ukázka z autorovy tvorby je vybraná
z knihy Povím vám něco milého (FUTURA, 1999).

www.nakladatelstvifutura.cz

Český tisk
Před privatizací českého tisku zahraničním ka-

pitálem se stoprocentní kapitálovou účastí jsem
před šestnácti lety nejdříve ústně varoval Miloše
Zemana, a když nastoupil jako premiér, tak i píse-

mně. Navrhoval jsem zákonné opatření,- přibližné
znění základního bodu tiskového zákona spočíva-
jící v procentuelním omezení účasti zahraničního
kapitálu v našich médiích a zároveň zabránění
monopolizace distribuce tisku zahraničními vyda-
vateli deníků a dalších periodik-, které by vychá-
zelo z legislativy na obranu národních zájmů, jak
to mají v zemích EU. Zeman sice písemně přislíbill,
že se tím budou zabývat, ale nezabývali. Posléze
v roce 1999  a 2000 jsem napsal pro časopis
Sondy dvě velké analýzy o možných dopadech
tisku zprivatizovaného zahraničním, převážně ně-
meckým kapitálem, jako UČS jsme udělali asi dvě
prohlášení. Ani tehdy v tom Miloš Zeman jako pre-
miér nespatřoval hrozbu,  ministr kultury Pavel
Dostál písemně přiznal, že už je pozdě s tím něco
dělat. Názory a myšlení občanů se v našich médi-
ích už od konce 90. let formují za hranicemi. Kdo
ovládá finance a média, ovládá politiku a ekono-
miku a občany.

7. února 2013 
http://www.michalcernik.cz/
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Peřin nemá
Karel Sýs 

Dne 3. ledna 1923 zemřel v Lipnici nad Sázavou „největší spisovatel
český“ Jaroslav Hašek.

Jeho poslední slova zněla:
„Nikdy jsem nevěřil, že se tak těžce umírá...“
Jeho poslední literární slova pronesl poručík Dub k hejtmanu Ságne-

rovi:
„S okresním hejtmanem jsme vždycky říkali: �Patriotismus, věrnost

k povinnosti, sebepřekonání, to jsou ty pravé zbraně ve válce!� Připomínám
si to zejména dnes, kdy naše vojska v dohledné době překročí hranice.“

Seznam posledních věcí člověka Haška zněl:
„Stav jmění:
1. jedny obnošené šaty a zimník, prádlo, tj. dvoje spodky... 300 Kč
2. čtyři košile obnošené... 100 Kč
Nábytek podle vyjádření paní Alexandry Lvové náleží jí.
Knihy ani peřin nemá.
Celkem 400 Kč.“
Jeho smrti málokdo věřil. Egon Erwin Kisch prohlásil v kavárně: „Nesmysl! Jaroušek si zase tropí blázny

ze světa. Nedejte se nachytat, přátelé, nebo jste v mých zracích volové. Pokolikáté již Hašek umřel?“
S touto otázkou se obrátil na přítomného Karla Nového. A hned si sám odpověděl: „To je už jistě desáté
Haškovo úmrtí. Jarda tak brzy neumře. A vůbec nikdy nesejde z tohoto světa, protože je nesmrtelný.“

V tom se zuřivý reportér nemýlil.
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Zatím nikdo nepřišel na to, proč se tak děje. Po-
litik totiž po nějakém čase degeneruje. S tím se
prostě v toku dějin ještě nikdy nic neudělalo.
Stejně tak ale i nepolitik, tj. obyčejný člověk, pod-
léhá skutečnosti, že ho nelze žádným způsobem
zreformovat, i když v posledním čase na jeho
hlavu dopadá jedna reforma za druhou.

Po rozhlasových vlnách mi k uším dolehla slova
jedné senátorky z modré letky, která přichází
s odlehčením zákonů ohledně vymizení billboardů
u našich silnic. Její dojemná řeč, kolik nadějných
grafiků a návrhářů by ve studiích přišlo o práci,
mi vehnala dokonce slzu do oka.

Péče o případné další nezaměstnané, když celé
roky nikoho nezajímalo, kolik tisícovek lidí přišlo
o pracovní místa v českých fabrikách, byla tak
opravdově upřímná, že mi slza v oku postála, než
jsem zjistil, že vše je jinak. Billboardy jsou oby-
čejným byznysem. Ty načerno postavené rovněž.
Příjem z nich jde kamsi jinam a ani v obcích ne-
vědí, že vše je promítnuto v ceně propagovaného
a zaručeně toho nejlepšího zboží.

Nejprve od silnic začaly mizet aleje, i když
stromy byly vždy nepřehlédnutelnou součástí
české krajiny. Stromy tudíž nahradily billboardy,
které krajinu neuvěřitelně zaneřádily. Stromů již
netřeba. Čistý vzduch nám však žádný hypermar-
ket nedokáže nabídnout. Řidiči si za jízdy zato
mohou číst jednu ceduli za druhou a koukat do
zbylých polí na další. Ty vzdálenější od silnic, aby
se lépe četly, jsou podstatně rozměrnější. Péče

o to, aby příliš billboardů od silnic nezmizelo,
v podání senátorky z modré letky, co se radila
s odborníky, je rovněž dojemná. Další slza stojící
mi v oku si žádá o podání židle…

Hrozí nám prý arbitráže od zahraničních firem.
K zaplevelení české krajiny dal ale kdosi souhlas
a inkasoval. Peníze je třeba i nadále ochraňovat.
Obtížněji se již chrání řidiči, jejichž životy vyhasly
na konstrukcích billboardů. Železné konstrukce
billboardů, co se dokážou navíc otáčet, stojí sta-
tisíce korun. Řidiče, co si vůbec nějaký billboard
stačí přečíst, musí bolet za krkem. Že se v množ-
ství billboardů ztrácí už tak špatné dopravní zna-
čení, nikoho nezajímá. Řidič také snadno
přehlédne odbočku, jestliže dopravní značka je
ukryta v listoví…

Léta běží a stejně dlouhý čas se o billboardech
jen řeční. Taková typická česká vlastnost souvi-
sející s již zmíněnou degenerací.

Silnice táhnoucí Prahou a také celý pražský
okruh tak mají šanci, že na nich budou obrovské
billboardy strašit i nadále, i když je nikdo nedo-
káže přečíst. Řidič se totiž věnuje, alespoň někdy,
řízení. Snad jen v čase dopravní zácpy lze se cosi
dozvědět o myšlenkových pochodech v hlavách
pracovníků reklamních agentur. V potu tváře bill-
boardy realizují celé týmy lidí, co se nemusí podle
paní senátorky bát ztráty zaměstnání. Mnoho
českých fabrik zarůstá už dlouho blínem. Slza se
mi dere postát do oka. Už se ohlížím po nějaké
židli…

Jak mi slza v oku postála
František Dostál

Mikropohádka
Zdeněk Mahler

Pozdrav konferenci Unie českých spisovatelů na téma Postavení českého spisovatele dnes:

Když byl v Praze americký básník Allen Ginsberg, reagoval na naše  tehdejší autorské nářky:
„Vy nesmíte nic, a zmůžete všecko - my smíme všecko, a nezmůžeme nic.“

I zazvonili jsme klíčema a…
… a pohádka má blbý konec.
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Životní dráha Miroslava Oravy nebyla a není jed-
noduchá. Pochází z učitelské rodiny. Studoval na VŠE
v Praze, po nucené přestávce, kdy se živil jako je-
vištní dělník v Bratislavě, nakonec studia ve sloven-
ské metropoli dokončil a získal inženýrský titul.
Umělecky začínal v Praze v 60. letech minulého sto-
letí v divadélcích malých forem, na Slovensku na tuto
činnost navázal coby klarinetista, alt saxofonista,
zpěvák, autor písní a textů. Vystřídal řadu zaměstnání
a působil v různých lokalitách tehdejšího Českoslo-
venska, kam jej následovala i jeho manželka. Praco-
val např. ve Východoslovenských železárnách
v Košicích, na Šumpersku a opakovaně v Brně, kde
posléze dosloužil do důchodu jako poštovní doručo-
vatel. Vedle poezie je jeho celoživotní posedlostí ce-
stování. I nyní – navzdory vážné nemoci – často
putuje vlakem po Moravě, Čechách, Slezsku a Slo-
vensku; procestoval také mnohokrát Balkán. 

Miroslav Orava od mládí sporadicky publikoval
své básně časopisecky, od 90. let minulého století
pak hlavně v Obrysu-Kmeni, Lípě, Hostu i jinde. Své

básnické sbírky až dosud vydával jako samizdaty,
často v několika vydáních. Zatím k poslednímu
uspořádání a znění dosavadního celoživotního díla
dospěl v roce 2010, kdy, coby samizdaty, vydal všech
pět básnických sbírek ve čtyřech sešitech, jmeno-
vitě: Epoxidy (básně z let 1986–1988); Zpěvy zvířat
a lidí (básně z let 1996–2001); Air (básně z let 1958–
2006); Sonáta jabloňového květu (básně ze září roku
1999); Modlitby smírčích kamenů (básně z let 1999–
2009). Pouze sbírku Epoxidy vydal v prosinci 2010
vlastním nákladem v počtu 300 výtisků. 

Pro úplnost nutno dodat, že Miroslav Orava je
spoluatorem několika knih a odborných článků
z oblasti aplikovaného operačního výzkumu a vy-
užití počítačů v podnikové ekonomice. Kromě ji-
ného se věnuje překladatelské činnosti, například
společně se svou dcerou Isabelou přeložil z něm-
činy do češtiny knihu Nossrata Peseschkiana Psy-
choterapie v každodenním životě (vydalo
nakladatelství Cesta, Brno 2000).

Ivana Blahutová

Básník Miroslav Orava 

Na samém konci roku 2012, už s vročením 2013, vydalo malé, leč mimořádně aktivní pražské nakla-
datelství Antonína Drábka Balt-East výbor z celoživotní poezie Miroslava Oravy s titulem Snad nezblázním
se už (92 stran, ilustrace Ida Huttová).
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Mezi ty, kteří měli možnost bezprostředně pro-
mítnout své myšlenky do společenské praxe mů-
žeme zařadit i J.  S. Gutha – Jarkovského.
Vycházel a byl velmi úzce spojen s filosofickými
a estetickými názory T. G. Masaryka. Podílel se na
praktické realizaci jeho esteticko výchovných před-
stav v oblasti nové etikety. Byl ale také velmi ak-
tivním činitelem tělovýchovného hnutí. V roce 1896
se stal prvním předsedou Českého olympijského
výboru. V této funkci působil velmi aktivně až do
roku 1929. Byl také dlouholetým členem meziná-
rodního olympijského výboru. Náš zájem v kon-
textu dějin českého estetického myšlení se
orientuje spíše na aktivitu Gutha – Jarkovského
spojenou s jeho orientací, dnes bychom ji mohli
charakterizovat jako orientaci esteticko výchovnou.
Guth – Jarkovský si byl vědom toho, že v novém
státě, tedy po roce 1918 absentuje jedna z velmi
důležitých složek esteticko výchovných. A to jistá
podoba etikety, která je v každém státě nezbytná,
a to nejen v rovině oficiální, ale také v rovině sou-
kromé či individuální.

Nová česká, či československá společnost mu-
sela v tomto slova smyslu vyrůstat na „ zeleném
drnu “. Tradice rakousko-uherská, či tradice habs-
burského domu byla v dobovém kontextu ne-
možná, a tak, při vší úctě k uvolněnosti
demokratických vztahů, bylo nutno vypracovat
v tom nejpřízemnějším slova smyslu i jistý řád, či
ceremoniel chodu presidentského úřadu, a v širším
slova smyslu i jistých ceremonií obecně platných.
Jiří Guth – Jarkovský se tohoto úkolu ujal a jistým
teoretickým vyústěním je jeho publikace Společen-
ské krasobraní , které vyšlo nákladem Pražského
ilustrovaného zpravodaje. Význam této knihy de-
klaruje autor mimo jiné v závěru, když píše:
„A nám, Čechoslovákům, teď zvláště musí na tom
záležeti, abychom, vstupujíce do řady svobodných
národů, nenaráželi, pokud se slušného chování, po-
něvadž zvědavé zraky světa jsou na nás obráceny,
zkoumajíce, pokud jsme hodni nového svého po-
stavení. Nedomnívejme se, že republikánské zří-
zení státní osvobozuje od povinnosti slušného
chování, na které státní útvar nemá žádné působ-

nosti aniž vlivu..Příslušníku národa velkého a sil-
ného snáze se hrubství odpustí, nežli příslušníku
národa malého a slabého, právě tak jako člověk
velký, schopností již osvědčených, může si spíše
dovoliti úchylky od obecného mravu.“

Kniha je rozdělena do mnoha kapitol, které řeší
naprosto konkrétně různé situace.

V úvodní kapitole nazvané O slušnosti autor
v širších souvislostech vysvětluje svou představu
slušného člověka. V této souvislosti například píše:
„Slušnost je tedy forma takového chování, kterým
člověk nikdy nikomu vědomě neublíží, naopak vždy
a všude při vzájemném styku jemu chce býti s pro-
spěchem a užitkem.“ Slušnost také nazývá pocti-
vým chováním: „…má svou cenu jenom tenkráte,
tkví-li svými kořeny v srdci.“ Nemůže to tedy být
v žádném případě otázka formální. 

Smysl společenské výchovy vidí v cíli: „…učiniti
lidi sobě pokud možno rovnými a přiblížiti se tak
nejvyššímu ideálu lidstva.“ 

Pro Gutha – Jarkovského je estetický vztah ke
světu prostředkem celkové humanizace člověka.
K tomuto jeho cíli neslouží jen umění, ale v jeho
pojetí mnohem více všechno to „mimo “ umění,
které s mnohem větší intenzitou působí na náš
každodenní život.

Jiří Stanislav Guth – Jarkovský
(1861 – 1943)

Věra Beranová
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Nepřestanu být vděčný šťastné náhodě, která
mě svedla na celý jeden měsíc s básníkem Láďou,
jak jsem ho s jeho souhlasem oslovoval, ač byl
téměř o dvacet let starší. Mohl jsem být od rána do
večera vedle něho a naslouchat jeho životním pří-
běhům a být účasten jeho laskavého humoru. A zá-
roveň rozkrývat taje základních rysů jeho umění,
jimiž bylo citlivé okouzlení a zvídavý pohled na re-
alitu, která ho v dané chvíli obklopovala.

A k tomu se řadil vnímavý vztah k jazyku, k jeho
hudebnosti a melodičnosti. I když jsem už znal jeho
výtvarný talent z jeho klíčové prózy, trilogie Země
zamyšlená, kterou si sám ilustroval, byl pro mě
překvapivý přístup, kterým se tužkou a akvarelem
vyrovnával se vším, co dokázalo vzněcovat jeho
city a prosté lidské zájmy i co charakterizovalo zá-
kladní rys jeho básnické tvorby.

Tyto rysy snadno a rychle dokázal transformovat
v kresby. Bylo to jeho vidění nejen reality, ale i po-
sedlost, která ho nutila zastavovat se i po několika
krocích, „pouštět z řetězu“ tužku na papír a obdi-
vnou rychlostí zaznamenat to, co ho zaujalo. Těch
momentek zanechal po sobě na tisíce. Z mnoha
z nich vznikaly pak v klidu domova obrázky vyšší
hodnoty. Momentky však byly nesporně nejpravdi-
vějšími pohledy do jeho duše, nálad a pocitů.

„Nářadíčko“ nosil stále sebou, aby mohl nepro-
dleně chytat okamžiky, které ho uchvacovaly. Při
společných vycházkách po čarovných stezkách
Jalty, vonících dechem Antiky s našimi manželkami
paní Aloisií a Marlenou jsem Flexaretou zachycoval
výrazy jeho tvůrčího zanícení. Ať už to bylo v kou-
zelném Nikitinském botanickém sadu nebo na po-
břeží antické Tauridy s pomyslnými stopami
Ifigenie či v uličkách rušného přístavu. Prostě roz-
šiřoval svou vlastní krajinu a domov o poznání nové
tvářnosti světa. Tak jak to činíval na svých cestách
po Španělsku, Sicílii, Řecku, Egyptu či jinde,
o čemž vydal svědectví svým mistrovským cesto-
pisem Slunce v olivách (1972). Přiřadil se jím k ce-
stopisným dílům takových mistrů prózy, jakými byli
Jan Drda, Ludvík Aškenazy a Karel Čapek. (Egon
Erwin Kisch je už ovšem jiná kategorie sdělování
zážitků ze světa.) 

Všechno, co vy-
cházelo z jeho bás-
nické či výtvarné
dílny, muselo mít
svou konkrétní po-
dobu, aby doku-
m e n t o v a l o
rozmanitost či jed-
notu světa. Byl mi-
mořádně citlivým
a srozumitelným
lyrikem, jakých česká poezie zná málo. A tak má
i svá konkrétní místa, jak to potvrzují sbírky Kve-
toucí trnka (1936), Kořeny (1938), České jaro
(1940) nebo poválečná Pelyněk (1949), Voněly
vodou večery (1956), Vratečín (1973).

Právě jeho sbírka Večery vrací mé vzpomínky
znovu na Jaltu. Scházívali jsme se večer co večer
na terase romantického pavilónu, patřícímu Svazu
sovětských spisovatelů, pojmenovaného po zaníce-
ném vyznavači Černého moře, spisovateli Konstan-
tinovi Paustovském a besedovali o všem, co nás
zrovna napadlo, nebo si vyměňovali zážitky z nových
poznání u těžce vybojované sedmičky červeného
vína z místního vinařského závodu Massandry.

Těžko si vše představí ten, kdo neviděl a nezažil
lázeňskou Jaltu v létě, kdy je rozrostlá o dva mili-
óny obyvatel, kteří se sem sjíždějí z celé země od
Užhorodu po Vladivostok. Bydleli jsme trochu výše
v parku a dole ve městě u přístavu jsme objevili
snad jedinou prodejnu vína, vodky a koňaku. Pro-
dávalo se jen třikrát týdně. A tak toho večera, kdy
jsme se z prodejny vrátili oba potlučeni a pozna-
menáni bojem, se Láďa obrátil na naše čekající po-
lovičky: „Příště tam už půjdete děvčata s námi.
Dávají vždy jen dvě sedmičky na osobu, a tak uko-
řistíme osm lahví.“ Postěžovali jsme si posléze na
tyto nedůstojné bitvy vedoucímu rekreačního stře-
diska. Každý večer jsme pak měli sedmičku čer-
veného v jídelně na stole.

Jednoho zvlášť omamného večera, kdy vzduch
byl nasycen ostrou lahodnou vůní cedrů, cypřišů,
oleandrů, palem, mandloní, magnólií, morušovníků
a vavřínů, nám Láďa odkryl některé taje svého ži-

Kvetoucí trnka Ladislava Stehlíka
(26. 6. 1908 – 11. 9. 1987)

Jiří Stano
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vota. Byl znamenitým vyprávěčem. Pocházel z Běl-
čic u Blatné z rodu drobných zemědělců, jeho sku-
tečným povoláním byl venkovský učitel. „Vždy se
mě ptají, jak jsem začínal svůj dospělý život. Tož tak-
hle. Na jednotřídku v Leleticích na Blatensku jsem
nastoupil po maturitě na učitelském ústavu v Příb-
rami. Ze svých Bělčic jsem tam docházel k třiceti
žákům, rozdělených do čtyř skupin od prvňáčků do
třináctiletých už téměř klacků. Takový učitel musí
umět vštěpovat nejen vědomosti, ale i morální zá-
sady. Když se propase ten věk človíčků, kteří mi byli
svěřeni, těžko se to potom napravuje. Nu, a potom
to byly ještě dvě školy v Hudčicích a v Koupi“

Pokračoval po delší odmlce, ve které se zřejmě
obíral svými vzpomínkami: „Čtvrtá štace, do níž
jsem dostal dekret, byl Myslív u Klatov, v němž
jsem uvízl na patnáct let. Tam jsem se zamiloval
do jedné blonďaté kolegyně, která se stala mou
ženou. To je ta paní, co tu sedí s námi.“ Jeho paní
se potěšeně usmála a pohladila svého muže za-
sádrovanou rukou, kterou si zlomila pár dnů před
odletem na Krym. Ta vzpomínka, jak bylo vidět,
oběma zabouřila v duši.

„Dala mi dceru Blanku,“ pokračoval po usrknutí
moku. „S oběma jsem v té zapomenuté díře, kde
se svítilo ještě petrolejkami, prožil celou válku. Vy-
učil jsem tam jednu generaci žáků. A po válce další
generaci, ale to už bylo v Praze na Smíchově.“

Pedagog a zároveň básník, prozaik, esejista - jak
šťastné souznění. To druhé „řemeslo“ vytvořilo ve
vesnickém klimatu šest básnických sbírek. Jiho-
česká krajina mu byla trvalou inspirací, kterou pře-
vtěloval do neopakovatelných veršů. Nad těmi
prvními si vzal patronát sám F. X. Šalda, který ve
Stehlíkovi objevil mimořádný talent. Kvetoucí trnka
Šaldovi přímo učarovala.

Do svého rodného kraje se Stehlík neustále vra-
cel. I tehdy na Jaltě. Bylo to cítit také na jeho hlase,
kdykoliv se zatoulal vzpomínkami ke svým mladým
létům. „Víte, milá Marlenko a Jirko, zůstal jsem
venkovským člověkem, který musel přenést své
kořeny do velkoměsta, se kterým jsem přes
všechnu snahu nesrostl. Můj domov je příroda,
proto se k ní tak často vracím.“

Do Prahy se přestěhoval v roce 1945, svůj rodný
kraj však nikdy neopustil. Celé roky se tam vracel.
Naposledy a zároveň však natrvalo v září 1987, kdy
ho tam na hřbitůvku v rodné vsi pochovali.

Kromě svých stále aktuálních a dnes tak potřeb-
ných veršů nám zanechal cyklus lyrických repor-

táží, vzpomínek a vyprávění Zamyšlená země, jejíž
tři svazky sám ilustroval svým básnivým výtvarným
rukopisem, a který se pro svou vznešenou krásu
a básnické vyznání vlasti, dočkal šesti vydání.

Vraťme se ještě naposledy na Jaltu. Ptal jsem
se, jak přišel k tomu kreslení. „Přátelil jsem se
s Josefem Ladou, který jednou viděl mé kresby
a podivil se, proč si knihy neilustruji sám. To bylo
stejné povzbuzení jako kdysi od Šaldy k mým ver-
šům. Musíš kreslit jednoduchými čarami, v tom je
kouzlo kresby. A bylo to. Vyloupl jsem se ze stydlivé
skromnosti a nové vydání mé knihy v roce 1957
bylo již ilustrováno mnou.“

Jeho dcera Blanka Stehlíková, dnes už renomo-
vaná kunsthistorička, v jedné ze vzpomínek na-
psala: „Táta kreslil, co si ho pamatuji. A snad už od
malička. Kreslení mu bylo zpočátku zálibou, která
se za války změnila v nezbytnost. Kreslení se mu
stalo druhou pamětí v podobě tisíce kreseb, skic
a náčrtů. Tak v průběhu doby přerostly jeho kresby
z dokumentu ve výtvarné dílo.“

Domnívám se, že titul zasloužilý umělec Ladi-
slavu Stehlíkovi patří nejen za kultivované verše,
ale také za mistrnou kresbu. A kdyby se dával také
nějaký titul za lidskost a až dojímavou skromnost,
dal bych mu ho jako jedinému básníkovi ze všech,
které jsem znal a znám. 

Napadá mne také myšlenka, jako by se jeho po-
ezie zrodila pro potřebu druhého obrození pro 21.
století, daná našemu českému národu, aby si
znovu uvědomil sám sebe a své nezastupitelné
místo v Evropě a zemi, ke které patří.
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Naše česká kinematografie zplodila za poslední
více než dvě desetiletí hodně vyjímečně mizerných
filmů. Očekávaná tvůrčí exploze se po převratu
jaksi nekonala. Kvalitní scénáře, které mají hlavu
a patu, nebyly a nejsou příliš k mání. A peníze per-
manentně na natáčení filmů chybí, i když se jich
paradoxně točí již několik roků prý stále více. Tak
nevím. Ovšem třeba takový Jiří Menzel nemá do
čeho píchnout, naše české filmové /i televizní/ pro-
dukce ho svorně a svědomitě ignorují. Po filmu
Obsluhoval jsem anglického krále dostal už jen na-
bídku od chorvatské televize na natočení dvou do-
kumentů. To je smutné. Při mé občasné návštěvě
(multi)kina je to ale pořád stejný obrázek, na pro-
gramu mají jen skoro samé americké filmy (a v te-
levizi člověka čekají obdobné a dokola promítané
US seriálové slátaniny). Českých výtvorů je jak ša-
fránu, leč stálým problémem je navíc nalézt mezi
nimi nějaký alespoň trochu normální film. Vlastně
hledáte jehlu v kupce sena. Bude to už 6 let, co byl
ale do kin uveden český film Vratné lahve režiséra
Jana Svěráka a jeho otce, scénáristy Zdeňka Svě-
ráka, který alespoň na čas narušil zde panující
americkou hegemonii. Již od prvních minut promí-
tání nám bylo zřejmé, že i v této kumštu nepřející
době vzniklo vyjímečné dílo.

Děj se točí okolo bývalého učitele českého jazyka
Tkalouna (vystřihnul si ho přesvědčivě Zdeněk Svě-
rák sám), který po několika letech přesluhování od-
chází definitivně v 65 letech do důchodu. Doma se
ale nudí a dirigován svou manželkou Eliškou, také
učitelkou v důchodu (hraje jí skutečně výborně Da-
niela Kolářová) dělá bez nadšení různé domácí
práce. Využívá pak každé příležitosti, aby mohl
z příliš těsné, svazující klece domova na pár hodin
denně prchnout mezi lidi. Zajímá ho stále i přes
jeho věk ta hezčí polovina lidstva. 

„Ovšem aby bylo nějaké vítání, musí být napřed
loučení“, vysvětluje mentorsky Tkaloun (coby vítací
typ, jak se sám označí) před svými útěky své ženě,
která mu ale vidí po 40 letech manželství až do ža-
ludku. 

Je to lehce nahořklá komedie o stárnoucím muži
(jakémsi platonickém proutníkovi s jeho snovými
krotce erotickými železničářskými představami
s kolegyní učitelkou Ptáčkovou v hlavní roli),

u které se člověk sice dost pobaví, ale někdy díky
této optice ho o to více zasáhnou životní moudra
zde vyslovená. Zdeněk Svěrák musel také sám nej-
dříve zestárnout, aby mohl takový příběh vůbec na-
psat a natočit tak věrohodně. Příběh hluboce
lidský, laskavý, odehrávající se v této dnešní nelid-
ské, nelaskavé době. Příběh dobře odpozorovaný
ze skutečného života obyčejných lidí i autora sa-
motného. Balzám pro duši, který pohladí a zahřeje
u srdce, a zaručeně i přes určitou dávku hořkosti
rozesměje. Svěrák se ale ve svém scénáři vyhnul
jakékoliv skutečné sociální kritice. Od něho asi
stejně nikdo nečekal, že by třeba nějakým způso-
bem kritizoval vysokou nezaměstnanost. To je
v těchto vodách tabu.

Celkovému vyznění tohoto filmu velmi prospělo,
že všichni herci pod vedením Svěráka mladšího
zde hrají přirozeně a evidentně s velkou chutí.
Třeba skvěle hrající Jiří Macháček je značným pře-
kvapením, ta postava učitele informatiky Landy,
nápadníka Tkalounovy dcery Helenky, mu navíc
fakt sedla.(„Ty Helenko, jak bych ti to řek… my
mužský se taky strašně rádi líbáme, ale když to pak
nepokračuje dál, tak nás z toho strašně bolej ty…
.srdce“).  Svou roli osamělého a o ženách jen
dosud (marně) snícího mladého muže nečekaně
dobře zvládl i Jan Budař („Pracuju u lisu, proto mi
kluci říkaj Úlisný, ve skutečnosti se jmenuju Šou-
rek“). Vdanou učitelku matematiky Ptáčkovou za-
hrála na jedničku stále šmrncovní Nela Boudová,
v jejíž náruči a posteli skončí nakonec mladý 
Šourek, řečený Úlisný, místo natěšeného Tkalouna,
který ale na poslední chvíli v obavách ze svého
možného sexuálního selhání couvne a raději zů-
stává dál věrný svým lehce erotickým představám
a své ženě. A to přitom jako učitel několik let pře-
sluhoval na škole, aby se s kolegyní Ptáčkovou
alespoň takto vídal. Jan Vlasák se nezapomenu-
telně zhostil role oddávajícího magistrátního úřed-
níka Wasserbauera, padesátiletého na jazyk si
šlapajícího muže, který se (platonicky) zamiluje do
daleko starší Elišky Tkalounové (jeho nezapome-
nutelné vyznání:“…bvízka se k bvízce naklání, pfi-
viň se ke mně má milá, jako ta bvíska spanilá“).
Pavel Landovský si zahrál Tkalounova kolegu ze
supermarketu z oddělení výkupu lahví, nemluv-
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Vratné lahve aneb laskavě o stáří
Jan Poláček
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ného bývalého lampasáka Řezáče, řečeného
Mluvku. To se tedy Svěrákům povedlo, Lanďák si
to užil. Tkalounovu rozvádějící se dceru Helenku
hezky a s citem zahrála Tatiana Vilhelmová, což
bylo další překvapení. Božidara Turzonovová byla
v roli paní Kvardové, řečené Rádiovky, prostě roz-
tomilá. Ale dobré herecké výkony podali nakonec
všichni.

V takřka závěrečné scéně filmu si Tkaloun plní
jeden ze svých snů, proletět se horkovzdušným ba-
lonem. Spolu se svou zcela zaskočenou ženou Eliš-
kou (nemohl jí původně dostat ani z auta, kde se
na znamení nesouhlasu zamkla) přeletí usazeni
v koši balonu i Sázavu a při pohledu na ostrůvek
v řece si připomenou dobu před více jak 40 lety,
kdy se právě tam a tehdy poprvé pomilovali. Tka-
loun svou ženu objímá a líbá, dává jí kytici a pak jí
říká, že (až na toho hnusnýho Wasserbauera) to s ní
bylo celý ty roky krásný. Mimochodem, moc hezké
vyznání po 40 letech manželství. Sice se nakonec
s pojednou klesajícím horkovzdušným balonem
oba div neutopí ve Slapské přehradě, ale na po-
slední chvíli se jim podaří opět zapálit plynový
hořák a bezpečně znovu (jakoby symbolicky) spolu
vystoupat.

Pochvalu za krásné, poetické záběry si beze-
sporu zaslouží kameraman Vladimír Smutný.
Hudba Ondřeje Soukupa není vůbec špatná, rezo-
nuje s filmem, leč místy je zbytečně patetická,
třeba u scény pádu balonu do přehrady a jeho
opětného vzlétnutí to až tahá za uši. Samotný film

má také několik slabších momentů, ale jsou to
skutečně jen drobné vady na kráse. Třeba scéna,
kdy Tkaloun coby messenger spadne z kola při
jízdě z kopce  je jak vystřižená z bláznivých kome-
dií s Leslie Nielsenem. Sem se ale prostě nehodí.
Nebo když si Eliška Tkalounová zakroužkuje doma
v TV programu film Kolja. To snad Zdeněk Svěrák
neměl zapotřebí, to bylo laciné. A jen tak mimocho-
dem, ten tolik přeceňovaný, Oscarem ověnčený
film Kolja kvalit Vratných lahví nedosahuje ani
omylem. Závěrečná vlaková scéna vsunutá po
(zdánlivém) konci filmu do závěrečných titulků, do-
savadní vyznění nečekaně zpochybní a otočí -
mladší hezké ženy zůstávají i nadále Tkalounovým
(platonickým?) evergreenem.

Sečteno a podtrženo. Vratné lahve jsou přes
drobné výhrady skvostem naší české popřevratové
kinematografie. I při opakovaném zhlédnutí po le-
tech (třeba na DVD, ale film sám nezmizel ani z TV
nabídky) se budete dobře bavit a ještě více oceníte
svěrákovské hlášky a vybroušené dialogy. Je to
film pozvolna plynoucí, humorný, někdy hořký, ale
vždy pozitivní, rozdávající dobrou náladu plnými
hrstmi. To samé platí ovšem i o knižní, trochu ko-
šatější podobě scénáře. Na příběhu stárnoucího
muže, kterému zešedivěly a zřídly vlasy, špatně spí,
trápí ho vysoký tlak i prostata a jeho někdy
(ne)chápající, žárlící manželka, nám Zdeněk Svěrák
přesvědčivě ukazuje, že i podzim života může být
hezký. A že i v tomto věku může člověk snít a chtít
si (alespoň některé) své sny vyplnit.

Zveme vás
na autorské čtení a besedu 

s básníkem Michalem Černíkem, 
které se koná 6. března v 18,18 hod 

v Galerii Evy Jandejskové, 
Lidická 22, Praha 5 – Smíchov.

Pořadem provází Vráťa Ebr.

(tramvaj č. 10 a 16,
jedna stanice před Andělem)

Výbor národní kultury
a Unie českých spisovatelů
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Středočeský básník, pedagog a publicista Petr Kukal (1970)
patří k těm tvůrcům, kteří mnoho sbírek nepublikují, zato jimi
mají co říci svým čtenářům. Je tu znát poezie myšlenky, ovšem
nikoli sucharské, kusé a tezovité, chladné a přímočaré, nýbrž
moudré či k moudrosti směřující. Zatracování rozumu v poezii je
stejně hloupé a nebezpečné jako fanatismus rozumu, navíc myš-
lenky jsou nejednou evokované vnější „alogickou“ analogií, „epi-
fanií“, bleskovou intuicí, prchavou vzpomínkou, vícerozměrným
znakem, který spíše než hladovou odpověď nabízí třeba další
otázku, ovšem cennější, moudřejší a obsažnější, než mohla být
ona jednoduchá.

Ve sbírce HEJNA PTÁKŮ A VŠECHNO (Protis, Praha 2011) zau-
jmou už básnické sentence hodné Michala Černíka, srov. čtyř-
verší „Co po smrti se otevírá? / ptal jsem se v mládí. Dneska se
/ ptám víc, co před ní. Čas je míra / zrání ke správné otázce…“
(b. Otázka). Sbírka má bilancující ráz, vždyť autorova čtyřicítka je
jejím leitmotivem, vetknutým do incipitů mnohých básní: „Je mi 40 roků…“ Básníkova metafora je kon-
krétní, byť nesoucí zobecnění, vychází z ryze (ryzího) smyslového zážitku, jako je sladká chuť ořechů, vůně
staré knihy, ostrý vjem staré paní o francouzské holi, draci nad poli nebo antény na střechách domů. Ro-
zevírá se před námi poetický svět viděného, slyšeného, laskaného i chutnaného obsahu, ačkoli impresio-
nismus byste v Kukalově poetice marně hledali. A požitkářství už vůbec ne! Skutečnost básníkova srdce
(nebo „duše“, chcete-li) neobsahuje jen zážitky dramatické, hodné velké tragédie nebo dobrodružného
románu, ale především to, co činí náš každodenní život hodným tohoto názvu, život pro život. Nejde o jeho
poetizaci, srov. metaforu „teplé loďky spánku“, ale i o významotvorné analogie, například mezi „ozvy
srdce“ a vajíčkem, „do něhož zevnitř / někdo / tiše/ ťuká“.

Explicitně křesťanské symboly, jež zhusta nalézáme v předchozí sbírce Orel velmi (Protis, Praha 2008),
už sbírce nedominují, jakkoli např. v básni Olšanské hřbitovy je zřejmá paralela mezi lesem křížů (hrobů)
a lesem stromů, pointována navíc poznáním, že s „každým letokruhem blíže / to máme domů“. Mojžíš
nás už nedovede „do svaté země“, ale v katedrále ještě stále ticho „Boha chválí“. Básník ovšem už nehledá
„ráj na zemi v nebi v sobě“, neoslovily jej ani „Letniční církve“, ani touhy svědků Jehovových, ani kalich
českých bratří, ani bubínky a výzvy Východu; v jeho mozku se však v čistotě a prázdnu, jako by nepozo-
rovaně, „narodil Bůh / který má pro chlévy slabost“. Tento sociální rozměr sbírky (víry) je rovněž nepře-
hlédnutelný… „Čistota v duši“ umožňuje, aby se před čtenářem nepřetvařoval, nezaváděl jej svými verši
na scestí, aby nad ním mohl triumfovat, neotáčí se k němu zády, nýbrž píše otevřeně, takže mu čtenář
věří, věří téměř na slovo. A není to žádná exhibice, předvádění se a předvádění toho, co a jak básník umí.
Vše, o čem básník píše, ať životně autentické a reálné, nebo jen jakoby reálné, všechny umělecké motivy,
plynutí i podobenství jsou poetické jen pro toho, kdo z nich poezii vyhmátne, kdo ji uslyší a uvidí. Platí to
i v realitě jako takové: když dva lidé vidí totéž, nevidí nikdy totéž.

Petr Kukal má dar odhalovat – za skrytými nánosy nebo v základech či zdivu staveb – to původní,
přesněji to starší, znepokojivé, plné otázek bez odpovědí. Takovou básní je i Most, sbírku právem
uzavírající. Byl-li při rekonstrukci starého brandýského mostu objeven „uvnitř starého mostu“ ještě
„starší most“, pokud „ve zdivu domů žijí jiné domy“, co to vypovídá o našem životě? Nejsme jako
ony složeni („jak v ruské hračce“) z mnoha dalších a dalších životů? To se neptá básník, jen kritik,
jemuž je Kukalova sbírka dalším dokladem toho, že poezie nezahynula na úbytě kapitalismu, že pa-
radoxně existuje jakoby jemu navzdory a dokonce vyrůstá i pod kamenem, zpod jeho všudypřítom-
ného mentálního asfaltu.

Symbolistní poezie?
Alexej Mikulášek
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Kniha Věroslava Sobka POMOHLI JSME SESTŘELIT
POWERSE (vydalo nakladatelství FUTURA Praha) je
svým tématem, pokud jde o český knižní trh, výji-
mečná. Autor, někdejší vysoký důstojník českosloven-
ské rozvědky, se v ní zabývá specializovanou
rozvědnou službou – vědecko-technickou rozvědkou
(VTR), jež vedle rozvědky politické a vojenské tvoří
třetí trn trojnožky, na které obecně výzvědná služba
spočívá, a to bez ohledu na její konkrétní časové, te-
ritoriální a společenskopolitické založení.

Věroslav Sobek však nemá prvenství v přiblížení
vědecko-technické rozvědky, působící za dob studené
války v zemích Varšavské smlouvy. Už v roce 2009
vyšla v Berlíně kniha Die Industriespionage der DDR.
Die wissenschaftlich-technische Aufklärung der HVA,
tedy v překladu „Průmyslová špionáž NDR. Vědecko-
technická rozvědky Hlavní správy rozvědky“. Zájemci
o tento druh zpravodajské činnosti by si měli opatřit
obě uvedené knihy. Jakkoli německá publikace je ko-
lektivním a spíše odborným dílem, Sobkova kniha je
subjektivně založená, ovšem neméně poučná.

Obě publikace se shodují v základním východisku,
kořenech VTR působících v bývalých socialistických
zemích. Byla jím hospodářská blokáda těchto států
realizovaná z iniciativy a pod nátlakem USA od pod-
zimu roku 1949, kdy vznikl v Paříži tzv. Koordinační
výbor pro multilaterální kontrolu (COCOM) s cílem za-
bránit přístupu zemí východního bloku k moderním
technologiím a „odstřihnout“ je tak v mnoha oblas-
tech od mezinárodní dělby práce.

Věroslav Sobek, který působil ve VTR od jejího
vzniku téměř až do její likvidace v roce 1990, má
o čem psát a činí tak s poctivou snahou sine ire et
studio, ačkoliv to v případě jím zpracované materie
nemůže platit absolutně – už jen s ohledem na chou-
lostivá personální hlediska. Autor tím vlastně potvr-
zuje jednu známou skutečnost: ten, kdo jednou „dělal
zpravodajštinu“, a dělal ji dobře, zodpovědně, se zá-
jmem o věc a nejméně po dobu řekněme minimálně
několika let, zůstane tímto povoláním natrvalo pozna-
menán. Nejen svým vnitřním vztahem k němu, ale
také způsobem uvažování, kritičností myšlení, opatr-
ností a zvýšeným citem pro odpovědnost.

Kniha Pomohli jsme sestřelit Powerse (název je
přeneseným zobecněním jednoho z úspěchů VTR) je

členitou publikací, obsahující jak osobní vzpomínky
a zážitky autora, tak jeho spíše teoretická pojednání
o genezi VTR, formách a metodách její práce a o od-
borné přípravě jejích profesionálních pracovníků.
Autor také pojednává v hlavních rysech o některých
z úspěchů československé VTR, tedy hlavně o těch,
které měly přínos pro tehdejší národní hospodářství.

Bylo by však zavádějící podřadit činnost VTR bez
„ale“ a „kdyby“ pod frekventovaný pojem „průmy-
slová špionáž“. Činnost VTR byla, jak už jsme uvedli,
produktem studené války a její výsledky měly sloužit
v dobách embarga národnímu hospodářství jako
celku. Tzv. klasická „průmyslová špionáž“ je však ne-
legální činností, pomocí které se průmyslové podniky,
zejména nadnárodní koncerny, snaží získat převahu
nad konkurencí, lhostejno v jaké zemi. Stále výrazněji
se do „průmyslové špionáže“ zapojují státy jako ta-
kové, tedy jejich aparáty (průmyslovou špionáž je také
třeba rozlišovat od špionáže hospodářské, kterou pro-
vádějí státy proti sobě navzájem, a tedy týkající se je-
jich strategických záměrů, hospodářských trendů,
využívání strategických surovin atd.).

Pokud se někdo domníval, že konec studené války
bude znamenat i konec VTR, hluboce se zmýlil. Prů-
myslová i hospodářská špionáž i mezi spojenci je stále
intenzivnější a nemilosrdnější. Není už studená válka
(snad kromě studených válek občanských, pro což je
„zářným“ příkladem Česká republika). Jsou lokální
války horké a nelítostná globální válka ekonomicko-
konkurenční. V roce 1993 schválil tehdejší americký
prezident Clinton tzv. Program národní průmyslové
bezpečnosti, jenž je odborníky pokládán za „základnu
pro ofenzivní průmyslovou a hospodářskou špionáž
USA“. A jak také znalci míní, USA vedou boj v hospo-
dářské soutěži nemilosrdně a se vší rozhodností – ze-
jména proti Japonsku a státům EU. Je dobře, že
Sobkova kniha vyšla. Představuje alespoň pár cihel
v bariéře proti inkvizitorskému tažení různých ústavů
a úřadů (mezitím už nechvalně pověstných), které sice
disponují snad bezednými prostředky a mocí, opřenou
o pozice svých živitelů, leč jejich produkce, už jen
proto, že musí být tendenční a pamfletní, je jen nástro-
jem k vytváření zmatku, mlhy a k vymývání mozků.

(Knihu si můžete koupit nebo objednat ve Futuře
za 259,- Kč). http://www.nakladatelstvi-futura.cz/

Pomohli sestřelit Powerse
EDUARD HANZAL
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Michal Černík se narodil (28. 2. 1943) v Čeláko-
vicích u Prahy a jakkoli v Praze bydlí už pětadvacet
let (od roku 1987) a působí zde ještě podstatně
déle, „Pražákem“ se podle svých slov nikdy nestal.
Vystudoval češtinu, výtvarnou výchovu a dějepis
na Pedagogické fakultě UK (Brandýs nad Labem),
poté pracoval čtyři roky jako učitel na základní
škole a v letech 1969–1985 jako redaktor Se-
dmičky pionýrů a vedoucí redaktor knih pro děti
a mládež v nakladatelství Panorama. V druhé po-
lovině osmdesátých let byl tajemníkem a později
(1988–89) i předsedou Svazu českých spisovatelů,
v němž prosazoval demokratizaci edičních a poli-
tických poměrů a sblížení všech proudů české li-
teratury bez ohledu na místo vydání. Po
„rozpuštění“ Svazu spisovatelů a tzv. znormálnění
poměrů koncem roku 1989, kdy váha a prestiž
umělecké literatury začaly prudce devalvovat,
krátce učil na základní škole, ale už brzy se stal re-
daktorem a posléze i zástupcem šéfredaktorky ča-
sopisu Vlasta (v době, kdy se tento populární
týdeník ještě nepodobal jako vejce vejci jiným tzv.
ženským časopisům). Koncem devadesátých let
nastoupil do revue Antique a nakonec si poradil
s odpovědnou a náročnou funkcí editora odboro-
vého týdeníku Sondy (1999–2005). Od roku 2005
žije v málo odpočinkovém důchodu.

Michal Černík je výjimečný šíří a zvláště kvalitou
slovesného díla. Především je spisovatel pro děti,
básník i prozaik, jenž v současné české literatuře
„pro malé“ nemá sobě rovného. Jeho knížky pro děti
byly přeloženy do více než deseti jazyků. Píše však
i velmi kvalitní poezii „pro dospělé“, doprovázenou
sentencemi a gnómami, někdy mylně ztotožňova-
nými s aforismy. Vyniká i jako koncepční publicista,
zvláště fejetonista a autor rozhovorů. A v neposlední
řadě je nutno ocenit jeho organizační schopnosti,
přehled a rozvahu, nadhled, který uplatnil nejen jako
umělec a novinář, ale zvláště v četných volených
funkcích, naposledy (a de facto dosud) jako místop-
ředseda Unie českých spisovatelů.

Co se týče jeho tvorby pro děti, je právem ozna-
čován za „žijícího klasika“. Navázal a stále navazuje

na lidovou píseň
a pohádku, na dět-
ský folklór, na pů-
vodní poezii
K. A. Vinařického, 
J. V. Sládka, F. Hru-
bína, J. Seiferta, J.
Skácela a dalších
českých básníků,
jejichž odkaz dále
rozvíjí. Je mu cizí
samoúčelná exhibice, která zakrývá nemohoucnost
a obsahovou nedostatečnost křečovitou obrazností,
jež někdy „projde“ u dospělých čtenářů, ale je
dětem cizí a velmi rychle se jim znelíbí. Stejně tak
odmítá pouhé zdobení banalit, konvenční ornamenty
bez invence, nápadu, originality, zázraku poznání,
slovem kýč, jakkoli ten se zpravidla dětem líbí. Čer-
ník je mistrem elementárního říkadla a situační
hříčky pro naše nejmenší děti, děti už schopné ro-
zeznat význam slov, dokonce i významovou, rytmic-
kou i barevnou potencialitu slova (srov. První říkadla,
1990, il. Jitka Walterová, ale zvláště Knížka pro děti
od dvou do pěti, 2003, il. Gabriel Filcík). Využívá po-
hádkové tradice, kterou obohacuje o prvky přirozené
dětské zvídavosti a kombinační hry (První pohádky,
1995, il. Vlasta Švejdová), motivicky i vypravěčsky
je obměňuje (Za pohádkou pohádka pro kluky a děv-
čátka, 2002, il. Dagmar Ježková) a aktualizuje (Po-
hádkové chvilky dětem do postýlky, 2007, il. Gabriel
Filcík). Jsou určeny dětem předškolního a mladšího
školního věku, jimž Černík rozumí více než jiný sou-
časný český spisovatel. Vedle veršované podoby
zprostředkovává klasické pohádkové látky i proza-
icky, jako v Pohádkách o kohoutkovi a slepičce
(2002, il. Aleš Vrtal, v podstatně přepracované a roz-
šířené podobě z roku 2009, il. Jarmila Marešová),
jež jsou určeny „pohádkovému“ mladšímu školnímu
věku, podobně jako je tomu u Kašpárka (1991, il. Mi-
lada Papežová-Kudrnová), v němž opět najdeme
nově variované „klasické“ motivy a situace. Zato
knížka Tati, ty snad umíš čarovat (2007, il. Jindřich
Kovařík) překvapivě směřuje k seriálově kompono-

Rozečtený život
(K sedmdesátinám Michala Černíka)
ALEXEJ MIKULÁŠEK
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vané příběhové próze s dětským hrdinou, jak ho
známe např. z tvorby Bohumila Říhy, avšak s využi-
tím jemně fantaskních motivů na rozhraní literární
fikce a možné reality. Velmi cenné a nejednou vy-
dané pak jsou i jeho ediční a editorské projekty,
z nichž jmenujme dva nejznámější, a to Paci, paci,
pacičky pro kluky a holčičky coby „výbor z obráz-
kových knížek českých autorů pro nejmenší“ (1994)
nebo České Vánoce Josefa Lady (naposledy r. 2012),
k nimž připojil i vlastní kongeniální texty. 

Černík byl a zůstává i výraznou osobností sou-
časné české poezie, pro niž je báseň sebevědomím
lyrického subjektu, jeho sdělením, niterně emotiv-
ním výrazem, individuální zpovědí i poselstvím širší
etické platnosti. Je reflexivním typem lyrika, kon-
turujícím základní konstanty a hodnoty lidského ži-
vota v proudu generační výměny, času, ale vždy
s vědomím, že skutečnost má i odvrácenou tvář, že
dým může stoupat pyšně k nebi jen za příznivého
počasí. Není to poetika vyznačující se metaforickou
bohatostí či fantaskním exhibicionismem, opatrně,
řekli bychom s rozvahou a střídmě pracuje s auto-
biografickou metaforou a významovou zkratkou
stejně jako odmlkou a tichem, jeho symboly a em-
blémy mají jemně lyrická významová pole, jak

o tom svědčí z poslední doby kupř. Cena dětství
(Praha, Balt-East 2008), sbírky Nechtěj obývat
vichry (Praha, Balt-East 2009) či Spalte mé listí
(Praha, Balt-East 2011). Jakýmsi vrcholem této
linie jeho tvorby je sbírka Vánoční dárky, podávající
výběr toho nejlepšího z tvorby starší i veršů zatím
nepublikovaných, doprovázená ilustracemi vytvo-
řenými vlastní výtvarnou technikou (Praha, Balt-
East 2012). I Černíkova milostná poezie,
soustředěná do sbírky Ke mně se přitiskni (1998,
2003 a 2010, každé vydání rozšířené) se vyznačuje
podobnou jemně erotickou poetikou, místy do-
konce blízkou lidové písni, resp. jejímu modernímu
„ohlasu“. S poezií jako uměním zkratky těsně sou-
visí i Černíkovo umění sentence a gnómy, sice po-
dobné aforismu, ale od „jednohubky literatury“
lišící se přece jen vážností, rozvahou a svého druhu
i pragmatickou didaktičností, kterou si však ne-
pleťme s banalitou pronášenou se vztyčeným uka-
zováčkem: „Stále se ptáte po smyslu života?
Říkám vám, život nemá smysl, pokud mu jej ne-
dáte, a to vám přeji.“ Jeho „malá“ i „velká“ Kniha
lidských přání (bibliofilie 2007, il. Pavel Šimon; roz-
šířená podoba Praha, Balt-East 2008, il. Josef Vel-
čovský) je toho dokladem. 
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Svébytnou součástí Černíkovy tvorby je i jeho pub-
licistika, jeho drobná vyprávění, črty, fejetony, reportáže
a rozhovory. Vyniká z nich zvláště fejetonistika, plná
jemného humoru, publikovaná ve výborech jako Běžte
do Prčic nebo jinam (2004, il. Jindřich Kovařík) nebo
Povím vám něco milého (2000, il. Miloslav Martenek).

Fejetony jsou jako jeho verše – slovesným pohlazením
po duši, zastavením v běhu života, jemně lyrickou po-
etikou a reflexemi blízké např. Františku Nepilovi. 

Michal Černík je nositelem titulu Zasloužilý umě-
lec a Ceny Daniela Strože a Unie českých spisova-
telů. Zcela právem.

68

VÝROČÍ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Čtenářská anketa Unie českých spisovatelů
Pět otázek
1. Proč skončil socialismus?
2. Myslíte, že kapitalismus se už přežil?
3. Jak by měl vypadat nový společenský řád? 
4. Co je nutné, abychom jako stát byli suverénní a zachovali si národního ducha?
5. Dělá náš stát kulturní politiku? 
Odpovědi v rozsahu nejvýše dvou stránek zasílejte na adresu Obrysu-Kmene
nebo na mail: karel.sys@futura.cz
Uveďte i své zaměstnání a rok narození.
Poznámka: dát sem logo Obrysu-Kmene

Unie českých spisovatelů a Výbor národní kultury pořádají
VEŘEJNOU KONFERENCI

v sobotu 20. dubna 2013 od 10 do 13 hodin v Praze 1, Politických vězňů 9, 1. patro, místnost č. 76.
Téma: Konec socialismu?

Účast na konferenci potvrdili: prof. Oskar Krejčí, doc. Pavel Janíčko, doc. Ilona Švihlíková.
Diskusní příspěvky (do 5 minut) vítány.

Srdečně zvou předsednictvo UČS a sekretariát VNK

M
ic

ha
l Č

er
ní

k 
fo

to
gr

af
ik

a

Lipa_01_2013_LIPA  08.03.13  10:47  Stránka 68



69

RECENZE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Výtvarná sekce uměleckého spolku Kulturní
kompas již upořádala v prostorách výstavní síně in-
formačního střediska ČSSD (Zenklova 27, Praha 8)
svoji druhou výstavu. Zatímco na první představila
asambláže Jiřího Jaromíra Kubáta, na této výstavě
vévodil umělecký směr zvaný art brut, reprezento-
vaný malířkou Lenkou Přechovou. Slavnostní ver-
nisáž této její samostatné výstavy zde proběhla ve
čtvrtek 10. ledna 2013 od 17 hodin a výstava pak
byla přístupna veřejnosti do poloviny února 2013.

Lenka Přechová pochází z Mělníka, je absolvent-
kou filosofické fakulty Univerzity Karlovy, žije v Praze
a pracuje jako překladatelka. Je velice vnímavá, má
vrozený cit pro umění a žije v neustálé symbióze
s ním. Pravidelně navštěvuje výstavy a jiné kulturní
akce a čerpá z nich ponaučení a inspiraci, ovšem
bez toho, že by se snažila někoho napodobovat, je
naopak ve svém projevu velice vyhraněná a zvláštní,
což se týká nejen její malby, ale i charakteru osob-
nosti. I když k výtvarnému umění došla vlastní ces-
tou, tedy samostudiem odborné literatury
a systematickou dlouhodobou analýzou veškerých
shlédnutých děl, neznamená to, že by se v našem
výtvarném světě nalézala na vedlejší koleji – je na-
opak velice pozoruhodné, jak relativně rychle a se-
bejistě si nalezla své místo mezi jinými
profesionálními výtvarníky, kteří její tvorbu a její
umělecké názory uznávají. Ke svým dílům se staví
kriticky a je dokonce známa i tím, že některé své vý-
tvory sama zničila, zjevně se záměrem ponechat jen
to nejlepší. Její vyjadřovací styl se po nejrůznějších
experimentech nakonec ustálil v abstraktní malbě,
ovšem ve velice pečlivém a pracném zpracování, při
němž je množství detailů nekompromisně podřízeno
celku a jeho finálnímu dojmu. Tvorba je lyrická až
meditativní, stylově zařaditelná do art brut s určitými
specifickými modifikacemi. Dosud vystavovala po-
většinou v menších galeriích, převážně v Praze. 

Úvodní slovo k výstavě pronesla Doc. PhDr. Věra
Beranová, CSc. Pochází z Olomouce. Svá odborná
studia završila na filosofické fakultě Univerzity Pa-
lackého v Olomouci v těchto oborech – filosofie, dě-
jepis, estetika, dějiny a teorie umění. Poté jako
pedagožka s uměleckým zaměřením působila na
řadě vysokých škol - nejprve na filosofické fakultě
Univerzity Komenského v Bratislavě, kde se do-
konce stala vedoucí oddělení estetiky a teorie kul-

tury. Po 15 letém bratislavském působení se pak
přestěhovala do Prahy, kde působila nejprve na fi-
losofické fakultě Univerzity Karlovy na katedře dějin
umění a estetiky a taktéž přednášela na Pedago-
gické fakultě UJEP v Ústí nad Labem na katedře
společenských věd a později na katedře dějin teorie
a umění  - fakulta užitého umění a designu. Osvěd-
čila se i ve funkci proděkanky pro vědu. V předdů-
chodovém a důchodovém věku pak zůstává plně
pedagogicky aktivní jako externistka na Pedago-
gické fakultě UK v Praze a na VOŠ Umění a reklamy
Orange, kde působí dodnes. V rámci jejího pedago-
gického působení byla pověřena vedením oponen-
tury četných doktorských, magisterských,
bakalářských a závěrečných disertačních prací. Její
dlouholetá neúnavná pedagogická činnost ale není
zdaleka jedinou činností, jíž je společnosti pro-
spěšná. V porevolučním období pracovala v Radě
Státního fondu kultury České republiky a byla řeši-
telkou, spoluřešitelkou a recenzentkou řady grantů.
Velice rozsáhlou a přínosnou je též její činnost pub-
licistická a spisovatelská. Je autorkou dlouhé řady
knih o umění a estetice a v řadě periodik se obje-
vovaly a objevují její umělecké recenze na aktuální
kulturní dění. Proto nepřekvapuje, že je i členkou
Asociace českých kritiků a členkou předsednictva
Unie spisovatelů. Je předsedkyní Výboru národní
kultury a členkou redakční rady kulturně-společen-
ského čtvrtletníku Lípa, aktivně se zúčastňuje před-
náškových cyklů, např. v rámci programu Sokrates.
Při jejím celoživotním umělecko-historickém a te-
oreticko-uměleckém zaměření ji nemohlo minout
kurátorství a garance mnoha výstav. 

Na slavnostní vernisáži vystoupil mladý talento-
vaný houslista Matouš Pěruška, jenž je nyní v ob-
dobí, kdy končí studia na pražské konzervatoři.
V září loňského roku zazářil v Rakousku na mezi-
národní houslové soutěži Johannese Brahmse
a proto je logické, že si pro absolventský koncert
na konzervatoři zvolil právě slavný Brahmsův kon-
cert pro housle a orchestr D dur op. 77.  I výběrem
dalšího svého repertoáru Pěruška ukazuje, že se
nerozpakuje pustit i do těch nejobtížnějších houslo-
vých skladeb. Oldřich Hlinka

předseda uměleckého spolku
Kulturní kompas

kulturnikompas@gmail.com 

ART BRUT A LENKA PŘECHOVÁ
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Orientovat se, posuzovat, hodnotit tvorbu sou-
časníka a ještě k tomu mladší generace bývá dosti
komplikované a velmi zodpovědné, přesto je to po-
vinnost a v mnoha případech, velmi milá povinnost.

10. ledna se představila v prostorách výstavní
síně ČSSD v Zenklově ulici v Praze Holešovicích
mladá výtvarnice Lenka Přechová, která má již za
sebou řadu prezentací na skupinových i individu-
álních výstavách. Jako například v roce 2001 v Pen
klubu, v galerii Atrium v roce 2008, v Galerii ústavu
Makromolekulární chemie v roce 2009, nebo v Ga-
lerii Dílna ručního papíru v Litoměřicích. Každé
umělecké dílo je jedinečné, přesto však bývá řa-
zeno posuzováno, srovnáváno v rámci dobového
kontextu. Tak i autorka, která představuje svou
tvorbu se cítí být ve spojení s hnutím, výtvarným
konceptem art brut. Jistě má v mnohém pravdu,
ale sama si je vědoma, že její projev je mnohem
širší, že se v něm promítají i jiné trendy, i jiné vý-
tvarné vidění. Základním východiskem tvorby
Lenky Přechové je čistá abstrakce, tedy žádný pro-
ces abstrahování, kdy tvůrce pozvolným vypouště-
ním reálného zobrazování dochází k částečně

abstraktním tvarů. Tento postup autorka nevolí.
Sama disponuje určitými abstraktními tvary, které
pak s velkou pečlivostí, smyslem pro rytmus pro-
mítá na plátna většinou větších formátů. Tvary, kte-
rými disponuje, vychází jak z určitého kulturního
úzu jako jsou číslice, písmena, ale také jsou vý-
sledkem jejích vymyšlených znaků. Tedy ty přejaté
nás svádějí k porovnání tvorby Lenky Přechové
s letrismem, ale také svým způsobem s tašismem.
Ukázněný, pečlivé zvládnutý prostor se stále se

opakujícími tvary vzbuzuje u diváka také čistý
optický zážitek, který se tak podobá principům op-
artu. Důraz na možnou šíři výkladu tvorby nás vedl
k tomu, abychom poukázali na to, že art brut zda-
leka nemůže obsáhnout tvorbu autorky. Art brut
alespoň tak jak jej definoval Dubuffet ve 40. letech
20. století je spíše hnutí, jejímž hlavním smyslem
není vlastní umělecké dílo, ale primární je zde
osobnost tvůrce. Prostřednictvím uměleckého díla
se vnímatel má dobrat podstaty osobnosti tvůrce.
Má tedy z určitého zorného úhlu význam terapeu-
tický, tedy svým způsobem jistá arteterapie. Srov-
náme-li zásady, hlavní charakteristiku art brut, jak
nám ji definoval Dubbufet, s tvorbou autorky do-
jdeme k zásadním rozdílnostem. Typické pro au-
tory art brut je jejich nezájem o prezentaci vlastní
tvorby. V předcházejícím textu jsme dokumentovali
autorčinu významnou výstavní činnost, v nepo-
slední řadě o tom svědčí i výstava současná. Dal-
ším rysem, který neodpovídá charakteristice art
brut je autorčina sebereflexe, dále pak její vztah,
respekt a uplatňování manuální zručnosti, i když ta
samozřejmě není v prvním plánu její tvorby. Dubuf-
fet ve své charakteristice autorů art brut dával
důraz na amatérismus, neškolenost tvůrců. Lenka
Přechová je absolventkou Filosofické fakulty UK,
tedy její vysokoškolské vzdělání není uměleckého
směru. Zde by na první pohled mohla být charak-
teristika Dubuffeta platná. Musíme si však uvědo-
mit, že žijeme v jiné době, v jiných
kulturně-společenských podmínkách a že opra-
vdová umělecká profesionalita není dnes měřena
absolvováním uměleckých škol. Avšak za pod-

Výstava Lenky Přechové 
Věra Beranová

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY
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Ve své náramně čtivé knížce VŠECKO BYLO TRO-
CHU JINAK (Optis, Ústí nad Orlicí, kde si titulu prá-
vem považují, vydali ho jako už třístou, tedy
jubilejní publikaci) se Milan Hrala několikrát dost
důrazně distancuje od memoárů, které „jsou
vždycky subjektivní, jinak by to nebyly memoáry“,
zatímco on si předsevzal vyprávět historky „ales-
poň trochu zábavné“, které ovšem loví - kde jinde
– než ve své subjektivní paměti. Ale tím nebudiž
řečeno, že jsou to paměti zvlášť obmyslně, mazaně
(a z kdovíjakých důvodů!) zapírající žánr. Skutečně
to nejsou Paměti, od většiny memoárové spisby se
ta kniha liší v tom, že se vyprávěním o současní-
cích a o době nežene za zjednáním ještě větší
slávy, než se autorovi dostalo nebo mu byla sku-
tečně nebo domněle upírána. Jak to známe z me-
moárů zejména herců i opravdu skvělých, vždy
však slávou nedosycených, ale také různých lidi-
ček, kteří měli všecka možná jiná povolání, ale
stále si na někoho a na něco hráli.

Milanu Hralovi, emeritnímu profesoru rusistiky
na filozofické fakultě Karlovy univerzity, daří se vy-
právět o své rodině a rodném Humpolci, středo-
školských spolužácích a o fakultě, na níž studoval
a pak působil, tak jako málokomu, prost sebestřed-
nosti, téměř vždy se smyslem pro směšnost ve
všelikém pachtění odborném, vědeckém i kariér-
ním, přitom s laskavým nadhledem, ohleduplností
a se smyslem pro lidské slabosti, tedy s tím, co
snad nikdy nebylo v kurzu, ale co se dnes už téměř
vůbec nenosí.

A protože mnozí jeho spoluobčané, spolužáci
a ovšem kolegové z metropolitní univerzity jsou
známá jména, osobnosti, ba tu a tam i takzvané
celebrity, čtenář si přichází snad na každé stránce
na své a baví se nejen tím, co se o nich obecně

neví, co se jim také přiházelo a jak na to reagovali,
ale i tím, jak se jemu, ať jenom z doslechu, ať ze
styku s nimi jevili jinak. Nejenom „všecko bylo tro-
chu jinak“, ale především všichni byli – někdy i víc
než trochu – jiní, než se zdálo nebo traduje.

Všecko bylo a je trochu jinak i ve společenských
proměnách a podmínkách k životu (skvostné
stránky o tom, jak třeba privatizace trhu s byty za-
točila s iluzemi do ní skládanými), ale naštěstí je
tu humor, humor nikoli dávající na chvíli zapome-
nout na to, co nás sužuje, ale humor ironicky náhle
objevující, poznání přinášející, i když si umínil jen
bavit. Kdo nevěří, ať si přečte předposlední kapitolu
O Litevských karaimech a estonské Kundě, o vý-
pravě za ní a co se z ní vyklubalo. Vědoucí humor
je i na zadní desce kartonované knihy: tam kniha
Všecko bylo trochu jinak věští: Všecko bude trochu
jinak. Kdyby byla ještě nějaká třetí deska, asi by se
na ní skvělo: Všecko bude hodně jinak.

Všecko bylo a je jinak ovšem i na knižním trhu.
Hralovu knihu jsem nezahlédl na knihkupeckých
pultech v Olomouci, v Brně, v Praze ani v Ostravě.
Že by tam byla už rozebraná a nedoobjednaná?
Soudě podle jiných podobných případů, jež jsem si
ověřil, vítězné tažení zpět k feudalismu nezáleží jen
v restituční restauraci majetkových poměrů, ale také
v rozbíjení celonárodní kultury na kulturu místní
a regionální. Takže mnoho knih vycházejících v bla-
hodárně kulturně decentralizované zemi se přes
hranice jednotlivých panství prostě nedostane. Být
knihkupec v univerzitním městě (a že těch měst už
se pyšnících univerzitou už u nás je!), objednal bych
si dvacet třicet kusů a udělal jim velkou reklamu, že
si tam každý najde postavy a příhody přímo ze ži-
vota: copak to snad chodí na menších vysokých uči-
lištích jinak než na staroslavném učení Karlovu?

Nepaměti lepší mnohých pamětí
Milan Blahynka

statné považuji zasloužený přístup k tvorbě auto-
rky, kde určující je právě ta tvorba, a od ně se od-
víjející její osobnost a ne tedy osobnost
a v podstatě v druhém plánu, pak tvorba. 

Na zdaru vernisáže, které se účastnilo mnoho
návštěvníků se také podílel svou brilantní hrou
mladý houslista Matouš Pěruška, student HAMU
který provedl skladby Eugène Ysaÿe: Sonata č. 3

Ballade op. 27 (jednovětá) a Nicolò Paganiniho:
Capriccio č. 15 e moll op. 1

(Úvodní slovo pojala autorka tohoto textu jako
jistý dialog s výtvarnicí Lenkou Přechovou. Na cel-
kové organizaci se spolu s výtvarnou sekcí umě-
leckého spolku Kulturní kompas podílel i Výbor
národní kultury). 
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Čím zbabělejší národ, tím ukrutněji se mstí bez-
mocným sochám. Stateční Římané pro případ změny
režimu opatřili sochy svých potentátů hlavami na
závit. Tělo zůstalo státním převratem nepostiženo
a ušetřila se spousta nedostatkového mramoru.

Národy se silně vyvinutou historickou pamětí
nechávají svou minulost na pokoji.

V Paříži od středověku dodnes nalezneš ulici Git-
le Coeur – Zde odpočívá srdce. Ale z pařížského
metra nezmizela ani stanice Stalingrad. Pařížané
oslyšeli převlékače kostýmů Chruščova.

Čecháčkové mají problém s mostem Klementa
Gottwalda, místo co by byli rádi, že komanči splnili
sen nejméně pěti generací a přemostili jim Nusel-
ské údolí čili Jamrtál.

Most spojující Braník s Barrandovem zbavili
jména Antonín Zápotocký, domnívajíce se po vzoru
indiánů, že přejmenují-li jej, zlý duch se přestane
vznášet nad vodami. Domněnka se ukázala myl-
nou. Patron se urazil a blokuje most neléčitelnou
zácpou.

A propos most! Češi, odpradávna smějící se be-
stie, se za c. a k. Rakouska posmívali: „Procházka
na mostě“, aby vzápětí před Jeho Apoštolským Ve-
ličenstvem hrbili dědičně pružný hřbet. 

Smích je zbraň. Nikoli však pokoutní smích do
hrsti za dveřmi zavřenými na dva západy, za bed-
livým zatemněním, smích na zapřenou.

Smích osvobozuje, když tryská veřejně jako fon-
tána. Vodotrysk dušený doma vyplaví leda záchod.

Co je hrdinství? Prý je nepovinné. Pro hrdiny ne-
hrdinové vymysleli pomníky, aby zastřeli deficit
vlastní odvahy.

Pomník je totem, na který si v klidných dobách
troufnou leda holubi. Ne tak v dobách neklidných.

Zneuctíš totem a zbavíš se nepřítele, jeho ideo-
logie.

Křesťané ničili pohanské bůžky, ale Radegast se
vrátil ve skvělém pivu, do Paroma! 

Modly se kácely a hned vstávaly nové, hrdě se
tyčily, až se také dotyčily.

Málokdo pobral tolik cynismu jako Heydrich,
když nechal sokl Wilsonovy sochy opatřit nápisem:
„Zde stál pomník Wilsona, který byl na rozkaz za-
stupujícího říšského protektora SS-Obergruppen-
führera Heydricha odstraněn.“

„Takhle vysoko skáče náš pes!“ vysmíval se říš-
ský občan, obyvatel Protektorátu, vlastnímu loajál-
nímu hajlování.

„Stálý nový zdraví!“ – slyš „Stalinovi zdraví“,
přáli si na potkání odbojáři humoristé. V Hradci
Králové vymysleli vtip: „Na Bílou věž už nikdo
nesmí. Proč? Poněvadž jsou z ní vidět Stalinovy
vousy!“

O několik let později davy uštěpačně přihlížely, to
je ono – přihlížely! – odstřelení Stalinova pomníku. 

Dnes na ně z Letenské výšiny posměšně kývá
prostředníček, ovšem často poruchový, ztělesněné
úsloví „Každý chvilku tahá pilku“.

Fučík se vrátil, ale ještě ne tam, kam patří. Kdysi
kolem něj proudily natěšené davy na Matějskou
pouť do Juldy Fuldy, a tak to bylo správné, neboť
smutek neměl být podle jeho posledního přání spo-
jován s jeho jménem!

Zradil? Nezradil? Proboha koho? Snad ne ty ušep-
tané dříče, kteří šeptajíce si o Göringově tloušťce
makali, aby Luftwaffe měla dostatek křídel?

Kdo z nich si přizná, že Krajina zpíval Frankovi
do ouška, až se hory zelenaly?

Kdo vzal v potaz, že nešťastný primátor Klapka,
již odsouzený k smrti, ještě přitěžoval generálu Eli-
ášovi? A hle – dali mu ulici, po níž tanky přivezly
svobodu, a vzali ji těm, kteří na nich přijeli ještě
v poslední chvíli padnout za vlast přikrčenců
a chechtalů!

Prý běda národu, který potřebuje hrdiny. Ale
běda národu, který necítí jejich potřebu. Který nectí
ani jejich sochy. 

Sochy jakožto symboly vládnou podivuhodnou
mocí.

Po převratu 1918, nařízeném mocnostmi, vy-
rostli jako houby po dešti Španielovi Masarykové;
nebylo takřka náměstíčka či návsi, kde by tatíček
nesledoval, jak to vedeme.

Pak přišli jiní tatíčkové a strýčkové.
V Sevastopolu se po obsazení města Němci

Lenin propadl hlavou do asfaltu. „Jaký symbol!“,
pochvaloval si kolaborant Jaroslav Pelíšek v repor-
táži z Krymu. Agresorům navzdory však zůstala
trčet bronzová ruka hrozivě ukazující k Berlínu.
Když Rudá armáda Teutony vyhnala, Lenin se opět
vztyčil. A Pelíšek si šel sednout na Pankrác.

Opožděný návrat Julia Fučíka
KAREL SÝS
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Ale časy se mění a pomníky s nimi. Lenin na ku-
laťáku dostal přes noc na záda ruksak.

I reklamní neony byly tehdy zapojeny do ideolo-
gického „boje“. Na Václaváku v nápisu Ovoce a ze-
lenina „bojovníci“ odstranili a a e, takže si Pražané
mohli přečíst, že je zde k dostání Ovoce z lenina.
Ještě čačtější byli v hotelu Zlatá husa, kde po ob-
dobné úpravě zářilo do tmy Zlatá usa.

V Iráku americký voják na fotografii, která oble-
těla svět a zadělala Američanům na nenávist, omo-
tává krk kamenného Husajna drátem.

Pražští bürgrmajstři jednoho rána vytáhli Jana
Švermu na ocelovém laně. Ano, rána, aby je nikdo
neviděl, jako se Hitler přitřel do Paříže za úsvitu,
aby ho nějaký maquis nesejmul. 

Nikoli tedy Slánský, který mu měl zlomyslně dát za
Povstání malé boty, ale kocourkovští radní ho dorazili.

Fotografie Švermy ve visu svět neobletěla, ale
tam nahoře se vede album, které neošulíš.

A byli to pražští antisemité, kdo vytrhl desku
zvěstující Marxův pobyt v Truhlářské ulici, že z ní
zbyly jen čtyři díry po šroubech. Ve svých černo-
sotněnských mozečcích uvěřili, že tak odstraní
učení, které jako na potvoru už zase obchází Ev-
ropu a straší.

Obrazoborci – dřívější, dnešní i budoucí – jste
horší než holubi.

Mouchy sraly na císaře pána nevědomky, nema-
jíce ponětí, co je to Majestát. 

Ale vy víte a přece kálíte, a proto budete poká-
leni a do věčného zapomnění vkročíte potřísněni
bílými lejny.

Předneseno 22. února na shromáždění u navrá-
cené sochy Julia Fučíka na Olšanských hřbitovech
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Přítele Jana Poláčka (nar. 3/3 1958) jsem viděl,
slyšel a četl poprvé snad už v prvním semestru
Tvůrčího psaní pořádaného Unií českých spisova-
telů. Nebylo možné nevidět neslyšet, že má zřejmě
nemalé a taky asi nemilé životní zkušenosti, skvělý
to předpoklad pro tvůrčí spisování (kdo měl
vždycky měkce ustláno, osudem hýčkán, nemívá
často o čem a důvod psát), ale před-
poklady samy o sobě ještě nic pořád-
ného nenapíší, k tomu je třeba velká
vůle, chuť, na místě nikoli posledním
houževnatost; a též slovesná invence,
imaginace a pracovní kázeň. Ani talent
sám nestačí. A tak jsem se v letech
Tvůrčího psaní vždycky těšil, co a jak
JP napíše, a zároveň trnul, zda uznání,
jehož se jeho textům na schůzkách
„psavců“ dostává, nezapůsobí neblaze
a zda se mu nevetře do nevědomí
známá pýcha, jaká předchází pád. Na-
štěstí jsem už tehdy a potom i po utlu-
mení kurzů Tvůrčího psaní nalézal
v Obrysu Kmeni jeho práce a rád si
říkal, že tedy nejsem sám, kdo je oce-
ňuje, a že by se o tom či onom sotva
dalo pojednat lépe, výstižněji. A když
se JP loni na podzim JP stal šéfredak-
torem čtvrtletníku Výboru národní kul-
tury Lípa, viděl jsem v tom pro Lípu
velmi dobré znamení. 

Život mě však naučil pochybovat
o vlastních soudech, nedávat jen tak na
dojmy a na paměť, mrchu zrádnou pot-
měšilou, a tak jsem se dopídil více než
tří desítek textů JP z posledních šesti
let, začetl se (padl na to celý víkend)
a sám málem propadl démonu sebeuspokojení, že
jsem se nemýlil už dlouho sázeje na JP. Jednotlivým
textům neublížil čas neurvale pádící, vysušující
mnohé z toho, o čem se zdálo, že má šťávu, a sfu-
kující nejednu slibnou jiskru, ale nejen to. Seřazena
podle dat vzniku množina slovesných projevů JP
vlastně tvoří živoucí kroniku toho všeho, co většinu
národa pálí, co musí vyslechnout, co se mu médii
a politiky v cizích službách bezostyšně tvrdí, ale za-
znamenávající na rozdíl od médií také aktivity od-
poru proti zlovolným činům vlády, která se dostala

k moci licoměrnými sliby a například v příkrém roz-
poru s převažujícím míněním občanů slíbila bus-
hovské Americe instalovat u nás vojenský radar. JP
se boje proti US radaru sám účastnil. Profesní dráha
tohoto absolventa stavební průmyslovky, který se
v jedné z největších stavebních firem u nás v letech
1980-1998 vypracoval až na obchodního náměstka

její dceřiné společnosti a pak svůj obchodní talent
osvědčil jako samostatný prodejce rekreačních po-
bytů a od roku 2006 působil jako operátor Kontakt-
ního centra Hospodářské komory a Ministerstva
práce a sociálních věcí, skončila nesociálně roku
2009. Poté, jak se zdá z prózy JP spíše autobiogra-
fické než reportážní (Poučení uchazeče o zaměst-
nání z krizového vývoje), okouší stále trpký úděl
nezaměstnaných, které si úřady práce přehazují
s Czech POINTY jako cosi nadmíru obtížného, aniž
umí cokoli vyřešit. Chudá Lípa taky není z hlediska

Už na pěknou knihu
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sebeskromnější existence žádným řešením, titul
šéfredaktor sice budí respekt, ale práce není pla-
cená, tak jako tento čtvrtletník také nemůže platit
ani jakékoli honoráře.

Pozoruhodné je, jak přesvědčivě i za této sví-
zelné situace, stupňované ještě i břemenem ne-
smyslně vyměřených poplatků při porozvodovém
majetkovém vyrovnání, dovede JP dokonce někdy
i se smyslem pro humor psát. Má v malíčku umění
názvu, umění pointy, mezipoint a incipitu, umění
erbovního citátu (svou recenzi Slukovy sbírky uza-
vírá citátem „pošetilí básníci / stále ještě / vidí“)
i umění posvítit si na hesla a slogany doby a odpi-
chovat se od nich. A navíc, co je možná nejpodivu-
hodnější, vede si úspěšně v nejrozmanitějších
žánrech od povídky (Lovci lebek – o snu, „práci“
a iluzích nájemného vraha, aj.) přes reportáž (Ma-
gorova labutí píseň – o opileckém řádění proti od-
půrcům radaru), memoáry (Třídní učitel –
o kantorovi, který ve JP probudil smysl pro litera-
turu a ani po vyhození ze své strany a přeložení za
trest nezahořkl a nevzdal se svého přesvědčení),
rozmarný fejeton (Může bezdomovec dostat do-
mácí úkol?) a vážné pojednání (Budoucnost už není
to, co bývala), propracovanou politickou analýzu
(A po ovoci jejich poznáte je - o strůjcích všech
možných deforem), programový článek (Milý čte-
náři Lípy), přes projev u pomníku (Po čase zimním
přicházívá jaro), laudatio (Nemohl mlčet - o nepod-
dajném dokumentaristovi režiséru, autoru Uloupe-
ného Kosova, nebo Hrdost národa – o Lence
Procházkové) až po nekrolog (za Jarmilou Vrcho-
tovou-Pátovou) anebo hutnou sarkastickou glosu
(Letní rozjímání kardinála Duky). Stejně zasvěceně
uvažuje JP i o situaci dnešní literatury (Psavec

v době rozvratu, Proč psát a pro koho aneb Boj
s větrnými mlýny aj.), o situaci levicové kultury
(Můžeme překonávat hradby ghetta s přistřiženými
křídly?); a není mu nedostupné ani umění portrétu
(Egon Bondy – marxist levý). Velmi precizní jsou
Poláčkovy důkladné referáty o filmech (Obsluhoval
jsem anglického krále, Vratné láhve, Kájínek, Li-
dice), vůči nimž je značně a oprávněně kritický,
pokud režisérská svévole pokazila nebo oslabila
smysl literární předlohy (antifašistické vyhrocení
Hrabalovy knihy Obsluhoval jsem...) nebo dokonce
scénáře (Lidice, doplácející na „vylepšování“ Mah-
lerova scénaristického díla). Měl jsem za to, že
mám přehled o současné poezii, a přece teprve JP
mě upozornil na víc než zajímavou Slukovu Tako-
vou ztrátu studu. – Není mu odepřen ani dar verše,
jak jednak dokládá jeho reflexe Po příchodu ze se-
mináře psavců, jednak Jarmareční zpívání o jed-
nom kočkování (o tragickém konci sporu
Kočka-Ďuričko při jednom knižním křtu).

Jistěže není radno chválit den před večerem
a autora, dokud nedopsal, ale už teď jsem si jist,
že Lípa si může k Janu Poláčkovi blahopřát (to je
lepší než blahopřání k narozeninám). Odjakživa
dám na jména. Jméno Jan mi spojuje JP s Neru-
dou, příjmení Poláček s jiným vynikajícím autorem
a novinářem. A myslím, že to, co JP zatím napsal
(a některé své texty psal třeba rok nepospíchaje,
zřejmě je stále předělávaje), je už na pěknou knihu
žánrově pestrou, čtivou, živou. Obecnější význam
má i vypsání třeba zdánlivě jen jeho osobní tram-
poty Nespravedlivé vyměřování darovací daně. I to
bych zařadil do svazku, který by se mohl jmenovat
podle komentáře JP ke Günteru Grassovi: Jen mrtví
se neangažují. Milan Blahynka

Na každého jednou dojde, a došlo i na Jana Po-
láčka. V neděli 3. března totiž oslavil 55. naroze-
niny.

To je takový rok mezi psem a vlkem. Psíček pa-
desátin pána zezadu hlídá, takříkajíc ho bekuje, za-
tímco vlk šedesátin na kandidáta moudrosti cení
zuby. A až opravdu dožije šedesátky, přijdou gratu-
lantům k dobru zas jiné metafory, které tak trochu
shodí plynutí času a jeho moc nad námi smrtelníky.

Jan Poláček plnou parou (někdy doslova!) vede
Lípu, čtvrtletník Výboru národní kultury. Kdo ji sle-

duje, ví, že je tam štědře pamatováno na poezii,
což básníci, od věků trpící neuhasitelnou touhou
vidět své verše na papíře, věru oceňují.

Ale Honza je taky členem Unie českých spiso-
vatelů a přirozeně i autorem Obrysu-Kmene, kde
– mimo jiné – z vlastní zkušenosti dokumentuje
život a osudy nezaměstnaných.

Shrnuto a podtrženo: velebný kmet si v životě
i v tvorbě vede vcelku dobře.

Takže živijó a pivijó! Karel Sýs
www.obrys-kmen.cz

Hranatý jubilant
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SUDETONĚMECKÝ LANDSMANŠAFT
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Český premiér Petr Nečas (ODS) ve středu 20.
2. 2013 v rámci své návštěvy Bavorska povečeřel
v mnichovské rezidenci se 150 hosty, které pozval
bavorský premiér Horst Seehofer (CSU). Byli mezi
nimi rovněž nejvyšší představitelé Sudetoněmec-
kého landsmanšaftu (SL), jeho mluvčí Berndt Pos-
selt a předseda Franz Pany. Až dosud žádný
předseda české vlády nezasedl k jednomu stolu
s představiteli sudetských Němců, odsunutých po
druhé světové válce z Československa.

Nečas se s Posseltem i Panym ale setkal už od-
poledne při vstupu do bývalého nacistického kon-
centračního tábora v Dachau. Bavorský premiér
Horst Seehofer zde oba šéfy Sudetendeutsche
Landsmannschaftu Petru Nečasovi představil
a předseda české vlády si s nimi potřásl rukou.

"Naše vztahy jsou orientovány do budoucnosti,
nicméně nikdo se té minulosti nevyhýbá. A proto
se této minulosti nevyhnu ani ve svém projevu
před bavorským zemským sněmem," prohlásil
poté Nečas při jednání se Seehoferem. Bavorský
premiér dodal, že obě strany mají na poválečnou
minulost nadále rozdílný právní pohled. "To ale nic
nemění na našem dobrém partnerství pro budouc-
nost," uzavřel Seehofer.

Jak předseda české vlády Nečas slíbil, tak bo-
hužel i následně udělal. 

„Litujeme, že poválečným vyháněním, jakož
i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdej-
šího Československa, vyvlastňováním a odnímáním
občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd
nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní cha-
rakter přisuzování viny," uvedl ve svém projevu

v bavorském zemském sněmu ministerský před-
seda Petr Nečas. „Hledání společné interpretace
dějin poskytne morální satisfakci, předválečné ma-
jetkové poměry však není možné obnovit." 

Přítomní poslanci ocenili toto Nečasovo vystou-
pení ovacemi ve stoje. 

„To vyjádření lítosti týkající se utrpení sudet-
ských Němců, jejich ztráty domova, majetku, pří-
buzných, bylo velmi hodné úcty. To jsme
neočekávali. Musíte brát v potaz i vnitropolitickou
situaci v České republice, která není jednoduchá
po nedávné prezidentské kampani. Moje očekávání
jsou dalece překonána,“ prohlásil pak k novinářům
bavorský premiér  Seehofer.

(„Poníženecký postoj Petra Nečase při návštěvě
Bavorska je jen dokladem toho, že není schopen
vykonávat funkci předsedy vlády suverénního státu
Evropské unie. Návštěva spolkové země náleží
podle Ústavy ČR spíše hejtmanům sousedících
krajů,“ uvedl k tomu Vojtěch Filip, předseda KSČM.
„Zásadně s Petrem Nečasem nesouhlasím. Jeho
krok je nepochopitelný – bez úcty k českým obě-
tem 2. světové války, bez respektu k české historii
a státní suverenitě. Nemohu jinak než ho vyzvat
k demisi a odchodu z politiky. Místo toho, aby chrá-
nil české národní zájmy, ponižuje vlastní lid a zra-
zuje ústavní slib.“)

Na recepci uspořádané poté v parlamentu
mluvčí Sudetoněmeckého landsmanšaftu Berndt
Posselt, �našemu�českému premiérovi mohl proto
oprávněně poděkovat: „Bylo to vskutku velkolepé
vystoupení. Z ohlášeného malého krůčku se stal
velký krok.“ jp

Dorazilo po uzávěrce

Publikace některých médií o skandálech spoje-
ných s Vatikánem, jsou zaměřeny na to, aby byl
ovlivněn proces volby příštího papeže, praví se
v prohlášení Vatikánu rozšířeném v sobotu 23. 2.
2013. V minulosti se snažily ovlivnit volby papeže
vlivné země. Dnes se tím zabývají média ovlivňující
veřejné mínění. Často nejen publikují neprověřené
informace, ale i údaje, které se vůbec prověřit ne-
dají, zdůrazňuje se v dokumentu. Tak ve Vatikánu
reagovali na nedávné publikace týkající se skan-

dálů finančního a sexuálního rázu spojených s řím-
skokatolickou církví.

Někteří experti jsou toho názoru, že příčinou
překvapivé abdikace papeže Benedikta XVI. nebyl
vůbec jeho zdravotní stav, jak sám uvedl, nýbrž
právě tyto skandály, které v poslední době otřásaly
Svatou stolicí. Jde o duchovní-pedofily, a také o boj
uvnitř samotné římské kurie. Konkláve kardinálů
se sejde v březnu. Právě na něm bude zvolena
nová hlava římskokatolické církve.

Vatikán mluví o nepřípustném nátlaku na kardinály
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VÝSTAVY
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Oficiální zahajovací koncert projektu „Švýcar-
ské jaro“ se uskuteční dne 5. března 2013 v Ru-
dolfinu. Cílem tohoto projektu je přiblížit
Švýcarsko České republice a českému obyvatel-
stvu a podpořit výměnu názorů a dialog mezi
oběma zeměmi. V průběhu měsíce března se
v Praze, Brně, Liberci, Olomouci, Hradci Králové
a na dalších místech uskuteční desítky akcí, které
představí švýcarskou kulturu, architekturu, gas-
tronomii, turistické zajímavosti, vědu, ekonomiku
i politiku.

Slavnostní ceremoniál cen Magnesia Litera
se bude letos opět konat v prostorách Nové

scény Národního divadla. V přímém přenosu jej
bude 24. dubna vysílat Česká televize. Dvoumi-
nutové portréty nominovaných knih. Tyto por-
tréty bude Česká televize vysílat od 31. března
do 23. dubna od 20 hodin na programu ČT1. Le-
tošní ročník byl obeslán 324 přihláškami, což je
o jednu méně, než loňské rekordní číslo.Nomi-
novaní autoři budou mít možnost představit své
knihy na čtyřech veřejných,zdarma přístupných
autorských čteních, která budou probíhat v Kni-
hovně Václava Havla v pražské Galerii Mont-
martre v Řetězové ulici vždy ve středu od 
27. března do 17. dubna.

Jaroslav Kratochvíl

FUTURA – VÝSTAVY
Výstavy uskutečňované vydavatelstvím FUTURA mají i v tomto čtvrtletí svůj pevně stanovený pro-

gram. Uskutečňují se, jak vědí jejich návštěvníci v prostorách chodby ve 2. patře budovy ÚV KSČM
v ulici Politických vězňů 9. Počátkem roku se představil ostravský malíř Stanislav Holinka, aby prostory
po něm po celý únor a březen převzala výstava Jedenáct prezidentů, tedy od Tomáše G. Masaryka
a Edvarda Beneše přes prezidenty socialistického období až po ty polistopadové včetně v lednu zvo-
leného prezidenta Miloše Zemana (SPOZ).

V květnu a červnu se návštěvníkům tohoto prostoru představí ostravský sběratel Hanibal se svými
podpisy slavných a zajímavých lidí, tentokrát koncipovanými jako výstava. Znovu se budeme moci
vnořit do jeho seznámení s Janem Werichem, s mnoha světovými sportovními a kulturními legendami
a dokonce i politiky, kteří svůj podpis neváhali dokonce poslat až daleko do středu Evropy.

I podzim bude na výstavy zajímavý, ale o tom zase až příště. Jaroslav KOJZAR

Byla to vlastně jakási první vlaštovka, ohlašující
počátek spolupráce VNK a UČS s Galerií Evy Jan-
dejskové. Vráťa Ebr zpovídal s nevšedním přehle-
dem v pondělí 4. února 2013 velkého básníka
a publicistu Karla Sýse, prezidenta Unie českých
spisovatelů, šéfredaktora literární přílohy Obrys-
Kmen deníku Haló noviny a člena redakční rady
čtvrtletníku Lípa Výboru národní kultury. Na úvod
se o nevšední hudební zážitek postarala zpěvačka
Galla Macků, sólistka Hudebního divadla v Karlíně.
Mužská část přítomného laskavého publika myslím
jistě také ocenila, že se bylo i na co dívat. jp

Galerie Evy Jandejskové,
Lidická 22, Praha 5 – Smíchov Fo
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150. výročí založení Umělecké besedy (28. ledna
1863) Byla založena jako spolek, ve kterém se sdru-
žovaly osobnosti z různých druhů umění pod heslem 

„V umění volnost“. K nejvýznamnějším patřili
Josef Mánes, Karel Purkyně, Bedřich Smetana, Ví-
tězslav Hálek a jiní. Činnost tohoto uměleckého
sdružení trvá dodnes. Vydává besední revue Život. 

90. výročí úmrtí Jaroslava Haška (30. dubna 1883
- 3. ledna 1923). Jeden z mála domácích autorů
známý ve světovém kontextu. Autor nejen „ Dobrého
vojáka Švejka “, ale také například: „ Školy humoru,
Veselých povídek, Politických a sociálních dějin
strany mírného pokroku v mezích zákona,“ a mnoha
dalších textů. Byl vnímán v českém prostředí jako
anarchistický intelektuál, zatímco v Rusku, kde pů-
sobil v letech 1916 – 1920, jako zodpovědný bolše-
vický armádní funkcionář a vážený intelektuál. Řada
jeho děl byla přeložena do mnoha jazyků a stala se
podkladem pro zdramatizování. S jeho Švejkem jsou
neodmyslitelně spojeny ilustrace Josefa Lady a ani-
mované filmy Jiřího Trnky. 

70 let uplynulo od úmrtí Jiřího Stanislava Gutha
– Jarkovského 

(nar. 24. 1. 1861 - 8. ledna 1943). Spisovatel, za-
kladatel Českého olympijského výboru, spoluautor
olympijské charty. Spolupracoval s T. G. Masarykem
a byl autorem nového estetického pojetí etikety
vzniklého Československého státu. Publikoval řadu
textů jako například Společenské krasobraní, Spo-
lečenský katechismus a jiné.

260 let od narození Václava Matěje Krameria
(9. února 1753 - 22. března 1808). Spisovatel, novi-
nář a nakladatel, v r. 1789 založil knihkupectví a na-
kladatelství Česká expedice a začal vydávat Pražské
poštovské noviny, od r. 1791

Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny..
110 let od narození Julia Fučíka (23. 2. 1903 – 

8. září 1943). Novinář, literární a divadelní kritik, pře-
kladatel, člen Devětsilu, spoluzakladatel Levé fronty,
šéfredaktor Tvorby (1928 - 1938 ). Autor studií vě-
nované literárním osobnostem, Boženě Němcové,
Karlu Sahibovi, Juliu Zeyerovi. Vydal řadu divadel-
ních a literárních kritik. Jako člen Druhého ilegálního

výboru KSČ byl zatčen a v roce 1943 v Berlíně po-
praven. Ve věznici napsal „Reportáž psanou na
oprátce“. Osobnost i tvorba Julia Fučíka byla a stále
je kontroverzním způsobem interpretována.

460 let od úmrtí Václava Hájka z Libočan 
(19. března 1553) Historik a kronikář, autor „Kroniky
české,“ obsahující období od roku 644 (údajného
příchodu Čechů) po korunovaci Ferdinanda I. v roce
1526. Další generace historiků přistupovaly k jeho
chronologii s despektem.

620 let od úmrtí Johanka z Pomuku - sv. Jana Ne-
pomuckého 

(20. března 1393). Jeho smrt je spojena se spory
Václava IV. s arcibiskupem Janem z Jenštejna. His-
torická skutečnost se v průběhu let stala legendou.
Od svého svatořečení dne 19. 3. 1729 je zpodobňo-
ván především v sochařské podobě a tradičně in-
stalován na mostech. Zároveň 1. srpna letošního
roku uplyne 330 let od instalace jeho sochy na Kar-
lově mostě podle návrhu Jana Brokoffa

Zemřel Alex Koenigsmark (27. května 1944 - 
23. ledna 2013). Významný autor divadelních her
a scénářů, spisovatel. Absolvoval FAMU, pracoval na
Barrandově jako dramaturg, většinu svého tvořivého
života byl na volné noze. Napsal řadu scénářů pro
Českou a Slovenskou televizi, jako například Mário
a kouzelník, Jasnovidec, také několik divadelních her
jako například Den nevyzvednutých. Vydal řadu knih,
sbírky fejetonů Cesta sekčního šéfa k moři a další.
Poslední monografii věnoval Jiřině Jiráskové. Publi-
koval v různých periodikách, kde se mimo jiné vyjad-
řoval k aktuálním společensko-kulturním otázkám.

Zemřel Oldřich Kulhánek (26. února 1940 -
21. ledna 2013). Výtvarník, především grafik, autor
českých bankovek v letech 1992 - 1993, jehož kres-
lířský talent se projevil již v 60. letech. Studoval na
VŠUM v ateliéru Karla Svolinského. Jeho tvorba je
zastoupena ve světových a domácích sbírkách. Jako
například Centre Pompidou Paris, Muzeum Amste-
rodam, Muzeum v Essenu, NG v Praze a jinde. Krédo
Oldřicha Kulhánka:„Umělec by měl ve své práci
podat zprávu o sobě, o čase a místě, kde žije. Umě-
lec by měl odkrývat přetvářku establishmentu. Od-

VÝROČÍ 2012
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
prvního čtvrtletí 2013
Věra Beranová
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Pražská část jubilejního 20. Febiofestu se letos
uskuteční od 14. do 22. března 2013. Febiofest
proběhne opět v Cinestaru Anděl, který je hlavním
stánkem festivalu už 9 let. Filmy poběží ve všech
12 sálech multiplexu. K Cinestaru letos přibývá
Malostranská beseda, jejíž prostory Febiofest vy-
užije pro koncerty, promítání i společenské akce.
Febiofest Music Festival bude opět v garážích
 Cinestaru Anděl. 

Následovat budou regionálních ozvěny, rozší-
řené letos do 12 měst:

České Budějovice – 25.-27. 3.; Liberec – 26.-28.
3.; Děčín – 27.-29. 3. Jihlava  – 28.-30. 3.; Plzeň –
29.-31. 3.; Hradec Králové  – 2.-4. 4. Pardubice –
3.-5. 4.; Karlovy Vary  – 4.-6. 4. Opava – 5.-7. 4.;
Brno – 8.-10. 4.; Olomouc  – 9.-11. 4.; Zlín – 10.-
12. 4., kde proběhne i slavnostní zakončení celého
20. ročníku festivalu.

Vstupné po celé republice se nezvyšuje. Lístek
na film bude stát 89,- Kč. Zahájení předprodeje
v Cinestaru Anděl je od 6.3. (od půlnoci také on-
line).

Festival přiveze do hlavního města exkluzivní
hosty v čele s Geraldine Chaplinovou. Diváci se
mohou těšit také na návraty filmařů, oceněných
v uplynulých dvaceti letech Kristiánem za přínos
světové kinematografii ve speciální sekci, nebo
velkou retrospektivu finského filmu, a také novou
soutěžní sekci věnovanou středometrážním fil-
mům. Fanoušci ani letos nepřijdou o oblíbené
sekce jako Panorama světového filmu, přinášející
nejnovější opusy známých tvůrců, nebo Made in
USA, mapující současný americký film od Hollywo-
odu až po nezávislé.

Pro milovníky exotiky, ale i pohnutých lidských
dramat jsou zde sekce Asijské panorama a Latin-
skoamerické panorama, s novinkami z obou kon-
tinentů, kde není o talenty nouze. Vypjaté vášně,
ale i osobitý humor přinesou opět snímky v sekci
Rytmy Balkánu.

Hlavní 33-členná porota Febiofestu, udělující
Grand Prix, je otevřená komukoli, lidem od 15 do
100+ let, všeho druhu vzdělání, sociálního zázemí,
profese i zájmů. Jaroslav Kratochvíl

VÝROČÍ 2012
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

halovat, co se děje s člověkem manipulací a dehu-
manizací.“

Vladimír Šaur (narozen 30. prosince 1937 v Brně).
Vystudoval na Filozofické fakultě brněnské univerzity
češtinu, ruštinu a bulharštinu u profesorů Mrázka,
Machka, Kabrdy a Večerky. V letech 1961 – 62 po-
kračoval ve specializovaném postgraduálním studiu
bulharštiny na sofijské univerzitě u profesora Stoi-
kova. Uvedené znalosti a zkušenosti spolu se zna-
lostmi jazykového systému bulharštiny mu umožňují
řešit řadu problémů netradičním způsobem, což není
vždy přijímáno s pochopením a vstřícností.

Po roce 1970 působil na etymologickém praco-
višti brněnské ČSAV, v 80. letech vyučuje bulharštině
v Jevíčku budoucí brněnské studenty bulharských
vysokých škol. V normalizační etapě byl za své po-
litické názory šikanován, byla mu uzavřena cesta
vědeckého postupu i pracovní aktivity na vysoké
škole. Rehabilitací i oceněním bylo nesporně jeho
přijetí na Filozoficko-přírodovědeckou fakultu Slez-
ské univerzity v Opavě v roce 1992. Zde se s plnou
vervou pustil do vybudování lingvistického oddělení
Ústavu bohemistiky a knihovnictví, stal se jeho ve-

doucím, zároveň se ale s plným nasazením věnoval
samotnému pedagogickému procesu na úseku his-
torické mluvnice, staroslověnštiny, ale i novočeské
syntaxe.

Je spoluautorem Etymologického slovníku slo-
vanských jazyků (1980) i Etymologického slovníku
jazyka staroslověnského (od roku 1990), výsledky
mnohaleté práce na úseku historické fonologie tiš-
těné ve Slavii v letech 1986–91 shrnul v publikaci
České náslovné j (vydané v Opavě roku 1994)
a v řadě dalších studií. Jejich počet se zintenzivňuje
v 90. letech, kdy se Doc. PhDr. Vladimír Šaur stává
pravidelným přispěvatelem a recenzentem časopisu
Slavie.

V jeho pracích významné místo zaujímá více než
100 jazykových koutků, okének či zrcátek v řadě
novin a časopisů, všechny prokazují jeho vysoký
smysl pro jazykovou kulturu i jazykovou praxi. 

Věnuje se činnosti veřejné, a to jako předseda
opavské pobočky Jazykovědného sdružení, jako
předseda krajské pobočky Výboru národní kultury
v Brně, jako organizátor besed, přednášek i semi-
nářů pro veřejnost.

Febiofest slaví 20 let
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PODĚKOVÁNÍ
Redakční rada čtvrtletníku Výboru národní kultury děkuje všem našim členům a čtenářům, kteří přispěli

mimořádným finančním darem na vydávání Lípy. 
Speciální poděkování si zaslouží Věra Beranová, Lída a Rostislav Boháčkovi, Miroslav Habida, Petr Kad-

lec, Helena Vybulková, Dagmar a Zdeněk Kubovi a Astrid Štůrová.
Dále poděkování patří Aleši Antošovi, Břetislavu Bendovi, Boženě Bémové, Daně Danihelkové, Ctiradu Frč-

kovi, Milanu Hikešovi, Františku Hrázskému, Václavu Kašparovi, Josefu Kešnerovi, Heleně Křenkové, Pavlu
Procházkovi, Haně Zoubkové, Josefu Hníkovi, Evě Müllerové, Věroslavu Sobkovi a Jaroslavu Cigánkovi.

Děkujeme rovněž za všechny pozitivní reakce našich čtenářů, jsme za ně nesmírně vděčni a jsou pro
nás další motivací pokračovat v naší práci za podmínek, národní kultuře jen stále více nepřejících. Každý
nový člen, každý nový odběratel, každý nový příznivec, každý nový projev solidarity s naším snažením,
každá forma morální nebo materiální podpory nám umožňují dnešní složité období překonat a uhájit
další existenci LÍPY.  

PŘIHLÁŠKA

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

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

Bydliště ……………………………………………………………………………………………

PSČ …………………………………

Další spojení na Vás (tel. nebo mobil nebo mailová adresa)

…………………………………………………………………………………………………
(Členství ve VNK – 100,- Kč/rok, předplatné čtvrtletníku Lípa – 260,- Kč/rok včetně poštovného).
Adresa redakce Výbor národní kultury, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1, tel.:+420 222 897 266
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Praha 1, Rytířská 29, č. účtu: 1930736369/0800
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