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ÚVODNÍK
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vážení a milí čtenáři,
dostáváte do rukou již čtvrté číslo časopisu Lípa s novou koncepcí. Dě-

kujeme za řadu dalších pozitivních ohlasů na obsahovou náplň našeho
čtvrtletníku. Spisovatel Jiří Stano řekl, že Lípa má dnes zcela profesionální
úroveň, a že jedinou její vadou je, že o ní neví více lidí, což je velká škoda.
Fotograf a spisovatel Zdeněk Hrabica mi sdělil, že nikdo už nevěřil v zá-
chranu zpravodaje a že se tu odehrál malý zázrak. Václav Exner mi s uzná-
ním k časopisu blahopřál, čímž mne mile překvapil. Na křestu Lípy 1/2013
dne 24. 4. 2013 v Jazzové sekci - Rádiu Hortus v diskusi vystoupil i režisér
Antonín Kachlík a uvedl, že se mu skutečně už dlouho nestalo, aby si ně-
jaký kulturní časopis přečetl se zájmem celý, od začátku až do konce.
Básník Bohumír Pospíšil mi zase ve svém dopise napsal: „A musím Vám
také sdělit, že jsem měl podobné představy o Zpravodaji VNK a již ve svém
mailu ze dne 20. 1. 2004 jsem tehdejší redakci navrhoval podobu, kterou
jste Vy realizoval. Moje představy byly však tenkrát takové nedomrlé, Vy jste pozvedl Lípu na vysokou
úroveň jak vzhledově, tak i obsahem a já Vám přeji, aby Lípa pod Vaším vedením rozkvetla, nám čtenářům
činila potěšení a Vám jako šéfredaktorovi přinášela radost a úspěch.“ 

A co vás moji milí tedy v nové Lípě čeká? Ohlédnutí zpátky do roku 1938 na úlohu 5. kolony v tehdejším
Československu, a v souvislosti s tím oficiální Stanovisko k sudetské otázce, které jeho tvůrci ze Sude-
toněmeckého landsmanšaftu nazvali 20 bodů, které jsou dodnes platné a kterými si stále řídí. Dále to
jsou ohlédnutí za volbami prezidenta ČR z obou stran. Naleznete zde i poslední rozhovor s Čestmírem
Císařem a referáty z Konference UČS a VNK na téma Konec socialismu? A samozřejmě ucelené ukázky
z tvorby celé plejády našich básníků. Stanoviska k likvidaci kultury v naší vlasti a ke snahám o obnovení
Mariánského sloupu nemohou chybět. Laskavý čtenář zde nalezne také řadu recenzí uměleckých počinů
z poslední doby. Konspirační teorie nebo pravda? V Jazzové sekci ve spolupráci s NWOO bylo proto za-
hájeno pravidelné promítání filmů s toto tematikou, ozřejmující, jak se věci ve skutečnosti mají. Časopis
uzavírají anketní odpovědi členů VNK, a nechybí ani tradiční připomenutí výročí našich osobností.

Hezké a zajímavé počtení vám přátelé přeji Jan Poláček, šéfredaktor časopisu Lípa
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Křest Lípy v Jazzové sekci moderoval Petr Burda
a s diskusním příspěvkem pak vystoupil i Karel Srp
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Proti Československu operovaly tři ústředny
 Abwehru. Jedna byla umístěna ve Vratislavi a za-
měřovala svou činnost proti Moravě. Druhá v Dráž-
ďanech, operovala proti Čechám ze severu, a další
v Mnichově, zaměřená na jižní a západní Čechy, se
speciálním důrazem na průmyslové a vojenské
středisko, Plzeň. Německé vyslanectví v Praze, ně-
mecké konsuláty v zemi i německá universita
v Praze byly všechny zapojeny do německé zpra-
vodajské činnosti.

Německá zpravodajská služba pracující proti
Československu těžila z vášnivého, přímo nepříčet-
ného nadšení, které nacismus inspiroval v mladých
lidech. Němečtí vysokoškoláci, studující na ně-
mecké universitě v Praze, byli silně postiženi. Už
v listopadu 1934 jsme zatkli dva studenty, kteří na
sebe přivolali pozornost tím, že kladli podezřelé
otázky vojákům ve vojenském táboře v Milovicích.
Byli to mládenci kolem dvaceti, ve špionáži úplně
nezkušení, kteří se při výslechu ihned podřekli
a učinili přiznání. Konstatovali pak, že jsou členy
universitní organizace, která sbírá vojenské a hos-
podářské informace, a posílá je buď německému
vyslanectví v Praze, nebo přímo na různé krycí ad-
resy do Říše.

Na podkladě výpovědi těchto dvou studentů bylo
zatčeno asi 50 německých vysokoškoláků. Jejich
výslech byl proveden v několika málo hodinách
velmi jednoduchým způsobem. Rozsazeni u vel-
kých stolů v jednom prostorném sále v hlavním
štábu, studenti seděli a vypisovali podrobnosti své
zrádné činnosti v groteskní parodii universitní
zkoušky. Jejich zločin a jeho důsledky jim velkou
hlavu nedělaly. Zato měli starost, zda jejich jména
budou uveřejněna v novinách, neboť jim záleželo
na tom, aby se lidé v Říši dozvěděli, jak oni pro
Führera pracují a obětují se. 

Jiná velká skupina z německé university, včetně
své organizátorky a kurýrky, sudetské Němky Anny
Dienelové, byla zatčena v roce 1935. Dienelová, asi
třiadvacetiletá dívka z Chebu, měla přezdívku,
„chebská Mata Hari". Její rayonem byly pražské
noční lokály, jejím úkolem zprostředkování styku
mezi studenty a drážďanskou odbočkou Abwehru.
Při zatčení byla podrobena osobní prohlídce a uká-
zalo se, že měla zpravodajské dotazníky Abwehru

- seznamy a popisy vyžadovaných zpravodajských
informací - schované ve spodním prádle a mikro-
film se jmény osob, patřících do sítě, srolovaný
v kapesníku.

Postupně se ovšem ukázalo, že všechny naše
úspěchy v dopadení velkých i malých vyzvědačů -
byt' byly sebevětší - nemohou zastavit německou
vyzvědačskou lavinu, která se na nás valila a jejíž
intensita věstila nesporně blízkost válečného kon-
fliktu. V roce 1936 bylo našimi soudy souzeno
a odsouzeno přes 2.500 usvědčených vyzvědačů.
Tato číslice byla sice enormní, ale my jsme si byli
vědomi, že i tak představuje pouze zlomek skuteč-
nosti. S postupem let třicátých se totiž vyzvědač-
ství stalo přímo národním sportem sudetských
Němců. Ani kapacita vojenského zpravodajství, ani
kapacita policie a četnictva, a tím méně kapacita
československých soudů a nápravných institucí
nebyly s to obsáhnout a vymýtit tuto činnost, která
v posledním údobí před Mnichovem byla prová-
děna téměř zcela nepokrytě. Uvedu charakteris-
tický příklad, kdy jsme zatkli jednoho sudetského
Němce pro vyzvědačství. Obviněný se přiznal. Po
přiznání logická otázka při výslechu je, kdo mimo
pachatele o zločinné činnosti věděl. Na tuto otázku
agent odpověděl, že to věděla celá vesnice, včetně
starosty. Podle zákona na ochranu republiky každá
osoba, která o podobné činnosti věděla a nehlásila
ji příslušným úřadům, se dopouštěla zločinu, sti-
hatelného přísnými tresty. Bylo nabíledni, že
v tomto případě, jako v mnoha jiných, nebylo prostě
možné pozatýkat všechny provinilce.

Uvnitř Československa se teď začaly množit ne-
pokoje. Činnost Henleinovy strany SdP, zrozené
v roce 1933 za Henleinova zapřísahání, že bude lo-
ajální vůči československé republice, se blížila ke
svému vyvrcholení. Hitlerovy rozkazy Henleinovi
jsou nyní známy ze zabavených dokumentů. Krátce
po okupaci Rakouska si Hitler povolal k sobě Hen-
leina a načrtl mu plán, podle kterého má postupo-
vat. Postup se zakládal na dvou principech. Za prvé
klást stále větší požadavky při jednání s českoslo-
venskou vládou, ale nikdy nebýt spokojen. Zadruhé
provádět zahraniční propagandu mimo Českoslo-
vensko, hlavně ve Francii a Velké Britanii, ve které
měl Henlein vystupovat jako bojovník za národní

Pátá kolona v Československu
František Moravec
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sebeurčení sudetských Němců a poukazovat na to,
že československý stát se rozpadá a nestojí za to,
aby byl zachován. Toto poslední tvrzení mělo být
posíleno a učiněno věrohodným tím, že Říše vyvine
koordinovaný a zvýšený tlak na Polsko a Maďarsko,
aby formulovaly své požadavky vůči Českosloven-
sku.

Už jsem naznačil, že sudetská otázka byla hned
od samého začátku předmětem naší zvláštní po-
zornosti, a to jak z hlediska pátracího, tak i obran-
ného. Musím říci, že informace, které jsme
získávali a povolaným činitelům předkládali, byly
tak úplné a vyčerpávající, že dávaly (a včas) přesný
obraz toho., se v tomto sektoru naší práce bude dít.
Měli jsme spolehlivé prameny zpráv ve vedení su-
detoněmecké strany, které nám dávaly informace
o jeho úmyslech a konkrétních plánech, měli jsme
v německých vládních kruzích informátory, kteří
nás uvědomovali o oficiální finanční podpoře su-
detského separatistického hnutí a o instrukcích,
které sudetské hnutí dostávalo od nacistického ve-
dení. 

Revoluční sudetské hnutí bylo hlavním tématem
naší spolupráce s naším nejlepším agentem, A-54,
v oboru politickém. Věděli jsme, že je řízeno, pod-
porováno a financováno II. oddělením Abwehru
(Abwehr Ausland). Byli jsme velmi dobře a včas in-
formováni o chystaných počinech a plánech pod-
vratné činnosti Henleinovců, svými dalšími
vlastními prameny uvnitř vedení této strany. A pří-
nos agenta A-54 byl mimořádně důležitý proto, že
tyto zprávy ověřoval a doplňoval. Nadto přínos  
A-54 osvětloval jinou podstatnou stránku věci, totiž
dodával nám důkazy, že se tohoto spikleneckého
hnutí aktivně účastní sousední velmoc.

To na jedné straně dokazovalo hrubé porušování
mezinárodního práva, na druhé straně fakt, že
spontánnost Henleinova hnutí není taková, jak byla
později mezinárodnímu fóru presentována. Doku-
mentární a ústní materiál ze všech agenturních
zdrojů jsme pak vhodným způsobem zpracovali,
s ohledem na bezpečnost agentů, a předkládali
vládě, hlavně presidentovi, jako podklad pro jeho
postup a rozhodování. Ze zpráv z tohoto oboru
jasně vyplývalo, že Abwehr Ausland je pověřen ob-
dobnou přípravou německých menšin v Polsku,
Maďarsku, Rumunsku, Pobaltských státech a v Ju-
goslávii, tedy ve všech zemích, které se měly v do-
hledné době dostat do sféry německé válečné
expanse. To bylo organizování tak zvané páté ko-

lony. Naše zprávy nám umožnily varovat ty, kteří
byli našimi spojenci. Ostatní jsme varovali nepřímo.

Tyto zprávy ukazovaly jasně a dokumentárně, jak
na rozkaz z Berlína byly uměle vyvolávány projevy
nespokojenosti sudetského lidu s poměry v Čes-
koslovensku. Byly nařizovány demonstrace v urči-
tých místech a v určitém čase, byly nařizovány
letákové akce (ukázky letáků jsme od A-54 dostá-
vali několik týdnů před jejich rozšiřováním), byla
nařizována místa, čas a způsob provedení nepo-
kojů, které měly dokazovat útisk sudetských
Němců pod československým panstvím. V těchto
rozkazech se sdělovalo, že na určitém místě a v ur-
čitém čase bude přítomen korespondent toho či
onoho berlínského deníku, který hned druhý den
přinese autentickou zprávu místního pozorovatele.
Věděli jsme z těchto zpráv, jakým způsobem se
opatřují fotografie raněných sudetských Němců
označených za oběti československé soldatesky,
uveřejňované v říšskoněmeckém tisku. Tyto zprávy
byly tak konkrétní a přesvědčivé, že i naše minis-
terstvo vnitra, které bylo doménou agrární strany
a v jehož čele stál později prominentní emigrantský
politik, bylo nuceno sice váhavě a ne příliš ener-
gicky, avšak nicméně zakročit. Touto cestou jsme
také poznali heslo "Es kommt der Tag" ještě dávno
před tím, než se jím sudetští Němci začali hro-
madně zdravit. Věděli jsme, že této činnosti Abwe-
hru se účastní i Sicherheitsdienst, nacistická
zpravodajská centrála, vedená později u nás ne-
slavně proslulým Reinhardtem Heydrichem. Věděli
jsme také, že mezi Abwehrem a Sicherheitsdien-
stem dochází při provádění této akce k řadě roz-
porů. Jedním z nich na příklad byla otázka, komu
přidělit vyšší roli ve vedení sudetských Němců, zda
mírnějšímu Konrádu Henleinovi či radikálnějšímu
a bezohlednějšímu K. H. Frankovi. Z našeho hle-
diska ale oba nestáli za nic.

Ze zpráv vyplýval jasný závěr, že účelem těchto
Berlínem inspirovaných akci bylo dokázat meziná-
rodni veřejnosti, že Československo neplní závazky
mírové smlouvy o ochraně menšin, že připojeni su-
detského území k Třetí Říši je živelným přáním
všeho sudetského lidu, a konečně že pražská vláda
není s to zajistit pořádek, bezpečnost a právní stav
na území obývaném sudetskými Němci.

Ze všech těchto zpráv bylo možno sestavit po-
drobné, konkrétní a pravdivé pojednáni o celém
pozadí sudetoněmeckého problému, který se po-
stupně ze záležitosti vnitropolitické stal v roce
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1938 otázkou mezinárodní. Všichni víme, že nám
tato objektivní pravda nebyla nic platná. Proti této
pravdě stál německý podvod a falešná propa-
ganda, která nakonec zvítězila. Zvítězila proto, že
jak už se někdy v historii národa i v životě jednot-
livců stává, pravda se musela podřídit tak zvanému
vyššímu zájmu, za který bylo v té době považováno
zachováni světového míru.

Všechny tyto zprávy vedly také k jasnému zá-
věru, že Hitler je rozhodnut zmocnit se sudetského
území stůj co stůj, i za cenu risika války. Věděli
jsme, že všechna ta jednáni se sudetským politic-
kým vedením nemohou vést k ničemu, že jsou jen
propagačním prostředkem, majícím za účel oslabit
československou národní prestiž. Věděli jsme, že
všechny incidenty v sudetském území jsou nařizo-
vány z Berlína časově i prostorově. To všechno jsme
hlásili svým představeným, vojenským i politickým,
kteří už dlouho před vyvrcholením krize museli
vědět, že existují jenom dvě cesty, kterými se krize
může vyřešit: válka nebo kapitulace. Rozhodnutí pro
jedno či druhé se mohlo udělat už dlouho před vy-
vrcholením krize, a ať už by bylo jakékoliv, mohly
a měly být učiněny včas náležité přípravy.

Od začátku května 1938 počala pražská centrála
dostávat zpravodajská hlášení. jež oznamovala ne-
obvyklé soustředění německých vojenských jed-

notek v blízkosti československých hranic v Sasku
a ve Slezsku. Byly identifikovány jednotky ze vzdá-
lených německých posádek, včetně motorizova-
ných divizí z Hamburku a Brém. Ačkoliv květen byl
normálně časem výcviku menších jednotek, konala
se teď vojenská cvičení velkého rozsahu s jednot-
kami, jež vykazovaly počet značně vyšší než za
normální mírové situace. Tato hlášení byla potvr-
zena zprávami, jež obdržela a nám předala zpra-
vodajská služba anglická. 

Konečně se německé úmysly projevily i v dalším
faktu, že totiž policejní radiostanice používající
šifry, které byly v našich rukou zásluhou A-54, za-
čaly vydávat rozkazy pro soustředění policejních
pluků k našim hranicím, tak jak se to stalo ve vý-
chodním Bavorsku před vpádem německých
armád do Rakouska.

V době, kdy docházela tato hlášení o pohybu ně-
meckých vojenských jednotek od našich agentů-
pozorovatelů, A-54 si vyžádal zvláštní schůzku
v sudetském pohraničí. Uskutečnila se 12. května.
A-54 nám na ní hlásil, že Němci připravují kampaň,
sabotáže a agitace proti Československu, vypočí-
tanou tak, aby vyvrcholila v protičeskoslovenský
puč v sudetském pohraničí těsně před sudetskými
volbami, jež se měly konat za deset dní, dne 
22. května. Také hlásil, že jsou tajně přes hranice
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přepravovány zbraně, střelivo a výbušniny. Oznámil
nám místa, kde je výzbroj shromažďována, a řekl,
že jako další část příprav ke vzpouře jsou na našich
hranicích soustřeďovány sudetoněmecké jednotky
z Říše pod velením důstojníků SA a SS.

A-54 hlásil, že funkcionáři Henleinovy strany
v Sudetech mají rozkaz čekat, až uslyší z radia
heslo „Altvater", a pak začít sabotáže, ničení že-
leznic, spojů a mostů a útoky na české celnice
a policejní stanice. Řekl, že vzpoura je plánována
tak, aby vyvrcholila 22. května, v den voleb, kdy su-
detoněmečtí „mučedníci" mají požádat o pomoc
„své bratry v Říši". Tato výzva že zase bude signá-
lem pro sudetoněmeckou legii, která je právě v Ně-
mecku organizována, aby učinila vpád do republiky
za podpory určitého počtu jednotek SS. Akce bude
řízena Heydrichovou organizací Sicherheitsdienst.

Záležitost teď přešla z mých rukou do rukou šéfa
hlavního štábu, který informoval vládu a presi-
denta. Dne 20. května, po vydání hesla „Altvater"
německým rozhlasem, sešla se pražská vláda ve
zvláštním zasedání a president Beneš nařídil akti-
vizaci k krytu a částečnou mobilizaci. V celku bylo
vysláno do pohraničí 170.000 vojáků, aby udrželi
pořádek a čelili jakékoliv nepřátelské akci.
Všechny mosty a křižovatky v sudetském pohraničí
byly hlídány, na silnicích byly rozestavěny překážky
a vojáci obsadili pevnosti. 

Tak se uskutečnila tak zvaná První českosloven-
ská krize. Reakce Prahy měla tehdy podporu Velké
Británie a Francie, jejichž vyslanci v Berlíně, zřejmě
pod vlivem informací dodaných britskou zpravo-
dajskou službou, vyslovili oficiální protest proti
soustředění vojenských jednotek na našich hrani-
cích a prohlásili, že jejich země považují tuto situ-
aci za velmi vážnou… 

S příchodem vojenských jednotek demonstrace
v Sudetech přestaly. Hulákající demonstranti,
skandující „Sieg Heil“, a pochodující husím kro-
kem, plivající na policii a zahrnující ji nadávkami,
zmizeli z ulic pohraničních měst. Britský vyslanec
v Praze oznámil Lordu Halifaxovi v Londýně, že se
zdá, že rychlá akce pražské vlády překvapila su-
detoněmecké elementy a zapůsobila na ně velkým
dojmem.

Poněvadž tajné zpravodajské informace, jež ji
předcházely, nebyly nikdy zveřejněny, byla tato akce
nacistickými propagandisty několika národností
charakterizována v té době jako československá
„přehnaná reakce", jako „zkušební balónek vyslaný

Prahou" nebo dokonce jako přehmat. Někteří po-
váleční autoři vyslovili otázku, zdali informace, které
tehdy Praha měla k disposici, nebyly mylně vyhod-
noceny, protože zabavené německé dokumenty ne-
obsahují žádné německé vojenské rozkazy ke
květnovému útoku proti Československu.

Fakta jsou taková, jak jsem je tu popsal. Naše
analýza situace a reakce naší vlády k ní byla víc
než oprávněná: dokázala zastavit Adolfa Hitlera.
Pokus nacistů v květnu 1938 opakovat v Českoslo-
vensku to, co udělali v Rakousku v březnu 1938,
byl tímto zmařen. 

Hitlerova reakce na zkřížení plánu byla typická.
Do Prahy byl poslán hněvivý protest, ve kterém se
československá obranná opatření hodnotila jako ne-
přátelská akce. Aby tento postoj ještě více podtrhl,
poslal Hitler věnec na hrob dvou sudetských Němců,
zabitých českými četníky při květnové mobilizaci… 

Pravda o německých mučednících, právě tak
jako o pohybu německých jednotek, se lišila od ofi-
ciální verse hlásané nacistickou propagandou. Za
výjimečného stavu při mobilizaci - bylo to přesně
ve 03.30 ráno dne 21. května - vyjeli na motocyk-
lech ve vesnici blízko Chebu dva členové Henlei-
novy strany směrem k německým hranicím.
Československá pohraniční stráž je vyzvala, aby
zastavili. Místo uposlechnutí obrátili muži své mo-
tocykly proti československým orgánům a pokusili
se je přejet. Byli zastřeleni. Jejich pohřeb byl or-
ganizován jako velká sudetská demonstrace, kte-
rou sudetoněmecký tisk publikoval na prvních
stránkách jako senzaci.

Poslal jsem tam dva důstojníky na pozorování.
Moji pozorovatelé odhadli, že asi 20.000 lidí se zú-
častnilo smutečních obřadů a vidělo, jak byl Hitle-
rův věnec s věnováním „Padlým hrdinům" -
pokládán na hrob. Smuteční pochod byl spořádaný
a byl proto povolen bez jakýchkoliv překážek ze
strany české policie.

Hlášení našich agentů v létě 1938 nebyla ani tro-
chu povzbuzující. Připravovalo se nové sudetské
povstání. Němci pašovali z Říše spousty zbraní.
Byly hlášeny nové pohyby německých jednotek
a jejich soustředění na našich hranicích. V červenci
na schůzce v Chomutově A-54 potvrdil tyto zprávy
a přinesl nám dokumenty, které odhalovaly nový
útočný plán pro použití německých sil. 

(Moravec František, Špión, jemuž nevěřili, vyd.
Rozmluvy, Praha 1990, str. 137-185)

www.ceskenarodnilisty.cz
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NEZAPOMÍNEJME NA MINULOST
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

V květnu uplynulo 68 let od skončení 2. světové
války. Nechybělo mnoho a většina občanů nesou-
hlasících s německou okupací a vznikem protek-
torátu Čechy a Morava, mohla bydlet na Sibiři
anebo v asijských stepích.  Ostatní uvěznění měli
vlastním popílkem znečisťovat evropské atmosfé-
rické klima. Říšskoněmecký kancléř Adolf Hitler
prohlásil v červnu 1942 mj. „Jsem pevně rozhod-
nut nevzdat se nikdy Čech a Moravy…Nejste-li
schopni to pochopit a změnit poměry, pak bude
český národ odstraněn z Evropy…buďte ujištěni,
sáhnu k nejkrutějším prostředkům…“ 

Po Židech, Polácích, Cikánech, duševně a fyzicky
postižených, byl na řadě náš národ. 360 tisíc za-
vražděných, a umučených Čechů zemřelo krutou
smrtí. Němečtí uchvatitelé toužili po naší rodné
zemi, po bohatství našich národů. Totální
germanizaci, genocidě a vystěhování čes-
kého národa zabránili naši spoluobčané,
vlastenci, státníci a především vojáci
armád zemí protihitlerovské koalice, ze-
jména Sovětského svazu.

Nezapomínáme na občany naší malé
obce Cikháj pod Žákovou horou a Tisův-
kou, kteří vystoupili odhodlaně na obranu
naší vlasti. Místo podpory protektorát-
nímu režimu a německé říši, zvolili vzdor
a odpor, sebeobětování, zvolili hrdinství.
Partyzánům uchovávali vysílačky, prali
a zašívali prádlo a oděv, poskytovali
stravu, podávali zprávy o pohybu fašistic-
kých vojsk, gestapa a českých konfidentů.
Dva občané odešli do lesů k partyzánům, ostatní
dobrovolně pomáhali francouzkým a jugoslávským
utečencům z německého zajetí. Za nezištnou
pomoc partyzánům vypálili Němci dne 3. ledna
1945 Vajsovu chalupu, prostříleli chalupu Rouč-
kovu, obyvatele zatkli a odvezli do koncentračních
táborů. I další občany zatčené v prosinci 1944
a v lednu 1945 odsoudili k trestu smrti. Z místní
kaple odvezli Němci zvon. Dne 1. května 1945 byla
obec totálně obsazena fašistickými vojsky, prohle-
dáván každý dům. Za ukrývání partyzánů měli být
zatčeni všichni občané, domy vypáleny, obec zni-
čena. Prozíravosti partyzánského velení byla obec
uchována, občané žili a žijí.

Aby znemožnili další vstup německým vojskům
do obce, zorganizovali povstání, na příjezdové sil-
nice do obce stavěli barikády. Obec Cikháj byla
osvobozena partyzány 

5. května 1945 a následně 10. května 1945
mohli občané uvítat slavnostně prvního sovětského
vojáka, osvoboditele a 12. května 1945 1200 ru-
munských vojáků. Organizátoři odboje začali, spolu
s partyzány, odzbrojovat ujíždějící německá vojska
a sepisovat odebrané zbraně. Díky Rudé armádě,
která 9. května 1945 vstoupila do Prahy se, občané
odsouzeni k trestu smrti, mohli vrátit domů.

Jména rodin Vajsové, Hamanové, Jaitnerové,
Ptáčkové, Bukáčkové, Novákové, Opatové, Barto-
šové a dalších můžeme právem řadit ke skupině
slavných Čechů, k legionářům z první světové

války, k hrdinům od Sokolova. Naši občané nebyli
pisateli, učenci, ale prostými lidmi, kteří konkrét-
ním činem, pomáhali k osvobození naší vlasti. A to
bylo stejně významné jako aktivita českých veli-
kánů vědy, kultury, armády.

Vlivem propagandy některých profašistických
přívrženců v zahraničí i u nás, se snižuje porozu-
mění tomu, o co tehdy šlo, kdo byli viníci a kdo
oběti. Projevují se snahy hrůzy války znevážit a na
okupaci našich zemí, na utrpení občanů, zapome-
nout

Braňme se před nepravdami, uchovávejme úctu
k místním hrdinům, chovejme úctu k naší historii
a k osvoboditelům.

CHOVEJME ÚCTU K HISTORII
Rudolf Hegenbart
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SUDETONĚMECKÝ LANDSMANŠAFT
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

I. Ohlédnutí
1. Sudetské otázce – a tím také „sudetské krizi“

na podzim 1938 – lze správně porozumět jen na po-
zadí vzniku Československa v letech 1918/1919.

2. Déle než 700 let sídlili Němci v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku. Tyto země náležely do roku
1806 k římskoněmecké říši, do roku 1866 k Němec-
kému spolku a do roku 1918 k Rakousko-Uhersku.

3. S odvoláním se na právo sebeurčení národů,
vyhlášené prezidentem Woodrow Wilsonem prosa-
dili zakladatelé Československa na mírových jedná-
ních v letech 1918/19 odtržení Čech, Moravy
a rakouského Slezska od Rakouska a odtržení Slo-
venska a Podkarpatské Rusi od Uher. Při nerespek-
tování práva na sebeurčení zakladatelé
Československa prosadili, že 3,5 milionu sudetských
Němců a 1,3 milionu Maďarů, Ukrajinců a Poláků
bylo proti své deklarované vůli začleněno do mno-
honárodnostního státu, který však byl konstituován
jako „československý" národní stát. Tím vzaly za
své mnohá desetiletí trvající snahy o německo-
české vyrovnání.

4. Podle československého sčítání obyvatel z roku
1930 obsahovaly souvisle osídlené sudetoněmecké
oblasti 50 politických zemských okresů, neboli 120
soudních okrsků s 3338 obcemi s průměrnou větši-
nou německého obyvatelstva více než 80 procent.
Rozloha tohoto území činí 25 775 kilometrů čtvereč-
ních. Kromě toho existovalo ještě 59 obcí - sudeto-
německých jazykových ostrovů. Dále žilo 313 666
sudetských Němců v českém jazykovém území, kde
tvořili místní jazykové menšiny. 

5. Sudetští Němci marně usilovali v rámci jim
vnucené československé ústavy o dosažení jistoty
své hospodářské, sociální a národní existence, au-
tonomie svého kulturního života a poměrného podílu
na státních prostředcích, státních zařízeních a na
úřednických místech ve státní správě. V letech 1926
až 1938 se německé politické strany podílely na
vládě Československé republiky a až do roku 1935

reprezentovaly 75 procent sudetoněmeckých voličů.
Teprve nezdar těchto snah, stav sociální nouze, který
se stal trvalým jevem, a odmítnutí návrhů sudeto-
německých stran na autonomistická řešení přiměly
většinu sudetských Němců, ovlivněných politickým
a hospodářským vývojem v sousední Německé říši,
usilovat o jiné řešení.

6. V roce 1938, stejně jako na konci první světové
války, byli sudetští Němci pouze objektem politiky
velmocí. Hitler si zahrál s osudem sudetských
Němců nečestnou hru a vynutil si vývoj vedoucí
k mnichovské dohodě. Anglie a Francie by však
nikdy neuložily Československu odstoupit sudeto-
německé území, kdyby osvobození sudetských
Němců z české nadvlády neodpovídalo zásadě
práva na sebeurčení.

7. Zničení vlastní české státnosti a svobody čes-
kého národa nacionálně socialistickým režimem
v březnu 1939 bylo zavrženíhodným násilným činem
směřujícím proti právu na sebeurčení tohoto národa,
jehož nápravu v rámci mezinárodního práva a lid-
ských práv bezvýhradně schvalujeme. Bezvýhradně
také odsuzujeme všechna opatření a všechny plány
národně-socialistického režimu, které byly namířeny
proti lidským právům a proti národní existenci čes-
kého národa.

8. Expanzivní český nacionalismus využil v roce
1945 ve spojení se sovětským imperialismem
zhroucení Třetí říše k vyhnání sudetských Němců
z jejich původního sídelního území a k uloupení je-
jich národního majetku. Tento postup, doprovázený
krutostmi a vraždami, je mnohonásobným poruše-
ním základních lidských práv a svobod.

9. Dnes žijí 2 milióny sudetských Němců ve Spol-
kové republice Německo, z toho 1 milión v Bavorsku.
Kolem 800 000 sudetských Němců bylo odsunuto do
sovětské zóny Německa, 140 000 jich žije v Ra-
kousku, asi 24 000 v jiných evropských a zámořských
zemích a okolo 200 000 v Československu. Okolo
240 000 sudetských Němců přišlo při vyhnání o život.

Prameny k dějinám sudetoněmecké otázky
Odvrať se od zla a čiň dobro, hledej smír, a konej jej neustále.
Nad všechny pozemské věci miluj čisté a ryzí svědomí!
Jan ze Žatce, „Oráč a smrt“ (Ackermann von Böhmen), kolem roku 1400 
Následující „Stanovisko k sudetské otázce“ bylo přijato 15. 1. 1961 plénem Sudetoněmecké rady

a 7. 5. 1961 potvrzeno spolkovým shromážděním Sudetoněmeckého krajanského sdružení

Stanovisko k sudetské otázce 20 bodů
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SUDETONĚMECKÝ LANDSMANŠAFT
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

10. Postupující hospodářská, sociální a politická in-
tegrace sudetských Němců ve Spolkové republice Ně-
mecko a pozvolná výměna generací nepovedou
v žádném případě k nějakému „vyřízení" sudetské
otázky. Upevnění existenčního postavení dává sudet-
ským Němcům namnoze možnosti vyvíjet politické
aktivity a hlásit se o svá práva. Rozptýlenost sudet-
ských Němců a jejich nové společenské vazby způso-
bují, že je dnes účast německého národa na sudetské
otázce mnohem intenzivnější než kdykoliv předtím.

II. Výhledy
11. Nejen sudetští Němci, nýbrž celý německý

národ se nikdy nesmíří s vyhnáním sudetských
Němců z jejich domovů, v nichž žili po celá staletí.
Stejně tak se nikdy nesmíří s tím, aby byla českému
národu upírána svoboda a nezávislost. Hlasy volající
po spravedlnosti a sebeurčení pro všechny, jakož i po
�revizionismu ve jménu svobody� nikdy neustanou.

12. Ve shodě s Chartou vyhnanců odmítáme ja-
koukoli myšlenku na pomstu a odplatu. Neznáme
žádnou kolektivní vinu českého národa na našem vy-
hnání a posuzujeme všechny osoby jednotlivě podle
toho, jak dnes smýšlejí o vyhnání, a pro co se dnes
upřímně angažují. Výtku�revanšismu�můžeme proto
s klidným svědomím odmítnout. Naproti tomu se
nikdy nevzdáme požadavků na znovunastolení práva,
porušeného vyhnáním, a na náhradu utrpěných škod.

13. Od spolkové vlády očekáváme, že nebude nikdy
akceptovat vyhnání a vyvlastnění více než 3 milionů
německých státních občanů z Čech, Moravy a Slez-
ska, nýbrž že se bude v každém směru účinně zasa-
zovat za jejich práva. To platí také v případě navázání
diplomatických styků s Československem.

14. Naše politické snahy se zakládají na právu na
vlast a právu na sebeurčení národů v rámci evrop-
ské integrace, a sice nezávisle na sporné mnichov-
ské dohodě z roku 1938.

15. Uznáváme stejně tak přirozené právo jednot-
livce na nikým neomezované právoplatné bydliště,
jakož i právo všech národů, etnických, rasových
a náboženských skupin na nikým neomezované
právo žít trvale v jejich původních sídelních územích
(právo na vlast). V našem případě tím rozumíme
právo sudetoněmecké národnostní skupiny na ná-
vrat do její vlasti a na nerušený život v ní ve svobod-
ném sebeurčení. Poměry v Evropě – také vzájemné
vztahy mezi Spolkovou republikou Německo a Čes-
koslovenskem - lze považovat za znormalizované
teprve tehdy, až bude toto právo realizováno.

16. Hlásíme se k právu na sebeurčení jakožto
k právu národů a národních skupin svobodně určo-
vat svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní
statut. O osudu sudetských Němců a o jejich území
smí být tedy rozhodováno pouze s jejich výslovným
souhlasem.

17. Upřímně si přejeme přispět řešením sudetské
otázky k míru mezi národy. Překonání německo-
českého sporu, který vyplývá z nacionalismu 19.
století, a jeho nahrazení dobrým sousedským vzta-
hem, považujeme za evropský úkol. Z tohoto důvodu
považujeme za nejlepší takové řešení, se kterým
mohou svobodně souhlasit oba národy.

18. Ve zvláštních geografických podmínkách
česko-moravsko-slezského prostoru připouští zásada
práva na sebeurčení národů různá státoprávní a me-
zinárodněprávní řešení. Řešení odpovídající právu na
sebeurčení národů je však neslučitelné s jakýmkoliv
pokusem zahrnout Němce a Slováky do centralistic-
kého českého národního státu, v němž by jim bylo při-
souzeno podřadné postavení („čechoslovakismus").

19. Státoprávní společenství s českým a sloven-
ským národem není předem vyloučeno, pokud bude
spočívat na základě rovnocenného a svobodného
partnerství, to znamená na svobodném vyjádření
vůle zúčastněných, a bude-li toto garantováno spo-
lečenstvím svobodných národů Evropy.

20. Budoucí poměr mezi sudetskými Němci,
Čechy a Slováky může být uspokojivě vyřešen pouze
v rámci celoevropské integrace. Předpokladem je
dlouhodobě koncipované smíření mezi německým
národem a jeho východními sousedy.

Zdroj: Cesta ke smíření. Dokumenty Sdružení su-
detoněmeckých katolíků Ackermann-Gemeinde z let
1948 – 1991. Sestavil Franz Olbert, generální sekretář
Ackermannovy obce. Přeložil Milan Kubes. Vydal ISE,
Institut pro středoevropskou kulturu a politiku s pod-
porou Ackermann-Gemeinde, v Praze, roku 1992. 

Těchto 20 bodů je závazných pro všechny proudy,
přesněji názorová společenství, které Sudetende-
utschland Landsmannschaft tvoří. Tedy pro nejradi-
kálnější, krajně pravicový a zároveň také nejvlivnější
Witikobund (který zřejmě měl hlavní slovo i při vy-
tváření tohoto Stanoviska k sudetské otázce), pro
katolickou Ackermann-Gemeinde (Ackermannova
obec), pro sociálně demokratickou Seliger-Geme-
inde (Seligerova obec) a pro menší Společenství
evangelických sudetských Němců. A Landsmanšaft
působí rovněž v Rakousku. jp
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DOZVUKY VOLEB
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Nejvyšší správní soud (NSS) v Brně nevyhověl
žádné ze 109 stížností na prezidentské volby. Po-
tvrdil tak vítězství Miloše Zemana. Soud uznal, že
některá Zemanova tvrzení v předvolební kampani
se lidem mohla jevit jako demagogická či dokonce
lživá. Nešlo ale o tak závažné zásahy, aby si vynu-
tily zrušení voleb. Vzhledem k půlmilionovému roz-
dílu hlasů nemohly podle soudu změnit ani
konečný výsledek. Neúspěšní stěžovatelé se ještě
mohou teoreticky obrátit na Ústavní soud. Případné
stížnosti ale nemají přímý vliv na Zemanův nástup
do funkce. Všechna rozhodnutí v plném znění lze
dohledat na úřední desce NSS.

64 stížností soud odmítl, protože pisatelé větši-
nou nedodrželi zákonnou lhůtu pro zpochybnění
výsledku voleb. Další skupinu návrhů soudci vyře-
šili pouze prostřednictvím korespondence, protože
nesplňovaly různá formální kritéria nebo vůbec ne-
bylo jasné, čeho se stěžovatelé domáhají. Věcně
volební senát přezkoumal 24 podnětů. Přestože
v některých případech zjistil nezákonnosti, volby
nezrušil. Zjištěné problémy totiž podle soudu ne-
mohly ovlivnit celkový výsledek voleb.

Ve stížnostech se často objevovaly argumenty
proti charakteru volební kampaně před druhým
kolem volby. Zeman podle stěžovatelů uplatňoval
nepravdivé, případně xenofobní a nacionalistické
argumenty. NSS sice uznal, že některá Zemanova
tvrzení se lidem mohla jevit jako nekorektní, de-
magogická či dokonce lživá. Nešlo ale o tak zá-
važné zásahy, aby si vynutily zrušení voleb. Podle
soudu je v podmínkách demokracie obvyklé, že
kandidáti využívají pozitivní i negativní kampaň,

v níž mají své místo i emocionální a vyostřené ar-
gumenty. Zneplatnění voleb připadá v úvahu jen ve
výjimečných případech, kdy by jedna intenzivní
protizákonnost, případně řada protizákonností
slabších, mohla změnit celkový výsledek.

Jako další problematické prvky kampaně soud
jmenoval šíření nepravdivých informací o vystěho-
vání známé Karla Schwarzenberga ze zámeckého
bytu v Čimelicích nebo pokusy spojovat jeho rodinu
s fašistickým a nacistickým hnutím. "Soud shledal,
že se v těchto případech opravdu jednalo o neprav-
divá tvrzení i lži. Dospěl tak k závěru, že v průběhu
volební kampaně došlo k nezákonnostem schop-
ným ovlivnit volební výsledek, avšak nikoliv tak in-
tenzivním způsobem, který by mohl konečný
výsledek změnit," uvedla mluvčí soudu Sylva Do-
stálová. 

Soud se zabýval také sporným inzerátem v de-
níku Blesk, kde se objevily ostré útoky na Schwar-
zenberga. Podle NSS se ale nijak neprokázalo
spojení zadavatele inzerátu se Zemanovým týmem.
Se stížnostmi neuspěly ani známé osobnosti, na-
příklad olympionička Věra Čáslavská nebo doku-
mentaristka Olga Sommerová. "Další kroky zvážím
po poradě s právníkem. Nejsem ještě rozhodnuta,"
reagovala na verdikt soudu Čáslavská, které vadil
především způsob vedení kampaně před druhým
kolem. Podle soudu ale nestihla zákonnou lhůtu.
Soud nevyhověl ani protikorupčnímu sdružení Rů-
žový panter, právnímu aktivistovi Tomáši Pecinovi
nebo antikomunistovi Janu Šináglovi.

19. 2. 2013 
Zdroj: ČT24 

Zeman je prezidentem,
soud nevyhověl žádné ze stížností
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Tak nám zvolili prezidenta“, řekla by možná
dnes posluhovačka panu Švejkovi, jenž by se
otázal, nepřestávaje mazat revmatická kolena
opodeldokem: „Kerýho prezidenta, paní Mülle-
rová? Já znám dva…“ Nakonec by se shodli, že
„toho tlustýho, nábožnýho“, jenž hlasoval pro cír-
kevní restituce, vědí, toho s tím červeným čírem,
co ho mládež nová, mládež Schwarzenbergova
nosí v klopě…, tak toho ne. Toho druhého, co je,
pravda, také tlustý, ale nemá číro a mládež nová
ho sice v klopě nenosí, ale zato mu maluje na
plot červené pantákly a jiná znamení.

Mládež nová představuje v prezidentském
post bellum možná vůbec nejlákavější kořist
a nezanedbatelnou mediální cílovou skupinu. To,
jak beze zbytku akceptovala čistý mediální kon-
strukt knížete, umně vytvořený z prvotní amorfní
matérie, je prostě (v boratovské terminologii)
„fakt hustý“ a výsledek mainstreamového tlaku
(za ochotné, v některých případech přímo ochot-
nické podpory nekonečně recyklovatelné části
staré dobré „umělecké fronty“) zasluhuje „re-
spekt“.

Sousloví „mládež nová“ vzniklo v padesátých
letech minulého století jako označení pro budo-
vatelské nadšence hledící planoucím zrakem ke
světlým zítřkům skrytým kdesi daleko, předa-
leko za obzorem, aniž by se nechali rozhodit ta-
kovým detailem, že jejich botka vězí v čemsi
hnědém, lepkavém a hustě smrdutém až po kot-
ník. Z toho plyne, že ne každá mládež je „mládež
nová“, a ani ta, která se tak vnímá, není tak
úplně nová, jak si možná představuje, bloudíc
v historii jako Mařenka s Jeníčkem v černém
lese. A nikde světélko. Neb perníkovou cha-
loupku zbaštily, poté co „přemluvily bábu“, už
dávno jiné děti. Mařence a Jeníčkovi to ovšem
ve škole nikdo neřekl, neboť učitelé měli spousty
starostí s podpisováním petic a zaujímáním
správně „hustých“ postojů, takže děti snící
o perníčku nemají potuchy, že chaloupka už
dávno vzala zasvé a že za chvilku zmizí (pod
cenou prodán nastojato) i les, kterým bloudí
s ústy plnými laskomin, a zbude jenom tma
a tma.

Ano, v těchto prvních veřejných prezident-
ských volbách se potvrdilo, jak málo je jistá část
mladých lidí odolná soustředěnému mediálnímu
tlaku, pod jehož vlivem je ochotna vzít za své
i tak zjevné pitomosti, jako je punkový symbol
zneužitý k podpoře establishmentu. Mimocho-
dem, dnes jsem viděl v metru mladou maminku
upravovat na bundě svého asi tak pětiletého
kloučka pyšně placku s punkovým knížetem.
Bylo mi jí trochu líto. Ale pomoci jsem jí nemohl.
Byla plně v zajetí svého fantasmatu – a co víc:
byla v něm evidentně šťastná. Ale zpět k mladým
příznivcům stařičkého knížete. Nevím, zda má
smysl rozvíjet tímto směrem úvahy o nonkon-
formní podstatě punku a jeho nekompromisním
vymezení vůči oficiálnímu. V postmoderním dis-
kursu ztrácejí symboly svou podstatu a transfor-
mují se do nezávazné hry vyprázdněných
ornamentů.

Domnívám se, že daleko podstatnější je uva-
žovat v souvislostech prezidentské volby o po-
někud jiných konotacích. Zdá se totiž, že
například vzdělání samo, v současnosti na-
mnoze vnímané nikoliv jako prostředek k sebe-
zušlechtění a zkvalitnění ducha, ale spíše jako
klíč k dosažení vlivu, postavení a odpovídajících
příjmů, přestalo být garantem nezávislého myš-
lení a stalo se čímsi konformním, jakousi ne-
zbytnou formalitou sociálního kalkulu, v němž
se tradičně nezávislé myšlení akademického
světa stává vstřícné utilitárnímu okolí a mediální
manipulaci.

Fakt, že této manipulaci veřejnost jako celek
odolala a vymezila médiím mainstreamu hranice
jejich vlivu, je patrně nejdůležitější zpráva
z první veřejné volby prezidenta republiky. Pro-
cento voličů Karla Schwarzenberga, především
z mladé, vzdělané generace, však není možné
přehlédnout. Samozřejmě s dodatkem, že pokud
bylo výrazem svobodného a nezávislého uvažo-
vání, je třeba je plně respektovat. Škoda, že mi
v tom poněkud brání neskrývaně nevyvážený,
jednomu z kandidátů jasně stranící projev vět-
šiny našich tzv. nezávislých médií, veřejnoprávní
Českou televizi nevyjímaje.

TAK NÁM ZVOLILI PREZIDENTA
LUBOMÍR BROŽEK
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Důvodů, proč se nestal prvním českým, přímo
voleným prezidentem Karel Schwarzenberg, je
celá řada. Jmenujme si jen ty zásadní. Asi nej-
větším důvodem jeho porážky byla jeho spjatost
s dnešní vládou, což je karta, kterou stále,
a vcelku logicky, používal jeho protikandidát
Miloš Zeman.

Ačkoli se Schwarzenberg v kampani od svého
hlavního působiště, místa prvního místopředsedy
vlády a ministra zahraničí distancoval ze všech
sil, nepodařilo se mu navodit dojem, že s vládou
vlastně nemá nic společného a za její kroky ne-
nese žádnou odpovědnost. Nepomohlo mu, že
odešel ze Sněmovny, když se
jednalo o nedůvěře vládě kvůli
amnestii prezidenta Klause, ne-
pomohlo mu ani to, jak házel
veškerou odpovědnost za nepo-
pulární ministry kultury Bessera
a Hanákovou na stranu Staro-
stové, která je s jeho TOP 09
v těsném předvolebním i vládním
spojení. V obou případech šlo
o projev dost levného alibismu,
a voliči to tak i pochopili. 

Druhým důvodem Schwarzen-
bergovy prohry je jeho samotná
politická aktivita jakožto před-
sedy dominantní, i když ne nejpočetnější vládní
strany. Té strany, která je v osobě svého místop-
ředsedy Kalouska na pozici ministra financí kon-
struktérem různých opatření označovaných za
reformu, ale to je jen nepříliš přesná nálepka na
docela jiném obsahu. Kroky TOP 09 a vlády v roz-
počtové, fiskální a sociální sféře totiž nevedou
k posílení ekonomiky, ale pouze ke zchudnutí
většiny obyvatelstva. Zeman po celou kampaň
vyčítal Schwarzenbergovi a jím vedené straně,
že volí jen holé zvyšování daní místo účelné pod-
pory investic. Je zvláštní slyšet to od politika,
který se označuje za levicového, a navíc na ad-
resu strany, která se vydává za pravicovou. 

Zvyšování daňové zátěže je přece tradiční
a neodmyslitelná součást levicové hospodářské
politiky. Pravda, obvykle je provázena transfery

do sociální oblasti, což TOP 09 nečiní, a proto má
proti sobě tak masivní díl obyvatelstva. Občané
totiž vidí, že peníze mizí z jejich kapes, ale nevidí,
že by výsledkem tohoto úsporného programu byl
zřetelný růst v jiné oblasti – sociální, zdravot-
nické, investiční atd. Místo toho peníze mizí
v černé díře státní kasy. A protože je u nás míra
korupce taková, jaká je, podle některých odhadů
činí nominální ztráty z rozpočtu až 200 miliard
ročně, každý si snadno spočítá, kolik nemocnic,
hospiců, dětských domovů nebo pracovních míst
by mohlo vzniknout, kdyby ty obrovské peníze
nekončily na soukromých účtech zkorumpova-

ných státních úředníků. A tak
přestože se Karel Schwarzen-
berg pasoval ve své rétorice na
bojovníka s korupcí, prohrál,
neboť je obecně považován za
její symbol. A mimochodem,
v tomto bodě se na Zemana
zřejmě nabalila největší část
těch, kdo v prvním kole volili
Jana Fischera jako domnělý
symbol rozumnější politiky, než
je ta, kterou dnes provozuje
strana a vláda, v níž dlí Karel
Schwarzenberg. 

On prohrál ještě z řady dílčích,
ale neméně vážných důvodů. Opakovaně dal na-
jevo, že s ním nastoupí vstřícná politika vůči su-
detským Němcům a jejich požadavkům
přehodnocení poválečného vývoje. Dokonce sám
na adresu těch statisíců Němců, kteří se ještě
před válkou prokazatelně zřekli českosloven-
ského státního občanství a přijali občanství Ně-
mecké říše, prohlásil doslova, že "se dočasně
pomýlili". Možná, že tato věta vyděsila normál-
ního českého voliče víc, než ahistorické úvahy
o Edvardu Benešovi před Haagským tribunálem.
Alibi v podobě "dočasného pomýlení" zástupů
prvorepublikových Němců totiž nápadně vyhlíží
jako první krok, po němž bude následovat gene-
rální pardon vůči tomuto dočasnému pomýlení,
a s tím přijde i nutný a logický revanš a majet-
kové požadavky. Před deseti lety Landsmann-

Proč nevyhrál Schwarzenberg
Petr Žantovský
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schaft spočítal, že jeho nároky za majetky odsu-
nutých jdou do výše 300 miliard korun. To je ve-
lice konkrétní číslo, srozumitelné každému.
A vyvolávající oprávněné obavy. 

Schwarzenberg v kampani učinil několik ne-
taktických, ale také značně netaktních kroků. Asi
nejstrašidelnější bylo, kterak při poslední tele-
vizní debatě pozurážel veterána západní fronty,
člověka, který šest let nastavoval krk za Česko-
slovensko. Ten položil Schwarzenbergovi jasnou
a prostou otázku: několikrát nedodržel slovo –
například neodstoupil kvůli aféře Jiřího Čunka,
ač se k tomu svatosvatě zavázal. Otázka zněla:
co má pro vás větší cenu – dané slovo, nebo
funkce? Na to Schwarzenberg reagoval tím, že
devadesátiletému vojákovi řekl, že by "vzhledem
ke svému pokročilému věku měl používat argu-
menty místo urážek". Nic víc. Na otázku neodpo-
věděl, jen z něj zcela upřímně vyletěla žluč. Tím
ztratil veškeré voličstvo důchodového věku. 

Ale navzdory mediálním odhadům nezískal ani
mladé tak plošně, jak doufal. Jediné místo v zemi,
kde přehrál Zemana, byla Praha. Ale ani tam jeho
triumf nebyl dramatický – získal 66 oproti Zema-
novým 34 procentům. Potíž je asi v tom, že lidé
neskočili na plytkou a povrchní plackovou kam-

paň. Pochopili, že nevolí Zlatého slavíka, nýbrž
hlavu státu. Výtvarník David Černý prohlásil
v České televizi, že "Karel je rebel". Potíž je
v tom, že to není pravda. Schwarzenberg je re-
prezentantem těch nejtradičnějších konzervativ-
ních proudů, rebelského na něm není zhola nic. 

Apropos média. Ta také vydatně napomohla
Karlu Schwarzenbergovi k porážce. Tlačila totiž
na pilu tak nebývale silně, až to bylo nápadné.
Některé deníky se přímo přihlásily k podpoře to-
hoto kandidáta, z jiných médií se dalo mezi slovy
i obrazy vyčíst, na čí straně bije srdce přísluš-
ných redaktorů. A to všechno v zemi, která má
dost dlouhou zkušenost s násilně vnucovanou
kolektivní názorovou jednotou. Těžko se to dá
přesně spočítat, ale myslím, že média ubrala
Schwarzenbergovi dobrých pár procent. Nepři-
dala je možná Zemanovi, ale odradila znechu-
cené voliče od návštěvy volební místnosti. A to
je vůbec to nejhorší, čeho média mohla dosáh-
nout. Tím totiž jen podala důkaz, že nepovažují
za hlavní obecný zájem, ale myslí jen na zájem
svůj. Po těchto volbách už bude novinářům a mé-
diím důvěřovat opravdu jen málokdo.

Vysíláno 30. ledna 2013 na ČRo 6,
publikováno na www.rozhlas.cz/cro6 

Na slavnostním odznaku pro 64. sudetoněmecký
sjezd, který se konal 18. a 19. 5. v Augsburku, ne-
chybělo sjezdové heslo „Budoucnost vyžaduje
vlast“. 

Interview: Jak hodnotíte návštěvu premiéra Ne-
čase v Bavorsku?

Martin Kastler, člen Evropského parlamentu
a spolkový předseda Ackermann-Gemeinde: „ Petr
Nečas napsal další kapitolu německo-českého
usmíření, kterou zahájil bavorský premiér Horst
Seehofer (CSU) svojí návštěvou sousedního státu.
Mnoholeté mlčení má na nejvyšší politické úrovni
svůj konec.“   SZ, 25. 1. 2013

H. J. Schmidt: Česko-bavorské jaro
Projev českého premiéra v bavorském sněmu

byl oceněn dlouhotrvajícím potleskem. Nedávno to
bylo ještě nemyslitelné. Zdálo se, že vyhnání zatě-
žuje vztahy. Bavorsko je patronem sudetských
Němců. Trvalo to desetiletí, než bavorský premiér

jel do Prahy, současně i do Lidic, Terezína a Ústí
n/L. Dříve vždy stály v cestě Benešovy dekrety. To
budou i nadále. Navracení majetku Nečas v Mni-
chově vyloučil. Projev Nečasův byl oceněn i sudet-
skými Němci. Jejich mluvčí, Berndt Posselt (rovněž
poslanec za CSU), poukázal na to, že Nečas mluvil
o „vyhnání“, což bylo odvážné. SZ, 26. 2. 2013

Poznámka: 
Všichni v Německu vědí, že německý majetek,

v souladu s mezinárodními smlouvami, jsme prá-
vem konfiskovali a nadto jeho hodnotu jsme ne-
museli odčítat z našeho reparačního účtu. Dále
jsme se v Pařížské reparační smlouvě zavázali, že
konfiskovaný majetek se nikdy nedostane do ně-
meckých rukou. To zapomněl pan Petr Nečas v Ba-
vorsku říci. Také opomněl připomenout, že Němci
nám dluží na reparacích téměř 360 miliard před-
válečných korun.

www.ceskenarodnilisty.cz

Právo na vlast
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Režisérka Monika Le Fay iniciovala ještě v so-
botu vzápětí po oznámení vítězství Miloše Zemana
(SPOZ)  v prezidentské volbě petici s názvem „Mi-
loši Zemane, nejste a nikdy nebudete můj prezi-
dent". Podle Le Fay tato petice vznikla spontánně
v pražské Lucerně po sobotní prohře Zemanova
protikandidáta, šéfa TOP 09 Karla Schwarzen-
berga. "Zvítězit pomocí lží a estébáckých metod je
Pyrrhovo vítězství," řekla Le Fay. Prohlášení podle
ní podepsali lidé z různých oblastí veřejného života,
například bývalý Havlův tajemník Vladimír Hanzel,
kněz Ladislav Heryán, hudebníci Roman Holý a Ja-
roslav Hutka, herci Jan Kašpar, Oldřich Navrátil
a Veronika Žilková, režisérka Olga Sommerová, ar-
chitekt Bořek Šípek, ředitel galerie DOX Leoš Válka
či historik Petr Placák.

Chybička se přitom ale vloudila: herečka Veronika
Žilková nepodepsala petici nazvanou "Miloši Ze-
mane, nejste a nikdy nebudete můj prezident". Pod-
pis pod peticí, s kterou přišla režisérka Monika Le
Fay, popřel i bývalý tajemník Václava Havla Vladimír
Hanzel. Přesto, že oba Schwarzenberga volili.

V reakci na toto prohlášení obratem vznikla jiná
petice, v nichž signatáři vyzývají osobnosti, aby re-
spektovali výsledek voleb.

Celý text petice, který je dostupný na portálu 
petice24.com: 29. leden 2013

Respektujte výsledky voleb!!!
Provolání občanů k takzvaným „osobnostem“

„umělcům“ a „pseudoumělcům“:
My, níže podepsaní občané se s nevolí a odpo-

rem díváme na počínání tzv. osobností a tzv.
umělců. Těch našich spoluobčanů, kteří  se bůh-
víproč  považují za elitu národa. A my se ptáme: Oč
jsou pan Svěrák, Hanák a další více občany, než
většina obyvatel naší vlasti, že beze všeho studu
dokážou zpochybňovat výsledky demokratických
voleb. Jak řekl Franz Kafka: "Ze zámku nejste,
z vesnice nejste! Nic... nejste." Na zámku vás ne-

chtějí a vesnicí pohrdáte!  Velmi dobře
vzpomínáme na doby, kdy herci sepiso-
vali petici požadující trest smrti pro paní
Jiřinu Štěpničkovou. Velmi dobře si také
pamatujeme, že se stejným fanatizmem
podepisovali herci tzv. Antichartu.   Ať si
páni herci vzpomenou, na jakém sociál-
ním žebříčku stála jejich profese před
150 lety. A dnes budou zpochybňovat vůli
většiny obyvatel této země? Vyzýváme
proto tyto „osobnosti“ a „umělce“, aby
respektovali vůli většiny obyvatel!  Aby
přestali urážet toho, jenž byl zvolen svo-
bodnou vůlí většiny tohoto národa!

V Čechách poprvé zvítězila demokra-
cie a pan Zeman bude mnohonásobně
lepší president jak pan Havel. Mediokra-
cie snad konečně přestane rozeštvávat
národ. Skutečné osobnosti by uznaly
jeho výhru ve volbách, jako každý nor-
mální člověk, ne kolem sebe kopaly, že

nevyhrál jejich knížepán s čírem.

Naše "umělecká" fronta se vážně předvedla
v tom nejlepším světle. Jejich až fanatická fasci-
nace knížetem pro mě zřejmě navždy zůstane ne-
vysvětlitelnou záhadou. Pokud bychom tedy
neuvažovali o jednom z nejpádnějších důvodů
s názvem PRACHY. Ale fuj, tomu se nechce ani
věřit, jistě to bylo z nějakých ušlechtilých pohnu-
tek, vždyž dnes už se přece neříká: MÁ HLAD JAKO
HEREC. Nebo mi snad něco uteklo? 

Miroslav Grund

Volební dozvuky
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Miroslav Grund
Mladí žijí většinou z kapesného od rodičů, jejich

největší starostí je, jestli si dnes obarví vlasy na
modro či na fialovo a volí Karla, protože má hezký
číro a je to cool. Ideální cílová skupina pro propa-
gandu strany TOP 09. Doporučuji rodičům těchto
"zástupců budoucí inteligence", aby jim před příš-
tími volbami preventivně obarvili na modro či na
fialovo zadky, aby je ty blbiny přešly. Pokud si tedy
jejich rodiče zrovna taky nepřejí mít ovšem Karla
premiérem.

Josef Král FB
Tak se mi zdá, že to kluci pravicový pěkně pro-

koučovali. Když začali se štvavou kampaní proti
panu Fischerovi. Myslím, že kdyby ho neodrovnali,
byl by to pro Zemana těžší soupeř a možná by to
dopadlo jinak, než kníže co nedokáže ani odvolit.
No, možná se pletu, ale ta štvavá kampaň byla
opravdu zrůdná.... kdo seje vítr, sklízí bouři. Také
Miloši Zemanovi gratuluji k vítězství.

Eva Květounová FB:
Vytvořil se zfanatizovaný fanclub Trautenberka,

který sice hořel pravdou a láskou, ale běda tomu,
kdo s nimi nesouhlasil. Ten nemohl počítat s prav-
dou ani láskou, protože s ním provedli krátký pro-
ces jako za normalizace. Svoje by o tom mohl říci
Martin Dejdar, který se přidal na tu nesprávnou
stranu a havlovci ho prokádrovali tak, jak to oni do-
vedou a jak to dělali za Václava Havla. Nabyla jsem
dojmu, že havlovci jsou sice krutopřísně sluníčkoví
lidé, ale jen když jim foukáte cukr do prdele. Jak-
mile s nimi nesouhlasíte, říkáte si o velké pro-
blémy.

SPaS vítá zvolení Miloše Zemana za prezidenta
v souladu s potřebami většiny občanů České re-
publiky a chápe tuto volbu jako vítězství levicových
sil. Hodnotíme kladně vysoký zájem občanů o první
přímou volbu a konstatujeme, že takto vzniklá le-
gitimita nově zvoleného prezidenta je vysoká.

30. 1. 2013

Německé noviny po
zvolení Zemana českým
prezidentem:

"Lidový náruživý
kuřák a milovník pálenky
není mužem diplomatic-
kých floskulí. Když byl
v letech 1998 až 2002
ministerským předse-
dou, postaral se o po-
zdvižení a zděšení
provokativními výroky o sudetských Němcích jako
o �Hitlerově páté koloně�," poznamenala agentura
DPA s tím, že tehdejší německý kancléř Gerhard
Schröder pak zrušil plánovanou návštěvu Prahy.

Volební dozvuky

Společnost je nyní po prezidentských volbách značně rozdělená. Podaří se sjednotit například ales-
poň levici?

Víte, na prvním místě bychom měli sjednotit náš národ, naši zemi. To také někteří nebudou slyšet
rádi a budou to vydávat za šovinistický postoj. Já si ale myslím, že jsme občané této země. Především
my bychom se měli spojit, sjednotit na prioritách. A teprve pak se, samozřejmě, dělit podle politické
orientace. Demokraticky, v klidu. Protože to je to hledání cesty k blahu země. Pravice má svou cestu,
my na levici máme jinou cestu. Ale na konci té cesty by mělo být zřetelné blaho celého národa. Neměli
bychom být nepřátelé, ale soupeři. A zatím se tady ze soupeření stalo nepřátelství na život a na smrt.
A to je strašné. Vítězslav Jandák, ČSSD, 7. 2. 2013
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Zbytečně promrhaná šance
Zbyněk Kuchyňka  

Při volbě našeho kandidáta na funkci nejvyšší došlo k řadě opomenutí, které způsobily neblahý volební
neúspěch. Tady je třeba nezbytná sebereflexe. Dostatečně se nezdůraznil fakt, že už jeho zrod byl předz-
namenán šlechtickým původem: světlo světa spatřil po provedení císařského řezu.

Nebyla dostatečně zaměřena pozornost veřejnosti na vznešenost jeho chůze, kterou ani stáří nemohlo
znevážit. Elegantní suny nohou daly tušit, že jejich hybnost prošla v mládí náležitým nácvikem. Odušev-
nělou tvář zdobil knírek zvyšující nesporně noblesnost vzhledu, jenž je harmonicky doplněn nezbytným
motýlkem, jen zdánlivě nošeným s nevšední ležérností. To vše dokresluje liberální postoje nositele.

Velice málo se poukazovalo na zřejmě neobvyklé jazykové nadání, jímž pronikl téměř až na práh spi-
sovné češtiny, byť šlo v jeho případě pochopitelně o nemateřštinu. Stranou, bohužel, zůstala další a ne
právě běžná přednost: snaha získat majetek rodu nazpět a zasloužit se o jeho kontinuální fruktifikaci,
tak záslužnou po období komunistické devastace. Zcela neoprávněně se záporně komentovalo jeho usí-
nání při různých jednáních. Nedokázali jsme včas a důrazně sdělit, že jde o případ tzv. selektivní som-
nolence, v níž podřimování je vyvoláno podružností předmětů jednání, aby však vzápětí byla pozornost
uvedena do aktivního bdění, jedná-li se o zásadní problém. Touto předností se právem může pyšnit.

Také jeho emocionální pouto k sudetoněmeckým krajanům bylo odsuzováno, ačkoliv lze na ně pohlížet
jako na pozůstatek rodinné tradice Blut und Boden, jež dodnes podněcuje souznění s utrpením nebohých
vyhnanců. Jeho současné neokázalé působení v roli ministra přinese ovoce dalším generacím, které
budou moci ocenit a prožít jeho restituční štědrost. A nakonec nelze opomenout skutečnost, že jeho
hlava již svým tvarem je stvořena pro korunovaci, k níž však, žel, nedošlo.
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Věra Čáslavská je zcela jistě bývalá gymnastická
hvězda. Nechápu, proč se nechala zapojit do akce,
kde si určitě není tak jistá, jako kdysi na bradlech
nebo na kladině. Její hysterické vystoupení na po-
sledním televizním duelu prezidentských kandidátů
hvězdné nebylo. Neslo se ve stejném duchu jako vy-
stupování Petra Nečase, Miroslava Kalouska, Pře-
mysla Sobotky (ODS) a dalších a znovu ukázalo, že
když nic nepomáhá, tak je třeba strašit komunisty. 

Za uplynulých více než dvacet let, změnily vlád-
noucí (převážně pravicové) garnitury, bez vlivu
a podílu komunistů, situaci Československa a po-
zději Česka k nepoznání. Jakým způsobem a s ja-
kými dopady ví každý. Aby obhájily dosažené
výsledky a zabránily jejích zvratu, používají všeho
možného i nemožného. Když například nepomáhá
strašení Řeckem, jsou tady komunisti.

Při vystoupení Věry Čáslavské jsem si vzpomněl
na to, jak premiér Spojeného království Sir Winston
Churchill stanovil pravidlo pro bitvu v Atlantiku ve
vztahu k ponorkám. Německé ponorky budou na-
zývány U-boaty a ponorky budou spojenecká pod-

hladinová plavidla. Rozdíl vyjádřil následovně: 
„U-boaty jsou ti podlí lumpové, kteří potápějí naše
lodě, zatímco ponorky jsou ta odvážná a šlechetná
plavidla, která potápějí ty jejich.“

Asi jsem si na to vzpomněl proto, že v tomto
státě se toho za uplynulé období ponořilo (nebo od-
klonilo) mnoho.

Jsem přesvědčený, že kdyby se Miloši Zema-
novi, v roli prezidenta, nepovedlo nic jiného, než
prosadit zákon o prokazování nabytého majetku
a vrácení toho co bylo získáno nepoctivě, udělá pro
tento stát víc, než deset NERVů a podobných insti-
tucí. Jestliže se církvi vrací, co jí prý bylo ukradeno,
tak ať se českému národu vrátí rovněž to, co sku-
tečně bylo v uplynulých dvaceti letech ukradeno
(vytunelováno, ponořeno, odkloněno). 

A toho se „ponorky“ (nebo snad U-boaty?) bojí
a používají na svoji obranu třeba i Věrou Čáslavskou.  

Teď už snad stačí počkat jen na to, kdy bude
Václav Klaus prohlášen komunistou. 

(Našli jsme v elektronické poště, autor bohužel
uveden nebyl). 1. 2. 2013 

Proč nás stále straší a čeho se
údajně tak bojí Věra Čáslavská
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Kampaň prezidentského kandidáta Karla Sch-
warzenberga si vypůjčila prostředky anarchistické
a punkové subkultury, což působilo úsměvně. Vác-
lav Bělohradský napsal, že podzámčí volí pankáče
ze zámku a označil to za simulakrum. Kampaň dru-
hého kandidáta Miloše Zemana byla naproti tomu
skoro od samého počátku odporná, protože použí-
vala podlé a velmi nízké podpásové argumenty
nebo sebevědomě pronášené lži jak o rodině proti-
kandidáta, tak o jeho úmyslech či třeba o opoziční
smlouvě. Zemanova kampaň postupně gradovala
a vyvrcholila hanlivým inzerátem v Blesku ve čtvr-
tek a v pátek, tedy 24. a 25. ledna 2013, který zadal
bývalý důstojník Státní tajné bezpečnosti a dnes ad-
vokát Vladimír Zavadil přes agenturu Image CZ. Li-
dové noviny zveřejnily fotografii tohoto bývalého
poručíka StB, který působil v hlavní správě kontra-
rozvědky, jak dne 28. října 1988 zasahuje na Vác-
lavském náměstí. Připomeňme, že to je tentýž
advokát, který později podnikal společně mimo jiné
s Antonínem Charouzem, Vladimírem Železným
a Miloslavem Janstou z ČSSD.

Tento muž zaplatil celostránkový inzertní plakát
s přeškrtnutým portrétem Karla Schwarzenberga,
pod nímž opakoval nepravdivá hesla, která před
tím pronášel Miloš Zeman. Stálo v nich, že Karel
Schwarzenberg chce vrátit majetek potomkům
válečných zločinců, nebo že v německém tisku
mu vyjádřil podporu mluvčí sudetoněmeckého
landsmanšaftu Bend Posselt. Jak víme, žádnou
takovou větu pan Posselt neřekl a ani v němec-
kých novinách nebyla zveřejněna. Inzerce
v Blesku vyšla nepodepsaná. Advokáta Zavadila
zřejmě stály oba inzeráty milion korun, počítáme-
li slevu, kterou dostávají agentury. Řádná cena by
se pohybovala kolem jednoho milionu sedmi set
tisíc korun. Pan Zavadil si však, jak řekl Lidovým
novinám, cenu už nepamatuje: tak malé peníze
zřejmě nepočítá.

Ještě zajímavější však je, že podle serveru Me-
diaguru.cz agentura Image CZ, kterou vedou lidé
blízcí Jaromíru Soukupovi a jeho agentuře Médea,
tvrdí, že text inzerátu neznala, tedy nikdy neviděla,

a Karlu Schwarzenbergovi se omluvila. Zavadil zase
říká, že inzerát podal sám o sobě a mluvčí Miloše
Zemana, jak se dalo očekávat, se od něj rovněž di-
stancovala. Takové výroky vzbuzují vážné pode-
zření, že jde o předem domluvenou hru a má znaky
akce Olovo, kterou řídil Zemanův šéf poradců Mi-
roslav Šlouf. Proto je logické, že spolupracovníci
Karla Schwarzenberga podali trestní oznámení proti
neznámému pachateli pro podezření z páchání
trestného činu pomluvy podle paragrafu 184 a ší-
ření poplašné zprávy podle paragrafu 357. 

Závažnější je však porušení tiskového zákona,
kterého se zřejmě dopustilo vydavatelství Ringier.
Podle paragrafu pět tohoto zákona sice vydavatel
nezodpovídá za pravdivost údajů, jenže ještě exis-
tuje zákon o regulaci reklamy. Paragraf dvě tohoto
zákona zakazuje anonymní reklamu po dobu vo-
lební kampaně a podle volebního zákona, odst. 3,
nesmí být reklama v rozporu s dobrými mravy atd.
a nesmí mimo jiné napadat politické přesvědčení.
Podle advokátky Hany Marvanové proto za zveřej-
nění reklamy v rozporu se zákonem o reklamě
zřejmě hrozí zadavateli i vydavateli sankce až ve
výši dvou milionů korun.

Nezapomeňme na inzerát
v Blesku a advokáta Zavadila
Karel Hvížďala
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Veřejnost by neměla tuto kauzu ztratit ze zřetele,
protože jinak by mohla být zase strčena pod skříň.
Miloš Zeman má jistě dost sponzorů, kteří za něj a za
advokáta Zavadila pokutu zaplatí, ale veřejnost by měla
vědět, že za porušení zákona následuje trest. Za
zmínku rovněž stojí, že takový krok učinilo vydavatelství
Ringier, které se v sousedním Německu pyšní tím, že
vydává časopis Cicero, který má v podtitulu Magazín
pro politickou kulturu. Nepřímou odpovědnost za zve-
řejnění má ale i šéfredaktor Blesku Pavel Šafr nebo
jeho zástupce, který měl v době vydání v redakci
službu. Ten totiž mohl nechat inzerát vyřadit minimálně
v pátečním vydání. Vyšla by sice bílá stránka, ale Rin-
gier by neměl ostudu a pošramocené renomé a zřejmě
by nemusel se podílet ani na zaplacení sankce, která
by mohla a hlavně měla být minimálně zrovna tak vy-
soká jako zisk. (Psáno pro ČRo 6, 29. 1. 2013)

Z komentářů čtenářů na 
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-

hvizdala.php?itemid=18972:
Kal. V napsal(a):
Nějaký inzerát v Blesku je úplně to poslední, co

v tomto státě vadí. Tisíckrát více vadí ubohá role
novinářů jako takových. Kde jsou ty časy, kdy novi-
náři vykřikovali něco o objektivním a přesném zpra-
vodajství, že chtějí být hlídací psi demokracie. Stali
se leda ochočenou krysou, která prská nenávistí. 

Karel (taky) napsal(a):
Když se podívám na poprask kolem toho inzerátu,

vzpomenu si na pár starých přísloví: Není šprochu,
aby na něm nebylo pravdy trochu. Pro pravdu se člo-
věk zlobí. Potrefená husa zakejhá. Ostatně aktivita
sudeťáků a jejich tisku v době 2. kola dává tušit, že
v tom inzerátu nejspíš žádná lživá informace nebyla. 

berkowitz napsal(a):
Malý dovětek. V sobotu, tedy druhý den byl v deníku

Právo celostránkový inzerát, kde Šláfenberg nabádá
voliče jednoduchým sloganem: "Volte, proti lžím." Lidi
tomu inzerátu uvěřili a zvolili Miloše Zemana. 

ten co vděčí Rusům za život napsal(a):
Dnes se stydím, že jsem se nechal oblbnout tou

kampaní za Karla a dal mu hlas. Taky jsem pár dní
nosil placku Volím Karla. Prosím všechny slušné
lidi za odpuštění. Do smrti budu chodit kanálama. 

Mirka napsal(a):
Autor v tom hodnocení kampaně jasně projevuje

své preference. Mně se od počátku zdála odporná
kampaň Karla Schwarzenberga. Ten fanatismus, ta
nadřazenost, maskovaná jakousi rádoby lidovostí.
Kokrhel na hlavě a na ruce provázky, to bylo lákadlo

pro ty mladé, nevyčítám jim, že nalítli. Taky jsem byla
kdysi mladá, ještě si vzpomínám. Pozornějším
ovšem nemohly ujít některé varovné věci, které
unikly jaksi mimoděk. Dobrák pro chudé v asociální
straně jako její předseda. Nezásadový člověk, který
si zrovna jako alkoholik vždycky dokázal omluvit,
proč se zásada nemusí dodržet. Výbuchy vzteku pod
maskou vlídnosti. Nezvládnuté emoce po prohře.
K chudému lidu má sociální vztah takový, že jim od
služebnictva vždycky nechá uvařit polévku do ban-
dasky.

Vilém napsal(a):
Zdá se, že svoboda tisku je úžasná, jen když se

týká možnosti kritizovat Zemana. Jakmile si někdo
dovolí totéž proti opačné straně, je to rázem krimi-
nální záležitost, kterou je třeba vyšetřovat jako
urážku knížecího majestátu. Přitom není ani zda-
leka jisté, že ten inzerát měl nějaké dopady, když
kníže prohrál s takovým odstupem. Nanejvýš může
sloužit jako výmluva, jako způsob, jak omluvit de-
bakl "strany médií" v prezidentských volbách. Ale
skutečným důvodem neúspěchu nejsou nějaké in-
zeráty, ale skutečnost, že se úplně pomátli, když
se rozhodli udělat z Hradu knížecí dvůr a servírovat
nám jako morální autoritu stále spícího Schwar-
zenberga. 

Kelt napsal(a):
Novinářská žumpa padla na ústa. Vsadila na

chromého koně a jednotnou nenávistnou kampaní
proti Zemanovi dala lidem vzpomenout na blahé
časy Rudého Práva. Všichni ti zastydlí antikomu-
nističtí bojovníci z kulturfronty, kteří strávili třeba
8 let v KSČ (Svěrák) a většina z nich seděla při
podpisu Anticharty v ND, jsou ve své většině exi-
stenčně závislí na státních grantech a dotacích,
bez kterých nedokáží kulturu dělat. Lidé to pro-
hlédli, a proto volba dopadla, jak dopadla.

"Kníže" s pankáčským čírem na hlavě a plackou
na klopě "Putine, k noze", toho času ministr zahra-
ničí ČR, pokud je vidět na veřejnosti, tak většinou
spí, nebo pospává ve stoje. Nedokáže správně od-
volit ani sám sebe. Na tiskovce (zřejmě prášky již
nezabíraly) po vyhlášení volebního výsledku není
schopen bez nápovědy pronést ani dvě věty plynule
za sebou. A posílání Edvarda Beneše do Haagu již
netřeba rozvádět. V prvním kole jsem Miloše Ze-
mana nevolil. Ale ani v nejhorším snu si nedovedu
představit, že bych mohl volit Karla Schwarzen-
berga v kole druhém. 

(Komentáře jsou z 29. 1. 2013)
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11. března 2013, se obrátilo 93 občanů České
republiky, mimo jiné publicisté Bohumil Doležal
a Leo Pavlát, spisovatelé Zbyněk Hejda, Ivan Klíma
a Jáchym Topol, spisovatel a historik Petr Placák,
publicista a hudebník Jan Burian dopisem na vý-
znamné politické představitele ČR:

RNDr. Petr Nečas, předseda ODS a předseda
vlády České republiky, Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 01

Karel Schwarzenberg, předseda TOP09 a první
místopředseda vlády České republiky, Michnův
palác, budova č. 2, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 -
Malá Strana

Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, Parlament
České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní
4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu
České republiky, Senát parlamentu České repub-
liky, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, 118 01

Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD, Česká strana
sociálně demokratická, Lidový dům, Hybernská 7,
110 00 Praha 1

JUDr. Michal Hašek, statutární místopředseda
ČSSD, předseda Asociace krajů ČR, Česká strana
sociálně demokratická, Lidový dům, Hybernská 7,
110 00 Praha 1

Karolina Peake, místopředsedkyně vlády ČR,
předsedkyně strany LiDem, Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky, Sněmovní 1, 118 26
Praha 1

Praha, 11. března 2013
Vážená paní/Vážený pane,
8. března přednesl nový prezident ČR Miloš

Zeman i za Vaší přítomnosti ve Vladislavském sále
Pražského hradu inaugurační projev, v němž se vě-
noval mimo jiné médiím.

Označil „podstatnou část českých médií“ za
jeden ze tří ostrovů negativní deviace (jako další
dva jmenoval kmotrovské mafie a neonacistické
bojůvky) a prohlásil, že proti těmto třem jevům
hodlá bojovat. A vyzval pak přítomné osobnosti
společenského života, aby s ním v tomto boji spo-

lupracovaly. Shromáždění jej za to odměnili spon-
tánním potleskem.

Prezidentovo stanovisko považujeme v celém po-
listopadovém vývoji za bezprecedentní. Uplatňuje
vůči „podstatné části médií“ princip kolektivní viny
a paušálním odsouzením připomíná různá prohlá-
šení předlistopadových politiků. Zároveň jde o ne-
přímý, ale zjevný útok na svobodu projevu v České
republice. Svoboda a pluralita v médiích je přitom
nedílnou součástí svobody a plurality ve společ-
nosti, a pokud představitelé veřejného života budou
to, co pan prezident programově vyhlásil, ignorovat
nebo dokonce veřejně podporovat, zpronevěří se
závazku, který mají vůči občanům České republiky.

Proto Vás žádáme o jasné a jednoznačné stano-
visko k těmto programovým záměrům prezidenta
Zemana. Nemůžeme zamlčet, že je od Vás zatím
postrádáme.

Miroslav Grund přidal(a) příspěvek ve skupině
NEJSME ČESKÁ TELEVIZE aneb UDÁLOSTI A NEZÁ-
VISLÉ KOMENTÁŘE na FACEBOOKU:

Upozornění prezidenta České republiky Miloše
Zemana v jeho inauguračním projevu na vymývání
mozků, mediální masáž a manipulaci veřejným mí-
něním VYDĚSILO a POBOUŘILO ČESKÉ „ELITY". Tyto
„ELITY" sepsaly proto petici a zaslaly ji politikům
včetně Petra Nečase (dobrá adresa). Já tedy nevím,
čím přesně jsou tyto tzv. „ELITY" pobouřeny, ale já
osobně jsem již pěknou řádku let, den co den, po-
buřován a iritován STUPIDNÍMI žvásty, DEMAGOGIC-
KÝMI reportážemi, LŽIVÝMI či ŠTVAVÝMI komentáři
a SERVILNÍMI úsměvy bezpáteřních mediálních
PROSTITUTŮ, kteří na mě pravidelně útočí z tele-
vizní obrazovky či novinového papíru. Velevážené
"ELITY", myslím, že Zeman to vystihl docela přesně,
a vyjádřil tím společný názor, troufám si říci mini-
málně nadpoloviční většiny tohoto národa. Tak si
klidně sepisujte petice a posílejte je Nečasovi, Ka-
louskovi, Drábkovi, Schwarzenbergovi, Bendovi,
Gazdíkovi, Polčákovi, Peakovi a všem dalším skvě-
lým reprezentantům naší politické "ELITY." Oni vám
budou určitě rozumět - vždyť jsou to JEJICH média,
jejich hlásné trouby a jejich přisluhovači, kterých už
ale JÁ MÁM PLNÉ ZUBY.

Dopis ústavním a politickým činitelům
http://bohumildolezal.lidovky.cz/texty/rs2912.html
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Bylo 25. února, což je pro člověka narozeného
v roce 1948 zapamatovatelné datum, ale letošní
pětadvacátý únor byl ve znamení jednoho setkání
konaného v Jazzové sekci, kam mezi stovku po-
zvaných přišel prezident republiky Miloš Zeman.
U tepané brány se tísnila média, která o Jazzové
sekci nejméně pět let nepsala a nevysílala, já se
těšil na setkání s člověkem, který před lety na in-
ternetových vlnách zasvěceně hovořil o významu
28. října v československých dějinách.

Už měsíc mu bylo 93 let, věděl jsem, že mu dělá
potíže chůze, on zase věděl, že jsem to byl já, kdo
v papírnictví na Václavském náměstí v osmašede-
sátém koupil sadu školních kříd a na projíždějící
tramvaje okolo sochy svatého Václava psal, že
»Čest, mír a Císaře prezidentem«.

Nápad předsedy Jazzové sekce - Artfóra Karla
Srpa, aby si první lidem zvolený prezident podal
ruku s tím, kdo by se v přímých prezidentských vol-
bách v roce 1968 - pokud by se ovšem konaly -
hlavou státu pravděpodobně stal, se mi moc líbil,
a čekal jsem, jak na něj Miloš Zeman i Čestmír
Císař zareagují. Skutečně si podali ruce před ka-
merami a fotoaparáty, za potlesku všech přítom-
ných. A pak už jsem jen čekal na vhodnou chvíli
k předem domluvenému rozhovoru.

• Pamatujete si ještě atmosféru doby, kdy vám
bylo 15 let?

Pocházím z rodiny havířů, otec byl malíř-lakýr-
ník, a tak jsem byl obklopen velice skromným pro-
středím. Pamatuji »duchcovský viadukt«, kde se
střílelo do dělníků. V naší obci existovala jenom le-
vice.

• Byly to neutěšené poměry, které vás vyhnaly
za hranice?

V kvintě na duchcovském gymnáziu přišla na-
bídka ke studiu ve Francii, takže jsem za tři roky
maturoval jako bakalář na dijonském lyceu. Po ná-
vratu domů přišel protektorát. Lidé, k nimž jsem
patřil i já, se zformovali do revolučních nálad
a smýšlení. Když se v pětačtyřicátém znovu vrátila
svoboda, stál jsem na levé straně barikády a v 25
letech vstoupil do Komunistické strany Českoslo-

venska. Ale byl jsem tehdy přesvědčený masary-
kovec.

• Dá se dnes vystopovat, jaký byl rozdíl mezi ko-
munistou, který do strany vstoupil před únorovými
událostmi v roce 1948, a po nich? 

Žádný komunismus nebyl nikdy uveden do
praxe či vybudován, zůstal utopií. Programem Ko-
munistické strany Československa byla lidová de-
mokracie jako cesta k socialismu. Přihlásil jsem se
na studium sociologie a historie. Jako disertační
práci jsem si vybral téma Národ a jeho problémy,
v souladu s marxistickými představami o sebeur-
čení.

• Měl jste na studium podmínky? Za války jste
se oženil a musel živit rodinu.

Ano, v roce 1944 jsem se oženil, za rok se nám
narodil syn, musel jsem si na studiích nějak přivy-
dělávat. Když mi nabídli, abych po absolvování tří-
měsíční stranické školy pracoval v aparátu strany,
vzal jsem to. Měl jsem vytvářet síť stranických kni-
hoven. A v roce 1947 jsem přešel na Ústřední výbor
Komunistické strany Československa do úseku
vědy, školství, kultury a tisku.

• Ale dlouho jste se tam neudržel.
Označili mě za intelektuála bez dělnického

smýšlení. Uvědomte si, že to byla doba procesu se
Slánským. A protože Francie se pro mne stala dru-
hou vlastí, navštěvoval jsem Francouzský institut
v Praze, takže jsem v očích některých byl francouz-
ským agentem. Za trest mě poslali do Plzně. Ale
taky mě mohla dostat do spárů Státní bezpečnost.

• Dnes se pamětníci vzácně shodují s historiky,
že 50. léta byla tím nejhorším poválečným obdo-
bím. Jak jste se vnitřně bránil právě v tomhle ne-
lehkém období?

Víte, já jsem si postupně uvědomil, že to, co se
v politice odehrává, není všechno moje cesta. Únor
jsem ještě prožíval jako nevyhnutelný. Bylo pro mě
nepředstavitelně děsivé, že by se život měl vrátit
do stavu, jenž způsobil mé kruté zkušenosti s ka-
pitalismem.

• V 60. letech jste jako ministr kryl drobné pro-
hřešky zpěváků, držel ochrannou ruku nad malými

Poslední rozhovor
s Čestmírem Císařem
Petr BURDA

Lipa_02_2013_LIPA  06.06.13  14:33  Stránka 20



21

ROZHOVOR
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

divadly a pak jste se najednou stal diplomatem.
Kdo vám ukřivdil, kdo se na vás podepsal?

V životě jsem necítil křivdu, nehledal jsem viníky.
Možná, že to byla chyba, ale říkal jsem si, že jako
o součásti rozvíjející se společnosti o mně mají
právo rozhodovat také ostatní. I když jsem smýšlel
v duchu demokratické obrody a dělalo mi problém
ustupovat tlakům. Reformovat systém znamenalo
nespěchat, prověřovat každý krok, který unese
praxe, a teprve pak dělat další krok. Jenže to, co
se překotně odehrávalo v osmašedesátém, vyvo-
lalo místy zmatek, dobrodružství, místo jednoho
starého se objevilo deset nových rozporů!

Například někteří novináři chtěli nastolit během
pěti měsíců čistou demokracii. Cesta od roku 1956
k »pražskému jaru« trvala dvanáct roků a k vybu-
dování demokratické společnosti u nás by bývalo
nutně zapotřebí dalších pět let! Často se nedbalo
na to, že demokracie je dialog, diskuse, a ne šma-
hem zatracovat všechno bez rozdílu. Základem byl
reformní Akční program z dubna 1968, zpochyb-
ňovaný a odmítaný.

• Jenže lidé šli za Dubčekem, Smrkovským, Čer-
níkem a dalšími. Toho přece šlo využít, ne?

Dubček měl své limity. Byl sice první, ale ne dik-
tátor, řídil se diskusí a analýzou. Některé věci
ovšem bral příliš citově. Ale ve věci demokratické
obrody stál pevně! V tom ohromném rozpuku, kdy
najednou existovala svoboda tisku, volných debat
a všeobecného pocitu uvolnění, nabíral vývoj na
rychlosti, ne vždy ku prospěchu věci.

• Akční program i tehdejší analytici pokládali za
uměřený.

Ano, ten schválil v dubnu Ústřední výbor Komu-
nistické strany Československa a opravdu otevíral
cestu svobodnému slovu, dialogu a otevřené de-
mokratické obrodě. Jádro Dubčekova vedení,
k němuž jsem se počítal i já, bylo pod stálým tla-
kem velké části intelektuálů. Politika nemůže pře-
vážit nad ekonomikou, a naopak. Když jsou tyhle
dvě složky v rovnováze, lidé se cítí spokojeni. Re-
formy v ekonomice byly připraveny týmem Oty
Šika, bohužel ekonomika »pražského jara« šla
úplně bokem!

• O těch popsaných tramvajích s vaším jménem
jste tehdy věděl?

Ta nálada trvala jenom pár dní. Dvaadvacátého
března za mnou přišla delegace mládeže, že mě
navrhli jako svého kandidáta na prezidenta. Neza-
pomeňte, že v tisku probíhaly všelijaké ankety ob-

líbenosti politiků, žebříčky, a je fakt, že v několika
krajích jsem byl na prvním místě. I když jsme s Jo-
sefem Smrkovským představovali horké kandidáty,
na plénu ÚV KSČ 28. března byl navržen generál
Ludvík Svoboda.

Já nikdy o žádnou vrcholnou funkci neusiloval.
Přestože mně přátelé vyčítali – Čestmíre, při tvých
znalostech i při tvém vzdělání, proč jsi ztracen
kdesi v řadě? Ale moje ambice měly své hranice.
I když jsem měl v Moskvě své přátele, nikdy jsem
nebyl blízkým partnerem těch v Kremlu. Tam mě
spíš měli za revizionistu.

• Ale i oni museli respektovat, že jsme přímo sou-
sedili se zeměmi s jiným společenským zřízením.

Odjakživa jsme byli křižovatkou evropských
vlivů, ty nejsilnější byly po staletí západní. Ne že
bychom nepociťovali určitý vliv z východu, ale kon-
tinuitu vývoje společnosti formovala západní civi-
lizace. I socialismus k nám v 19. století přicházel
jako její součást. To jsem řekl ve svém slavnostním
projevu k Marxovu výročí. Srovnával jsem pod-
mínky, za kterých pracovali v dávné minulosti Marx
a Lenin. Poukázal jsem na to, že se nemůžeme opí-
rat o některé tehdejší závěry, které pozbyly svou
platnost, ale zohledňovat vnitřní i mezinárodní sou-
vislosti s tím, jak to vidíme teď a tady.

A právě na základě toho mě sovětský akademik
Fjodor Vasiljevič Konstantinov v moskevské Pravdě
odsoudil jako revizionistu. A od té chvíle Brežněv
několikrát žádal Dubčeka, aby se mne zbavil. Saša
mi to nikdy neřekl – přiznal to až po vstupu vojsk.
Na zasedání Ústředního výboru Komunistické
strany Československa, které se konalo 31. srpna,
jsem také složil funkci tajemníka ústředního vý-
boru. Zůstal jsem předsedou České národní rady,
která se Slováky připravovala federativní uspořá-
dání země. 

• Ale v polovině dubna následujícího roku se
podmínky změnily. I pro vás.

V dubnu 1968 jsem se stal místopředsedou ve
vládě Oldřicha Černíka. V horkých dnech v závěru
srpna, po návratu z Moskvy na zasedání Ústřed-
ního výboru Komunistické strany Slovenska, vystří-
dal Vasila Biĺaka na postu prvního tajemníka
Komunistické strany Slovenska Gustáv Husák.
Jenže já už byl v té době na dění ve vrcholné poli-
tice víceméně bez vlivu. Počátkem ledna devěta-
šedesátého jsem se ještě podílel na jmenování
vlády, ale po nástupu Gustáva Husáka nastala zá-
věrečná etapa a byla to cesta z kopce.
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• Kam jste se pak vrtnul?
Nejprve jsem byl 15 let v Památkovém ústavu

jako historik, po vykázání do důchodu v roce 1982,
tedy ve 62 letech, jsem pracoval jako dělník v jed-
nom stavebním podniku. A pak už jako důchodce
jsem spoluzakládal Klub za socialistickou pře-
stavbu Obroda. To bylo v roce 1987, v době, kdy ve-
dení strany zbavilo předsednictví vlády Lubomíra
Štrougala, který na základě Gorbačovovy pere-
strojky usiloval o návrat společnosti k reformám,
navazujícím i na rok 1968.

Obroda věděla, že stávající systém, jehož prota-
gonisté Gorbačova nenáviděli, bude změnám odo-
lávat, jak to jen půjde. A když se sám sovětský
prezident při své návštěvě v roce 1987 zmiňoval
o nutných změnách, mnozí se bránili.

O rok později v Praze vysoký sovětský činitel
přímo řekl Janu Fojtíkovi i Vasilu Biĺakovi: »Hoši, to,
co děláme v SSSR, to je začátek demokratizace so-
cialismu, která má souvislost s tím, co se u vás
odehrávalo v roce 1968.«

• Říká se, že z vás měli strach. Bylo to tak?

Odmítli nás na ministerstvu vnitra zaregistrovat,
ale my jsme vydali prohlášení k 20. výročí »praž-
ského jara«, které mělo otevřít prostor k reformám.
Tím jsme se stali daleko nebezpečnějším odpůr-
cem než Charta 77. Tak to aspoň charakterizovala
Státní bezpečnost.

Jako mávnutím kouzelného proutku nás až v na-
pjaté situaci roku 1989 pozvali k debatě na ÚV KSČ,
ale nevedlo to k ničemu. Vyhlásili jsme vlastní pro-
gram, ale to vyděsilo chartisty na čele s Václavem
Havlem, takže jsme byli mezi dvěma mlýnskými
kameny. Zatímco nám vyčítali, že jednáme s před-
staviteli vedení státu, Charta jim celá léta nabízela
dialog a nakonec s nimi zasedla k jednacímu stolu.

»A dál už to známe,« doplnil jsem jen tak pro
úplnost, a začal s Čestmírem Císařem domlouvat
termín autorizace rozhovoru. Říkal, že má hodně
běhání po doktorech a těch několik schodů v domě
číslo 9 v pražské ulici Politických vězňů, kde sídlí
naše redakce, by už nepřekonal. Slíbil jsem mu, že
25. března dopoledne Čestmíru Císařovi zavolám.
O den dříve však zemřel.
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ROZHOVOR
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY
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ZEMANŮV INAUGURAČNÍ PROJEV
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Poslouchal jsem inaugurační projev nového pre-
zidenta. Upřímně řečeno, čekal jsem trošku více.
Zeman mluvil pomalu, působil na mě unaveným
dojmem, zdálo se, že chvílemi hledá slova. I když
oceňuji, že mluvil z hlavy, přeci jen jsem od zkuše-
ného řečníka čekal nějaké drobné zlehčení, bon-
mot, vtip. Že se to k projevu prezidenta nehodí?
Proč ne? Proč musí prezident brát sám sebe tak
vážně? 

K obsahu. Zeman chce podporovat „ostrůvky
pozitivní deviace“, což jsou „ostrovy nadprůměr-
ného výkonu“ (neříkalo se tomu v dobách real-so-
cialismu údernictví?) a chce bojovat s „ostrůvky
negativní deviace“, kam jako jednu z hlavních za-
řadil „kmotrovské mafie“. „Nejúčinnějším nástro-
jem boje proti kmotrovským mafiím je zákon
o prokázání původu příjmu a majetku,“ říká. No,
nevím. Kmotrovské mafie samozřejmě jsou pro-
blém, ale je to ten hlavní problém? Nejsem si jistý.
Kmotrovské mafie jsou produktem systému. Měl
bych psát Systému s velkým S. To Systém je umož-
ňuje. Dokud se nezmění, budou tady. Zákon o pro-
kázání příjmu by sice na škodu nebyl, ale víme, jak
to je se zákony. Malé ryby v něm uvíznou, velké ho
ohnou. Když už Zeman cítil potřebu vypíchnout po-
třebnost zákona o prokázání příjmu, což takhle
zmínka o akciích na doručitele? Samozřejmě, je to
teoretické, prezident zákony nenavrhuje, takže je
to jedno, ale ukazuje to myšlenkový proud nového
prezidenta a jeho priority. Anebo jeho odtrženost.

Navíc podle Langšádlové (TOP 09)by ČSSD na-
vrhovaná plošná majetková přiznání stejně nepo-
mohla. 

Druhým ostrůvkem negativní deviace jsou podle
Zemana (cituji) „neonacistické bojůvky, které
občas řádí v ulicích našich měst. Jejich členové vy-
znávají ideologii, která by v případě svého vítězství
vedla k vyhubení českého národa, a tedy i jich sa-
mých.“ 

Proč Zeman cítil potřebu hovořit zrovna o neo-
nacistech? Jak říká Helena Langšádlová v Parla-
mentních listech: „Pojem nacismus a neonacismus
má přece úplně jiný obsah. Není to jev, se kterým
bychom v České republice bojovali. Už jen to, že

Zeman ve svém inauguračním projevu nacismus
zmínil, dává tomuto významu velký prostor a to mě
velmi překvapilo.“

Třetím ostrůvkem negativní deviace, se kterým
je třeba zatočit, je podle Zemana podstatná část
českých médií. :) „Ta část, která se zaměřuje na
vymývání mozků, na mediální masáž a na mani-
pulaci veřejným míněním. Ta část, jejíž představi-
telé vynikají pozoruhodnou kombinací
minimálních znalostí a maximálního sebevědomí,“
říká Zeman. 

Opět – ne že by naše média byla něco, na co
můžeme být hrdi. Je to opravdu děs a hrůza, ale
chybí mi v jeho poznámce to podstatné. PROČ jsou
taková? Když už považoval za důležité vypíchnout
média jako ostrůvek negativní deviace, nestálo by
za to zmínit i příčiny? Celkový úpadek vzdělání
(problém školství), komercializaci, posun k bulváru
a skutečnost, že česká média dnes neexistují, že
všechna patří zahraničním domům a zpívají pís-
ničku těch, koho chleba jí? 

Co třeba zmínit vleklou depresi, vysokou neza-
městnanost, pokusit se navrhnout řešení. Nebo
alespoň povzbudit. Co třeba legalizovaná lichva
a teror exekutorů? Není to vážnější problém než
blbí novináři? 

Zeman zůstal podivně povrchní ve svých názo-
rech. Jako kdyby nedokázal nahlédnout pod po-
vrch problémů. Anebo je to tím, že dlouho objímal
stromy na Vysočině.

A jeho projev je ještě diskutabilnější, když se za-
měříme na to, co v něm nebylo. 

Už někdo si všiml (není to mé pozorování), že
v jeho projevu chyběla jakákoliv zmínka o budoucí
zahraniční politice. Ani zmínka o EU, jejich tlaku,
ani zmínka o tom, kterým směrem se bude nový
prezident orientovat, zda na Západ nebo na Vý-
chod. 

Tam, kde Klaus varoval před temnými mraky
globalizace, před demokratickým deficitem Evrop-
ské unie, před nastupujícím novým světovým
řádem, před úbytkem svobody jednotlivců, tam
Zeman – mlčí. 9. 3. 2013

Zvedavec.org

Za největší nebezpečí považuje Zeman
kmotrovské mafie, neonacisty a novináře
Vladimír Stwora
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AKCE VNK A UČS
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Sjezd schvaluje platnost závěrů hradeckého
sjezdu ČSSD o nepřípustnosti spolupráce sociální
demokracie s extremistickými politickými stra-
nami. Vylučuje politickou spolupráci se SPR-RSČ,
KSČ, MNS, KSČM, LB a SDL.

(14. usnesení na 27.
sjezdu ČSSD z roku
1995 v Bohumíně) 

Sociální demokraté
v sobotu 17. 3. 2013 na
svém ostravském
sjezdu jednoznačně
odmítli návrh na zru-
šení tzv. Bohumín-
ského usnesení, které
této partaji zakazuje
spolupráci s KSČM na vládní úrovni. Pro zrušení
usnesení bylo pouhých devět delegátů sjezdu
ČSSD. Ještě před hlasováním ale předseda soc-
dem Bohuslav Sobotka pro jistotu informoval pří-

tomné, že hovořil se členy nejužšího vedení strany
a ti zrušení usnesení odmítli. "Shodli jsme se jed-
nomyslně, že ho nebudeme rušit." Místopředseda
ČSSD a hejtman Jihomoravského kraje Michal
Hašek se spokojeně usmíval a přitom vystavoval

na odiv to, co mu
zničehonic vy-
rostlo pod nosem
a na bradě, tedy
jakýsi pokus
o bradku a knír.
Mnozí příznivci
ČSSD ovšem
oprávněně namí-
tají, že komunisté

jsou jedinou silou, která je ochotná podpořit levi-
cové návrhy této strany.

„Je to suverénní politická strana. Když jim to vy-
hovuje, ať si to nechají. My se o to prosit opravdu
nebudeme,“ komentoval šéf KSČM Vojtěch Filip za-
chování tzv. Bohumínského usnesení.

Bohumínské usnesení
České strany sociálně demokratické

Fo
to

 J
an

 P
ol

áč
ek

V rámci spolupráce VNK a UČS s Galerií Evy Jandejskové proběhl 6. 3. další komponovaný večer, tentokrát
s Michalem Černíkem. Autorské čtení básní se prolínalo s častými hudebními vložkami a zpovídáním Mi-
chala Černíka moderátorem a hlavním režisérem večera Vráťou Ebrem. Ten nečekaně vyvolal z publika
na kus řeči posléze i malíře a ilustrátora řady básnických knih Jaroslava Velčovského, který přispěl ke
zdaru tohoto myslím zajímavého večera. 
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KONFERENCE VNK A UČS
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Skončil první vážný pokus o nastolení sociálně
spravedlivé společnosti, kde bude život možný bez
drásavé sociální nerovnosti, bez vykořisťování člo-
věka člověkem, bez hrůz nezaměstnanosti, sociál-
ního vyloučení a válek. Je třeba především vidět,
že socialismus byl budován za podmínek kapita-
listického obklíčení. Blok socialistických zemí na
čele se Sovětským svazem byl dokonce v době vr-
cholící studené války (s jejími lokálními proxy vál-
kami horkými) označen americkým prezidentem
Ronaldem Reaganem za Říši Zla, za dílo ďáblovo,
proti kterému vyhlásil křižácké tažení za podpory
ohromného vojensko-průmyslového komplexu USA
a ostatních západních států. Taktikou bylo nejen
uzbrojit ekonomicky podstatně slabší SSSR, ale
vnitřně ho také rozkládat včetně jeho spojenců.
Washington postupně obklíčil Sovětský svaz a jeho
spojence stovkami vojenských základen, namířil
na ně tisíce raket s jadernými hlavicemi. Strate-
gické bombardéry B-52 s nukleární výzbrojí ne -
ustále létaly podél teritoriálních hranic SSSR, kde
v oceánech a mořích operovaly také americké stra-
tegické ponorky. Hospodářské embargo (COCOM,
koordinační výbor pro kontrolu vývozu strategic-
kého zboží, pod kterýžto pojem spadalo kdeco),
spolu s omračujícím množstvím ideologické di-
verze a štvaní vysílaček, to vše byly jedny z mnoha
nástrojů Západu, sloužící k oslabení socialistických
států. Dosažení vojenské rovnováhy od počátku se-
dmdesátých let mezi státy NATO a Varšavské
smlouvy stálo především SSSR mnoho obětí,
včetně nižší životní úrovně jeho obyvatel. Sověti
potřebovali ukončit horečné zbrojení, aby mohli ko-
nečně uvolnit prostředky pro mírové účely. Helsin-
ská Konference o evropské bezpečnosti
a spolupráci v roce 1975 ale toto jejich očekávání
nesplnila. Měla to být mírotvorná nabídka směrem
k Západu ke konstruktivní spolupráci. Závěrečným
aktem konference, jeho třetím košem, týkajícím se
rozvoje kulturní spolupráce a svobodného pohybu
lidí, se ale díky nátlaku Západu vše smrsklo na
 oblast lidských práv. Bruno Kreisky později napsal
ve svých pamětech, že to byl klacek na Sovětský
svaz a další socialistické země. Na první dva koše
Závěrečného aktu z Helsinské konference, týkající
se bezpečnosti a spolupráce, se západní předsta-

vitelé vykašlali. Na Východě vznikla Solidarita, tzv.
dělnická opozice v Polsku, u nás Charta�77, Klub
za socialistickou přestavbu Obroda a další organi-
zace, které tlakem na demokratizaci režimu zatlou-
kaly (ať už vědomě nebo nevědomě) hřebíčky do
rakve tehdejšího modelu reálného socialismu za
všestranné podpory Západu a jeho nonstop vmě-
šování do vnitřních záležitostí těchto zemí na všech
frontách. Ale hlavním hrobařem byl sám generální
tajemník ÚV KSSS Michail Gorbačov se svou snad
zprvu dobře míněnou glasností a perestrojkou (po-
sléze však katastrojkou) a hozením svých nejbliž-
ších spojenců přes palubu. Přitom ještě v roce
1987 na dotaz, jaký je rozdíl mezi Pražským jarem
(tedy Dubčekovým socialismem s lidskou tváří)
a jeho reformami, Gorbačov odpověděl, že 19 let.
Podle západní propagandy to byla tehdy definitivní
porážka socialismu, kterou označují za jakýsi
konec dějin (Francis Fukuyama), že se lidstvo
ocitlo na konci svých dějin, protože vlastně neexi-
stují životaschopné alternativy vůči tržní ekono-
mice a liberální demokracii, a že tedy další vývoj
půjde již jen kapitalistickou cestou.

Myslíte, že kapitalismus se už přežil?
Každý ekonom ví, že zisky se musí každý rok

zvyšovat, jinak firmy včetně těch nadnárodních ne-
pracují efektivně a nepřežijí. Cestou k tomu je sni-
žování provozních nákladů, tedy hlavně
zeštíhlování firmy či organizace - propouštění
údajně nadbytečných zaměstnanců a snižováním
mezd těm zbylým, neb kšeftů ubývá. Reálné mzdy
klesají i ve státní správě, kde se rovněž propouští.
Lidí bez práce je stále více, a ti jen přežívají. Spo-
třeba zboží se snižuje. Firmy z důvodu snížené po-
ptávky se zachovají ekonomicky, znovu omezují
výrobu či ji přesouvají do třetích zemí, propouští,
šetří na zbylých zaměstnancích a tak pořád dokola.
Je to začarovaný kruh. Je to jen o dalším prohlu-
bování tohoto sebedestrukčního procesu kapitalis-
tického systému. Banky, podnikatelé a manažeři
přitom paradoxně dál bohatnou a chudí zase chud-
nou. Pro mnohé z nás prostě není práce, což zna-
mená, že nemáme proto peníze, a to ve svých
důsledcích znamená, že nemáme právo na dů-
stojný život. A pak že neviditelná ruka trhu nefun-
guje. Performer a básník Milan Kozelka současnou

Proč skončil socialismus?
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postmoderní dobu vystihl příznačně: Sieg heil byz-
nys, kapitalismus akbar!

Jak by měl vypadat nový společenský řád? 
Socialismus je jedinou alternativou k sebede-

struktivnímu kapitalismu. Měl by být sociálně spra-
vedlivý s koncepcí udržitelného rozvoje. Pravicová
mediokracie s totalitními až fašistoidními prakti-
kami ale dělá vše, aby se stávající poměry nezmě-
nily ani kosmeticky. Náš hlas v rotačkovém hluku
a ve svitu televizních obrazovek není dost slyšet.
Internet je pro nás nadějí, ale operují tu masově
i oni se svou propagandou. Síť všech sítí je infor-
mační džunglí, kde je těžké se zorientovat, a je
snadné se tu ztratit. Ale přece jen nám díky této
informační dálnici nemůžou lhát tolik, jak by chtěli.
Tuzemská tištěná média, mnohé soukromé televize
a rádia mají navíc ještě zahraniční vlastníky. Banky
už také nejsou naše.  Michal Černík to vystihl
přesně: Kdo ovládá finance a média, ovládá poli-
tiku, ekonomiku a ovčany. 

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

Musíme se bránit proti přepisování či překruco-
vání našich dějin. Bránit naše národní zájmy. Bránit
naši českou kulturu. Jsme malý stát, malý národ
v srdci Evropy, ale máme být na co hrdí. Na pokřik
a obvinění z nacionalismu či šovinismu nedbejme,
budou křičet nejvíc ze států, kde jejich vlastní fa-
natický nacionalismus je vydáván za projevy vla-
stenectví a patriotismu. To ale jen vůči druhým

uplatňují svou falešnou taktiku dvojího metru. My
jsme vlastenci, nikoliv nacionalisté či šovinisté. Už
Mistr Jan Hus to vystihl přesně: Milejší je mi dobrý
Němec, než špatný Čech.

Dělá náš stát kulturní politiku? 
Stát či potažmo Ministerstvo kultury ČR dělá

všechno jiné, než kulturní politiku. Navíc samo do-
stává od ministerstva financí stále méně peněz.
Mělo by se ale nejspíš přejmenovat, třeba na mi-
nisterstvo církví, neboť do jeho kompetence právě
tyto subjekty spadají a dostávají ročně stamilióny
korun na svou činnost. Nebo na ministerstvo pa-
mátkové péče. Sem odtékají další stamilióny
korun. Od věci by nebyl ani název ministerstvo
příspěvkových organizací, jako je Národní divadlo
a další kamenné instituce. Sem tečou další stami-
lióny. Na živou kulturu, na podporu současného
umění jde pak stále méně peněz. A zvlášť letos je
to podle vyčleněné částky už úplná tragédie. Třeba
pro spisovatele, či pro literární časopisy, zbývají
vlastně jen ždibce, a to ještě jen pro některé vyvo-
lené. Jako v té dětské říkance Vařila myšička ka-
šičku. Vařila myšička kašičku, na zeleném
rendlíčku. Tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu
skoro nic. A na toho se nedostalo...  My můžeme
být ale klidní, nám od macešského Ministerstva
kultury České republiky (nyní pod kuratelou TOP 09
respektive STAN) nespadne ani ten ždibíček. 

Jan Poláček, nezaměstnaný, 
šéfredaktor čtvrtletníku Lípa, 55 let. 

Konec socialismu?
ILONA ŠVIHLÍKOVÁ

70. léta minulého století představují pro soci-
ální vědce, a především pro ekonomy, zásadní
přelom. Nejenže je tato epocha v západních ze-
mích epochou řady krizí a celkového nástupu
stagflace, s následně ideologickým obratem k ne-
oliberálnímu myšlení. 70. léta jsou především
znakem dokončení poválečné obnovy, a to jak
v západních zemích, tak v rámci východního
bloku. Navzdory tomu, že se oba systémy vyvíjely
pod odlišnou ideologií a rozdílnou praktickou
hospodářskou politikou, oba dva systémy se v 70.
letech dostávají do problémů, do ekonomického
zpomalení. Ukazuje se tedy, že zákonitosti ob-

novy ekonomiky a technologií mají platnost na-
vzdory odlišnému systému. 

Reakce byly nicméně odlišné. Utužení centrál-
ního systému ve východním bloku bylo stvrzeno
pohřbení pokusu Pražského jara o reformy. Na Zá-
padě se odehrál ideologický obrat od keynesián-
ství a rozvoje sociálního státu směrem
k neoliberální doktríně. Utužení centralismu bylo
později vystřídáno Gorbačovovým pokusem o re-
formy, které ale přišly příliš pozdě a byly nejspíše
rovněž chybně načasovány. Západ tak – alespoň
na první pohled – zvítězil. Toto vítězství, jak se
ukázalo později, mu umožnilo koupit si několik let

Lipa_02_2013_LIPA  06.06.13  14:33  Stránka 27



28

KONFERENCE VNK A UČS
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

do své velké krize, na kterou bylo „zaděláno“ již
v 70. letech. 

Západ byl v 70. letech – na rozdíl od východního
bloku – schopen najít mechanismy, jak, byť vnitřně
rozporně a dlouhodobě neudržitelně – prodloužit
své fungování. Ba co víc, tyto mechanismy, se staly
základem procesu, který nazýváme globalizací.
Proces deregulace a liberalizace uvolnil pole pro
rozvoj financializace, která byla podpořena pokle-
sem míry ziskovosti v reálné ekonomice. Tlak na
flexibilizace pracovní síly, např. rozvojem prekari-
zované práce, která se nejdříve objevila ve Spoje-
ných státech, skryta pod pracující chudobou,
vytvořila vnitřní tlak na pokles a stagnaci mezd
u většiny vrstev obyvatelstva a položila základ ob-
rovské příjmové a majetkové nerovnosti. Zároveň
vedla k nutnosti uchovávat kupní sílu dluhovou
cestou. Dluh se stal nesmírně důležitým nástrojem
odsouvání problémů západní kapitalistické sféry. 

V souvislosti s rozvojem technologií s kontejne-
rové dopravy se vytvořilo pole pro rozšíření nadná-
rodních firem a tak i nový způsob mezinárodní
dělby práce. Přesouvání poboček do levnějších
zemí se stalo nástrojem dnes masivně rozšířeného
závodu ke dnu, kdy se také silně změnila rovno-
váha sil. Od 80. let národní státy a jejich ekono-
mický manévrovací prostor slábne, a později
dochází k tomu, že konkurence se více než mezi
firmami odehrává právě mezi státy, jejichž ekono-
mická síla je ohrožována mnoha novými aktéry –
rostoucím vlivem mezinárodních institucí a jejich
pravidel (Mezinárodní měnový fond, např.), finanč-
ními aktéry (hedgeové fondy) či výše uvedenými
nadnárodními firmami.

Díky této expanzi – vnitřní i vnější byl kapitalis-
mus schopen „překonat“ krizi 70. let a vydržet tedy
déle než státní socialismus, který žádným tímto
mechanismem nedisponoval. Rozpad východního
bloku byl pro kapitalistický systém požehnáním,
neb mu umožnil expanzi na nové trhy – zkrátka mu
koupil několik let na překrytí vážných vnitřních roz-
porů. Rovněž znamenal značnou ideologickou pod-
poru pro neoliberální doktrínu, tak jak byla shrnuta
v tzv. Washingtonském konsenzu. Další čas byl
„koupen“ reakcí na útok na USA v roce 2001, který
umožnil vyšší zbrojení a zároveň omezení lidských
práv. 

V systému, nyní téměř cele kapitalistickém, se
ovšem projevovalo velké množství poruch. Zpo-
čátku ale nevzbuzovaly také obavy, neb se finanční

oligarchii dařilo tyto poruchy omezovat na semipe-
riferii světové ekonomiky – např. krize mexická,
v jihovýchodní Asii, či krize v Argentině, která značí
předěl v postoji vůči MMF. 

Problémy kapitalistického systému se ale ne-
mohly do těchto zemí převádět napořád, a tak bylo
jen otázkou času, než krize vypukne v samém srdci
systému – ve Spojených státech. To se nakonec
skutečně stalo, v roce 2008. Bylo by velkým omy-
lem nazvat tuto krizi globální, neb např. země sku-
piny BRICS se nalézají v jiné fázi ekonomického
cyklu (dle Kondratěvových vln) a řeší tedy pro-
blémy jiného typu. V tomto ohledu je třeba také po-
suzovat jejich inspirativnost pro Západ. Jedná se
jednoznačně o krizi Západu, jejíž kořeny jsou pa-
trné již v 70. letech. Základem krize je nástup pra-
covně úsporných technologií, v souvislosti
s dokončením poválečné obnovy. Kapitalistický
systém není schopen na tento jev adekvátně rea-
govat, resp. reaguje způsobem, který rozkládá spo-
lečnost a samotný systém. Reakce jsou
několikerého typu. Financializace ekonomiky
slouží k zajišťování atraktivních investičních příle-
žitostí, které reálná, nasycená ekonomika není
schopna dodat. Finanční sféra se ovšem natolik
rozmohla, že destabilizuje samotný systém. Dal-
ším, již zmíněným nástrojem, je dluh jako odklad
problémů – ať již na úrovni států, či na úrovni do-
mácností. Nicméně, jak se ukazuje, s rozkladem
systému je zde snaha, nechat si dluh vyplatit, což
krizi kapitalismu dále prohlubuje. Rozrůstající ne-
rovnost nejenom vytváří sociálně výbušné pro-
středí, ale ohrožuje i demokracii jako takovou. 

Jaké jsou před námi možnosti? V zásadě lze říci,
že se nacházíme v přelomové fázi vývoje. Ukazuje
se, že kapitalismus není již kompatibilní s demo-
kracií, a to ani ve formě značně okleštěné demo-
kracie, tak jak je provozována. Demokracie se
z čistě ekonomického hlediska stává konkurenční
nevýhodou. Pro kapitalismus je přirozenější spo-
jení s autoritativním režimem, který bude schopen
se „vypořádat“ nadbytečnými lidmi – vzhledem
k technologickému vývoji. Kapitalistický systém
nedokáže – ledaže by došlo k velkému válečnému
konfliktu, který by zničil velkou část výrobních ka-
pacit, jež se ovšem ve velké části nacházejí mimo
země Západu – stabilizovat sám sebe na úrovni vý-
roby a klasického zisku. Tato cesta je překonána
technologickým vývojem. Nabízí se tedy další roz-
voj financializace ekonomiky, ale je potřeba zdů-
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raznit, že zisky často zůstávají virtuální a není vždy
snadné je materializovat. Na druhou stranu pozo-
rujeme silnou tendenci ve využívání zbylých kapa-
cit státu, které má podobu tzv. dobývání renty.
Nelze vyloučit, že právě renta by nahradila klasický
zisk z výroby. 

Na druhé straně se otevírají možnosti radikální
přeměny, neboť současné objektivní – technolo-
gické podmínky, nejsou v souladu s kapitalismem.
Kapitalismus nedokáže vyřešit otázku práce
a technologií na bázi sdílení. Je tedy otevřeno okno
pro nástup nového systému – to ale předpokládá
subjekt a také realistický program změn. 

V ČR se především musíme psychicky připravit
na to, že zásadní systémová změna nezačne
u nás. ČR je z hlediska zapojení do světové eko-
nomiky v pozici kolonie. Je tedy potřeba sledovat
změny a hledání nových ekonomických přístupů
ve Spojených státech a v Německu. Máme tedy
bytostný zájem na tom, aby se v těchto zemích do-
savadní mainstreamové přístupy revidovaly a hle-

daly nové cesty, které se mohou přelít i k nám.
Mezitím ovšem musíme produktivně využít čas,
nemůžeme jen pasivně čekat. Musíme kultivovat
naše veřejné prostředí, debaty, diskuse, které ne-
jsou samoúčelné, ale musejí vytvářet kádrovou
připravenost a také organizovanost. V přelomo-
vých situacích vyhrává ten, kdo má vizi a organi-
zovanou strukturu. 

Dále musíme uvnitř současného systému budo-
vat nekapitalistické prvky, které v sobě budou za-
hrnovat odlišný typ chování a jednání, jakými jsou
např. družstva. Celkově se musíme, a to velmi
rychle, naučit být vůči sobě solidární, a hodnoty,
které deklarujeme, musíme v první řadě aplikovat
sami na sobě. Kapitál je vůči sobě velmi solidární.
Pokud spolu nebudeme kooperovat, povzbuzovat
se a vzájemně si pomáhat, jsme zcela bez šance. 

Příspěvek z veřejné konference Konec socia-
lismu?, kterou pořádala společně Unie českých
spisovatelů a Výbor národní kultury 20. 4. 2013
v Praze

Socialismus se zvířecí tváří
MILAN KOHOUT

Když jsem kdysi dělal rozhovor s Noamem
Chomskym, šokoval mě odpovědí na moji otázku,
jestli si dovede představit život v socialismu, když
v něm nikdy nežil. Řekl mi, že jsem v něm také
nikdy nežil, protože to, co bylo v Československu,
byl takzvaný státní kapitalismus, který se snažil
vytvořit stejné množství produkce jako v té době
nepřátelský kapitalismus…

Jeho odpověď mi dodnes zní v hlavě. A od té
doby se táži, co je vlastně socialismus a vůbec
o co vlastně takový systém usiluje?

Po cestách světem vím jednu věc. Jakýkoliv po-
liticko-ekonomický systém postavený na nekoneč-
ném růstu praktikovaný na konečně velké planetě
je zrůdný, zaslepený a sebezáhubně idiotský. 

Takže, jestli i náš takzvaný socialismus s lidskou
tváří z šedesátých let chtěl pokračovat s plánem
růstu, aby občanstvo neprotestovalo proti ideji spo-
lečenského vlastnictví produkčních prostředků, tak
si myslím, že to byla také nesmyslná myšlenka.

Dnes je jasné, že jsme jediný zvířecí druh, který
dokáže svojí činností zničit životní prostředí na
celé zeměkouli. Na takový úkol jsou krátké i ko-
bylky, ať by se snažily sebevíce. Fo
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Čili zvířata se svým přístupem k životnímu pro-
středí na zeměkouli by nám měla být příkladem.
Měli bychom se poučit od většiny zvířecích druhů,
našich „spolu-lidí“, a najít socialismus, který by re-
spektoval limitovanost prostoru, ve kterém žijeme,
a jen únosně recykloval biohmotu a suroviny, které
máme k dispozici. 

Navrhuji proto model „socialismus se zvířecí
tváří“. 

Takový model je samozřejmě velmi těžké prosa-
dit ,zvláště v civilizaci postavené na zrůdných ná-
boženských filosofických základech, kdy se lidé
považují za syny či švagry, neteře, tety, či strýce ja-
kéhosi fiktivního boha. 

Každý asi zná onu úsměvnou báchorku o člo-
věku, údajném synu božím, který takzvaně obětoval
své lidské tělo, nechal si ho vědomě přibít na nějaká
prkna a pak zase odlétl do nebe, aby zasedl vedle
boha-svého otce a jakéhosi ducha svatého, cokoliv
si lze pod tím představit… Nesmějte se prosím, sta
miliony lidí takové kravině upřímně věří. 

Pasování lidí na příbuzné bohů je něco extrémně
nebezpečného a vytváří to mezi nimi zvrhlý názor,
že jsou vyčleněni ze zvířecí říše a jsou jakýsi vy-
volený živý organismus, který si musí schovávat
své pyje a vagíny pod neprůhledné látky a páří se
tajně ve skrytu svých podnikatelských vilek v sa-
telitních městech, zatímco má právo vydrancovat
celou zeměkouli. 

Vždy si ve spojitosti s tím vzpomenu na příšerné
dogma středověku, kdy se lidem tvrdilo, že papež
je o krok blíže k bohu, protože vůbec nejí a nesere. 

Zvířatům je takový nesmysl samozřejmě znám
a dokážou žít ve svém únosném socialistickém
společenství instinktivně a v zájmu sebezáchovy
a v relativní harmonii netouží po nekonečném ne-
limitovaném hromadění. Stačí se podívat na vaši
kočku. Celý život má jedny boty, jeden kabát a ne-
tahá s sebou v batohu žádné zboží. 

Je logické, že bych měl navrhnout nějaké kroky,
jak se k socialismu se zvířecí tváří dopracovat či
alespoň přiblížit. 

Jeden návrh z poslední doby světového akti-
vismu mě velmi zaujal a myslím si, že by mohl
drasticky zbrzdit sebevražednou cestu nekoneč-
ného růstu. 

Zní to jako rouhání a spoustu lidí to určitě
strašně rozčílí. 

Navrhuji, aby celá společnost podporovala lidi,
kteří se dobrovolně rozhodnou vůbec nepracovat.

Měli by dostávat životní minimum, které by jim za-
jistilo únosné množství potravin, měli by přístup
k sociálním službám a zajistilo by se jim skromné
ubytování - člověku k životu bohatě stačí jedna
malá místnost. 

Takoví lidé by měli být oslavováni společností
a nikdo by jim neměl jejich „lenost“ vyčítat. 

Tím by se zákonitě postupně zmenšil objem vý-
roby a ta by se musela začít zaměřovat na výrobu
věcí skutečně nutných k životu a opustit výrobu
produkující hromady nesmyslů, které zavalují idi-
otské kapitalistické chrámy konzumu, nazývané
shopping malls.

Obrovská část výrobků se vyprodukovává pod
záminkou, že se dává lidem „práce“ jen proto, že
je na ně takzvaný odbyt na trhu. Kdybychom tyto
uměle zaměstnané lidi nechali nepracovat, tak se
ušetří velmi mnoho energie, surovin, a tím pádem
se i ušetří naše už teď z posledních sil sípající ži-
votní prostředí na zeměkouli. 

Nejsem vůbec na pochybách, že by byl pořád
dostatek lidí, kteří by chtěli usilovně pracovat, aby
mohli zbohatnout. A když by tito lidé našli jiné lidi,
kteří by se od nich nechali vykořisťovat v touze bu-
doucího zbohatnutí, což je principem kapitalismu
a cesty k „bohatství“, pak budiž, nechali bychom
to na jejich rozhodnutí.

Zvířecí socialismus samozřejmě předpokládá, že
se začne šetřit se všemi energiemi a surovinami. Že
si lidé budou stavět komunitní energeticky nená-
ročné domy a přiblíží se více jeden k druhému, že
se dle možností lokalizuje výroba potravin, a tím se
zamezí jejich, z větší míry nesmyslnému, přepravo-
vání po celé zeměkouli a následnému plýtvání, že
se lidé přestanou přepravovat po zeměkouli jen za
účelem turismu, že se budeme vracet k veřejné do-
pravě, která bude placena ze společenského pro-
duktu, že omezíme kácení lesů a budeme recyklovat
již vyrobené dřevo, že budou lidé stále více spolu-
pracovat a ne soutěžit… atd… atd… Ale to už ne-
chávám na následné kolektivní diskusi…

Je však jasné, že se takový „socialismus se zví-
řecí tváří“ bude vracet k základním hodnotám ži-
vota v lidských komunitách, zkrátka k našim
prapůvodním zvířecím hodnotám, s kterými jsme
po miliony let vyrůstali a které nás udělaly lidmi. 

Příspěvek z veřejné konference Konec socia-
lismu?, kterou pořádala společně Unie českých
spisovatelů a Výbor národní kultury 20. 4. 2013
v Praze
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Čtenářská anketa Unie českých spisovatelů
1. Proč skončil socialismus?
Na tuhle otázku neexistuje jednoznačná odpo-

věď, protože těch faktorů a okolností bylo hned ně-
kolik.

Je třeba se podívat komplexněji na celosvětový
politický vývoj a to především od konce šedesátých
let 20. století. Zatímco na západ od našich hranic
bouřily levicové revoluce (Francie, Itálie, střední
a severní Afrika, Jižní Amerika…), tzv. Východní
blok přecházel ze sebekritizující fáze do fáze tzv.
reálného socialismu. Problém byl v tom, že lidé,
kteří jej měli realizovat, v něj již sami povětšinou
nevěřili a na jejich následné politice to bylo pocho-
pitelně znát. Prapočátek tohoto problému bych pak
viděl především v politicky velmi nešťastných pa-
desátých letech 20. století, jejichž rezidua přetrvá-
vala v myšlení tvůrců budoucích zítřků. Osmdesátá
léta 20. století pak v tomto směru využil Západ
a pod rouškou oboustranného odzbrojování a ja-
kési „politiky všeobecného sbližování“ začal vná-
šet do řad vedoucích představitelů především
SSSR, ale i Polska, Maďarska, Rumunska, Jugoslá-
vie pochybnosti o dalším socialistickém směřo-
vání. Když k tomu připočteme nemalou, především
ekonomickou podporu opozičních struktur v da-
ných zemích plus vhodné načasování emocionál-
ního rozrušení obyvatelstva spojené s hrátkami
tajných služeb, byl vývoj v letech 1989–1991 na vý-
chodní polokouli zcela evidentně předpokládatel-
ným.

2. Myslíte, že kapitalismus se už přežil?
Kapitalismus je minimálně v podobě, v jaké jej

známe, dnes jednoznačně přežitý. Ostatně je to
vidět i v „nejkapitalističtější“ zemi světa USA, kde
vzniká řada hnutí jako Occupy system, Anonymous
a další a další občanská hnutí nebojující za socia-
lismus nebo dokonce komunismus, nýbrž bojující
proti stávající formě kapitalismu. Té formě, která
rozevírá každým rokem více ony pověstné sociální
nůžky, která likviduje již i právě v USA kdysi rela-
tivně silnou tzv. střední třídu, vytváří umělé vnitřní
i vnější nepřátele (terorismus, údajné ekonomicko-
hospodářské krize apod.). Kapitalismus se totiž
stal hrobníkem své vlastní primární ideologie, po-
stavené na překrouceném darwinismu (hovořím
nyní o údajné přirozenosti člověka), vyšroubova-
ném až ad absurdum. Vznikl tak paradoxní proti-
mluv: kapitalismus = demokracie, což je již

z filozofického hlediska naprostá hloupost. Jak
totiž může být kapitalismus „volných soutěží“ de-
mokratický, když je postaven na předem daných
neototalitárních pravidlech? Notabene každodenně
ještě upevňovaných silově, a to počínaje technolo-
gickým vývojem a konče paradoxně naprostou ig-
norací přání lidu?

3. Jak by měl vypadat nový společenský řád?
To je opět velmi ošemetná otázka. Bude to znít

sice zjevně utopisticky, ale především by neměl být
postaven na dogmatu „ekonomika řídí vše“. Ne-
myslím si to, a pakliže bych tuto variantu připustil,
musel bych již rezignovat na jakoukoli víru v ná-
pravu, že je principem lidství jen starat se sám
o sebe, hromadit a vytvářet jen materiální hodnoty,
bez ohledu na naprosto vše okolo. Lidé si musí
uvědomit, že současný systém je z dlouhodobého
hlediska neudržitelný a povede jen k stále se zvět-
šujícímu sociálnímu pnutí. To, že my sami nejsme
zrovna jako země v lokalitě, kde se tato pnutí řeší
občanskými válkami, neznamená, že to do bu-
doucna nemůže představovat časovanou bombu
i pro náš region. Parlamentní demokracie je v praxi
nereformovatelná. Ony čtyřleté periody „nažírání
se“ se budou opakovat donekonečna, pokud jim
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neučiníme přítrž. Nový společenský řád by měl vy-
cházet z naprosto odlišných hodnot, než na kte-
rých je postaven řád současný. Hovořím
o hodnotách duchovních, mravních, kulturních,
historických, a i když jsou tyto pojmy pro spoustu
lidí dnes již naprosto bezobsažné, mají stále svoji
obrovskou sílu. Nový společenský řád by měl sta-
vět na garantovaných sociálních minimech pro
každého člověka (a je to i ekonomicky realizova-
telné!), na ústavě garantující kromě svobod a práv
(práv, která jsou ovšem povětšinou naprosto
prázdná) i práva skutečně „lidská“, jako je právo
na práci, právo na důchod, právo sociální rodinné
politiky… Neříkám, že to není běh na dlouhou trať
– tím spíše bychom se po té trati již měli konečně
rozeběhnout.

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

Především výchova mladé generace k naší ne-
zkreslené historii, k tomu, že třeba pojmy jako
národ, vlast nebo vlastenec (slova, jež si uzurpo-
vala radikální pravice) nejsou v principu vůbec
slovy spojenými s násilím a s mentální retardací
několika slaboduchých jedinců. To v té fázi každo-
denní a rodinné. Z politického hlediska je naprosto
neoddiskutovatelným faktem, že pokud budeme
v NATO, EU a podobných spolcích (do nichž vstup
byl právě záměrný a je již z podstaty věci založen
na naprosté antisuverenitě), nemůže být o žádném
národním duchu a suverenitě ani řeč. Přitom jsou
země a není jich málo (Rakousko, Švýcarsko, Dán-
sko, Island…) žijící v jakési „neutralitě“, a nikdo
soudný o nich nemůže prohlásit, že to nejsou vy-
spělé země. Tady byla obrovská chyba, že jsme do-
pustili zmanipulování obyvatelstva jednak mediální
a jednak politickou propagandou a nechali nás tak
vehnat do područí těch, kteří nás nyní jednoznačně
kolonizují a pro něž je jakákoli forma národní su-
verenity skoro synonymem pro terorismus.

5. Dělá náš stát kulturní politiku?
Současná vnitrostátní politika není ani kultivo-

vaná, natožpak kulturní. Pokud jde o současnou
českou kulturu, tak její mainstreamová úroveň je
naprosto žalostná. Hrajeme si na údajnou demo-
kracii, ale přitom umělci nekolaborující ať již vidi-
telně či s tichým souhlasem s tímto režimem, jsou
odstavováni do naprosté izolace, protože současný
kulturní aparát si vytvořil svůj nový řád hlídačů čis-

toty idejí, a projít tímto sítem, jakožto umělec ma-
jící vlastní názor, který zrovna nekonvenuje tomuto
režimu, je zkrátka nemožné!!! Sám jako básník na
volné noze, žijící především z veřejných vystupo-
vání (recitálů) zažívám na vlastní kůži vymoženosti
nově nabyté svobody. Vidím to pochopitelně třeba
v literárních médiích, jež jsou opět obsazena spo-
lehlivými a věrnými druhy, kteří píší „nezávislé
a odborné“ recenze svým kamarádům, a pokud

tam již náhodou pronikne někdo zvenčí, je na-
prosto zostuzen a dehonestován.

V roce 2010 jsem udělal takový experiment, kdy
jsem poslal do jednoho nejmenovaného prestiž-
ního literárního periodika báseň Jana Skácela,
v níž jsem změnil jen asi tři slovíčka a podepsal se
pod ni, s prosbou o otištění. Jen díky signatuře
mého jména mi přišla odpověď, že „se otiskují jen
básně a texty, jež mají určitou úroveň a jejichž
laťka převyšuje průměr a šeď…“. Tak si v souvis-
losti s tím říkám, kdo, když už ani takový autor,
jakým Jan Skácel bezesporu byl a je, je tím žáda-
ným nadprůměrem? Následující stránky téhož pe-
riodika mi daly odpověď. Jsou to za a) současní
autoři, vyjadřující se naprosto bezobsažně (nebo
raději spíše vůbec) ke stávající politické a sociální
situaci, a za b) autoři vycházejí z tzv. disentu. Mys-
lím si, že k tomu netřeba dalších komentářů…

PAVEL JOSEFOVIČ HEJÁTKO,
básník na volné noze (1975)
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1. Proč skončil socialismus?
Socialismus neskončil, pouze si vybírá odde-

chový čas, jehož délku nelze odhadnout, závisí na
těžko předvídatelných okolnostech. Doplatil pře-
devším na vlastní chyby. V historii najdeme mnohé
paralely. Pokrok však zastavit nelze, sociálně spra-
vedlivé státní zřízení zůstává jedinou nadějnou
perspektivou. Připusťme, že časem možná dospě-
jeme k odlišné terminologii.

2. Myslíte, že kapitalismus se už přežil?
Kapitalismus je potápějící se koráb. Na jeho zá-

chranu jsou vynakládány obrovské prostředky,
jichž by se dalo využít účelněji. Ekonomika nejbo-
hatších států se otřásá v základech. Pokusy zápla-
tovat trhliny v trupu nevycházejí. Byrokratický
kolos Evropské unie zdevastoval ekonomiku (pře-
devším menších zemí), téměř ze dvou desítek mi-
lionů obyvatel udělal nezaměstnané. Bylo by
možno účelně aplikovat výroky mnoha moudrých
a prozíravých. Vzpomeňme aspoň dvou: Svoboda
bez chleba není svoboda (B. Y. Flamandová) a Jaká
je naše politika, takové jsou naše poměry 
(T. G. Masaryk).

3. Jak by měl vypadat nový společenský řád?
Nový společenský řád… Každá spekulace je

pouhá utopie. Často opakované „rovnost, svornost,
bratrství“ odporuje samo sobě. Rovnost musí být
základním stavebním kamenem, se svorností je to
ošidnější, mívá krátkodobý charakter; a bratrství?
Obecně platí, že se bohatí neradi dělí s chudými.
Kdykoli jde o majetek, bratr nezná bratra. Počet
hladovějících převažuje počet hodovních síní.
Pokud bohatí něco dají, tak radu, a ještě na ní hledí
vydělat. K sociálně spravedlivé společnosti však
lidstvo zákonitě dospěje, byť za cenu obětí. Jako

zmizel v propadlišti dějin feudalismus, tak skončí
i kapitalismus v jeho současné barbarské podobě.

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

Státní suverenita je absolutní prioritou. Stejně
jako již zmíněná rovnost ve všech oblastech me-
zinárodních vztahů. Jakési předsunuté hlídky tvoří
kultura a sport. Na fotbalovém hřišti se může jako
rovný s rovným utkat Andorra s Brazílií, všichni
hráči mají stejná práva a stejné povinnosti; Dvo-
řákovu hudbu a Švejka znají v celém světě. Vzá-
jemné úctě a respektu se lidstvo musí naučit. Velcí
a silnější respektu k právům menších a slabších.
Protože budou ve hře peníze, půjde o dlouhodobý
proces. Nepůjde to vůbec, dokud se menší nenaučí
národní hrdosti. Volby prezidenta naznačily, že na
tom v tomto směru nejsme úplně špatně. Přede-
vším zásluhou lidí, žijících z ruky do úst.

5. Dělá náš stát kulturní politiku?
Současný stát dělá všechno pro to, aby se kul-

tura stala skromnou Popelkou, krčící se kdesi
v pozadí, nenáročná, neviditelná, neslyšitelná.
Bere to od základů, poklonkováním komerčnosti
a systematickou (nejen ekonomickou) devastací
školství, a tím i základů vzdělanosti národa. Na-
padá mě citát z nedávno vydané a lehce ošidné
knihy Adama Georgieva Večeře u spisovatelky:
„Dal bych přednost cenzuře před diktátem trhu.“
Nelze nesouhlasit. Cenzura se totiž dala obejít,
obelstít. Diktát trhu je nesmlouvavě likvidační. Na
rozdíl od peněz investovaných do církví a zahra-
ničních vojenských misí se ovšem peníze vložené
do kulturní sféry národu sice dlouhodobě, ale mno-
honásobně vrátí.

FRANTIŠEK UHER, spisovatel (1936)

Zpráva
z německého tisku:

Pro rok 2013 stanovila spolková
vláda hranici chudoby pro německé
občany na příjem 1150 Euro mě-
síčně (cca 28 750,- Kč). Každý
občan s nižším příjmem má právo
na plnou sociální podporu, příspě-
vek na bydlení, energie a podobně,
a na dorovnání příjmu do hranice
chudoby. Bez komentáře

Tanečky ptákostrany a topáků kolem minimální mzdy
Se zvýšením současné minimální mzdy, tedy 8000,- Kč hru-

bého měsíčně, jak se ho chystá po pracně dojednaném kom-
promisu s odbory (na jednání tripartity) navrhnout ministryně
sociálních věcí Ludmila Müllerová (TOP 09), nesouhlasí Občan-
ské demokratické straně (ODS). „Zvýšení minimální mzdy, se
kterým přichází ministryně Müllerová, by vedlo k dalšímu zvý-
šení nezaměstnanosti. V době, kdy nezaměstnanost roste, si
nemůžeme dovolit naložit zaměstnavatelům na záda další
kříž,“ řekla Lenka Kohoutová, poslankyně za ODS a zároveň
tvrdila, že zvýšení základní mzdy by dopadlo nejvíc na lidi, kteří
si nejobtížněji hledají práci. „Proto bych chtěla uklidnit jak za-
městnance, tak zaměstnavatele, že ODS takový návrh rozhodně
nepodpoří.“ 23. 5. 2013
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Úvahy o konci socialismu se většinou soustřeďují
na problematiku ekonomickou, otázky mezinárodních
vztahů, problémy obecně ideologicko-politické. Již
méně jsou kladeny otázky týkající se filozofické pro-
blematiky a ještě méně problematiky kulturně-umě-
lecké. S hledáním odpovědí na otázky související se
„zánikem“ socialismu musí nutně souviset i zamyšlení
nad smyslem, posláním kulturní politiky, kterou v ide-
álním slova smyslu chápu jako mnohovrstevnatý, slo-
žitý vztah společnosti ke kultuře a umění. Tento vztah
však musí stejnou měrou respektovat i individuální ro-
vinu, a to jak tvůrce, autora, tak jedince, vnímatele, di-
váka, čtenáře, posluchače. Kulturní politiku vidím
v prosazování jisté koncepce v orientaci na to, co je
v umění hodnotné, podstatné, jedinečné, inspirativní,
snad i provokující. Podstatná otázka však zní: Jak toto
prosazování může fungovat? 

Tady se obecně nabízí dvojí možný přístup. Cesta
k těmto cílům je samozřejmě složitá, podléhá mnoha
vlivům, bohužel jeden z podstatných, dominantních,
zvláště v naší době, naprosto určující je vliv ekono-
mický. Vraťme se však k podstatě problému, který na-
ivně stále považuji i v našem světě za určující, a tím
jsou cesty k uplatňování kulturní politiky. Lapidárně
tyto cesty můžeme nazvat cestami shora a cestami
zdola. Cesta shora preferuje řešení z pozic společen-
ských, ve svých krajních případech pak politických.
Přístup zdola předpokládá jedinečný a jednoznačný
vliv individuí jak tvůrců, tak vnímatelů, recipientů. Za
ideál pak považuji oboustrannou vyváženost, v rámci
kulturní politiky využívání obou cest. 

Našim úkolem mělo být zamyšlení nad úlohou kul-
tury a umění v rámci krize socialismu. Chápání a ve
svých důsledcích prosazování kulturní politiky v ob-
dobí socialismu bylo jednoznačně prosazované shora.
Tady také hledejme odpověď na pozdější názory, které
zatracovaly jakoukoli kulturní politiku. 

Samozřejmě období necelých třiceti let (1960 až
1989) bylo velmi rozdílné, a to z mnoha pohledů. Jeden
z nejcitlivějších je pak bezesporu pohled na kulturu
a umění. Přesto však jednoznačně převládalo pojetí
a řešení otázek „shora“. A tady je snad sice jednodu-
chá, ale pravděpodobně i jasná odpověď, proč končil
či skončil socialismus v našich krajích. Tento jedno-
značný přístup byl ještě navíc podpořen nevzdělaností,
nekompetencí těch rozhodujících „činitelů“, prefero-

váním povrchně
chápaných politic-
kých zřetelů, bez po-
rozumění základních
charakteristik, spe-
cifik, ale také mož-
ností jednotlivých
druhů umění, jejich
pravého poslání
a významu.

V podstatě málo-
kdo si uvědomoval,
a ti kterým to bylo jasné, nebyli většinou vyslyšeni, jak
zásadní kulturně-politické otázky jsou ve své podstatě
velmi úzce spojeny s obecnými principy estetiky, dějin
a teorie umění, kulturologie, kulturní politiky a i jiných,
na první pohled akademických disciplín. 

Pohled shora a také zdola má své vyjádření v obec-
ných principech týkajících se vývoje umění, bez rozdílu
uměleckých druhů a bez rozdílů historických souvis-
lostí. Jsou to především dva protichůdné koncepty vy-
jádřené jako: l�art pour l�art (umění pro umění)
a v protipólu: l�art pour societé (umění pro společnost).
Jsou to tedy již na první pohled dva naprosto nesou-
rodé postoje a je nabíledni, že každé rozumné řešení
vyrůstá z jistého kompromisu. Tak je tomu podle mého
názoru i v jistém respektování obou východisek. Ne-
musíme být zrovna velkými znalci umění, abychom
právě v celých dlouhých dějinách umění rozpoznali
různost těchto přístupů a s ním i postavení kultury
a umění v té které společnosti.

Jednoznačné pojetí, polární řešení si ve své pod-
statě zadělává na povrchní chápání a prosazování
umění, na předem deklarovanou omezenost, která je
v přímém protikladu k smyslu a poslání umění. Přístup
k umění, tedy jistá kulturní politika, která preferuje
a dokonce mocensky ovlivňuje přístup shora, zároveň
s cílem vidět umění jen v jeho společenském poslání
umění „pro společnost“, zcela zákonitě vzbuzuje pro-
titlak. Tento protiklad pak podle pravidla akce-reakce
prosazuje jedinečnou, absolutní roli tvůrce, umělce, ale
i vnímatele, bez vztahu ke společenské atmosféře,
obecné, skupinové situaci atd. 

Ke konci socialismu, či k zastavení jeho vývoje
v našich podmínkách přispěla svým způsobem i ne-
znalost a nepochopení těchto zásadních znalostí či

Nelze obejít umění a kulturu
VĚRA BERANOVÁ
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Proč skončil socialismus?
Socialismus se položil přesně podle zákonů, které

definoval Karel Marx. Nezvítězil, totiž nedohnal ani ne-
předehnal – jak předstíral Chruščov – nejrozvinutější
kapitalistické země v ekonomice.

Otázka však zní, zda je nutné předehnat kapitalis-
mus právě o břicho. Jako byste chtěli udělat z močo-
vého měchýře srdce! Socialismus porazila
ekonomika. A taky 2. světová válka.

Socialismus na zbrojení tratí, zatímco kapitalistická
ekonomika získává, zejména pokud se neválčí na
jejím území. Na území Velké Británie ani USA se ne-
válčilo, kam paměť sahá, nevtrhl tam nepřítel, pokud
pomineme, že si USA nechaly zbořit 2 (slovy dva) mra-
kodrapy. O tom budou psát ještě za tisíc let.

Kdyby New York, Chicago, San Francisko vypadaly
jako Charkov, Kyjev, Stalingrad za války, přešla by je
chuť na světovládu a nastoupila by pokora. Snad?

S perverzní nonšalancí přivolávají na sebe neštěstí
katastrofickými filmy… Kdyby přitrhl King-Kong,
kdyby nadešel Den ufouny překažené nezávislosti, ne-
pomohl by ani Tom Cruise, ani celá smečka hollywo-
odských spasitelů!

Za socialismu probíhala akumulace kapitálu ob-
tížně. Největší kapitalistické státy dřely kůži z „barev-
nejch“, socialistické z vlastního lidu (SSSR, Čína).

Ať hledíme na převrat z kteréhokoli úhlu, pohledy
se protnou v jednom bodě: Byl to kšeft – jako v Mni-
chově. Všichni tenkrát i dnes odložili vlastní krizi. SSSR
a Východ své uzbrojení a krizi důvěry vlastního oby-
vatelstva, Západ neprodejné zboží. Ale jen odložili!

SSSR spojence bez skrupulí hodil přes palubu, tak
jako je kdysi bez skrupulí obsadil.

Smát se mohla
jen Čína – vlna zboží
ze Západu narazila
na východní val
a jako tsunami se
odrazila do mateř-
ských zemí. To věděl
už velký Mao, jenže
hovořil básnicky –
metaforou o větrech
zVýchodu, které zví-
tězí nad větry ze Zá-
padu. Západní meteorologové se smáli, ale sklidí
bouři.

Samotné provedení už bylo geniálně jednoduché,
jako u většiny převratů: zatímco v divadlech se bez-
starostně a naplno hraje a v barech nezřízeně chlastá,
ob dvě ulice jde prozatímní vláda do lochu a do světa
letí Dekret o míru! A v Praze na Národní jako po stej-
ném másle: Zifčák – Uhl – generál „G. P. Teslenko“…
Totiž dží pí Teslenko.

Socialismus nevymyslel nic pro podnikavce všeho
druhu, takže se museli vyřádit ve vekslu apod. Co na-
hrabali, toužili kapitalizovat. Kradlo se; kdekdo ukradl
pár cihel, ale nikoli celou cihelnu. Na druhé straně je
spodivem, že po 24 letech je pořád co rozkrádat!

V Česku se nic nevyrábí, jen montuje pro zahraniční
panstvo, a přece se konečné řešení zatím odkládá. To
je třeba vysvětlit a pak budeme vědět, jak vlastně dě-
jiny fungují.

A úloha osobnosti v dějinách? Kdyby Gorbačov ne-
udělal nic jiného, než že ČSSR daroval, přesněji řečeno
vnutil humanitárního bombardéra, už tím by se ne-
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poučení. Nebyl respektován obojí přístup, tedy jak ten
společenský, tak ten, který by ponechával prostor je-
dinečnosti umění a také jejímu vnímání ve všech
možných patrech. V osmdesátých letech dochází ke
stále hlubšímu rozporu oficiální „kulturní politiky“
s konkrétní situací, s živými trendy v různých umě-
leckých druzích. Tady se přímo nabízí srovnání s kon-
cem 60. let, kdy oficiální kulturní politika, na rozdíl od
té z konce 80. let, se aspoň částečně snažila o pro-
pojení, reagování na proměny uměleckého-estetic-
kého klimatu své doby. Tady nemůžeme
nevzpomenout řadu vystoupení nedávno zesnulého

Čestmíra Císaře právě k této problematice. Tento
trend byl ze známých příčin přerušen a stal se pro
mnohé jistým ideálem konce 80. let.

Tedy závěrem k vlastnímu problému. Nelze v his-
torických úvahách, v hledání podstaty a smyslu spo-
lečensko-politických proměn obejít umění a kulturu.
Mnohdy jsou právě tyto „prameny“ mnohem citlivější,
věrohodnější než klasická historická pramenná zá-
kladna, než klasický historický materiál. 

Příspěvek z veřejné konference Konec socialismu?,
kterou pořádala společně Unie českých spisovatelů
a Výbor národní kultury 20. 4. 2013 v Praze.

Internet + lidová moc
KAREL SÝS
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smazatelně zapsal do historie. Podle očitých svědků
památného hlasování zvolili ho na gensekův přímý pří-
kaz, neboť se báli, že je dav fanatiků před sněmovnou
zlynčuje. 

I v socialismu se rozevřely nůžky. Ne mezi bohatými
a chudými, ale mezi těmi, kdo vyšli z lidu, ale neuměli
s lidem vyjít, a mezi samotným lidem, údajným či snad
faktickým hegemonem ztrouchnivělé revoluce. Neu-
měli přepřáhnout, ani když to jelo nahoru, natož
z kopce! Lid bral akorát Štrougala – protože chodil na
hokej a chodil s Helenkou Vondráčkovou, což ani ne-
vyvracel, přestože šlo o jeho neméně blonďatou dceru.
Pak už jen šedý tesil a nulový smysl pro humor doko-
naly dílo zkázy. Úzkostlivá asexualita, ztráta člověčiny
– ale to už byla jen shnilá třešnička na okoralém dortu.
Ztráta tahu na branku má za následek prohru. Nedáš
– dostaneš!

Když to však porovnáme s dneškem, nepotřebu-
jeme ani nasednout do stroje času: vyžraná země
(teď právě prodává Štiřín, jeden z posledních státních
zámků), zaprodaná paelita v přepychových oblecích
(kdepak tesil!), akumulace rovná nule (teď se ovšem
říká zero), a jako shnilá třešeň na dortu: kníže
s čírem!

Přežil se už kapitalismus?
Kapitalismus není zlý, dokud mu nikdo nebere kost.

Je jako jurský park – všichni žerou všechny. V kapita-
lismu panuje jediná jistota – a jediná touha: banány
budou. Ovšem pozor! Není vůbec jisté, jestli na ně bu-
deme mít a jestli se banánové republiky nevzbouří.

Kapitalismus se nemůže změnit, může se jen pře-
pudrovat.

Plíživá měnová reforma koná své dílo, a co nevidět
budou pověstné „děti z ČKD“ pískat jinou – pískat
kudlu. Pištět budou i v Radostíně nad Oslavou – opti-
mističtější místo jsem v místopisu Čech nenašel.

Jsme stádo ovcí bez berana a bez bači a v tom
stádě řádí domácí i zahraniční vlci. Proto se rodiče bojí
do lesa! Na bídu očkování nezabírá a Karkulku poslali
za babičkou, aby ubyl jeden hladový krk.

Kapitalismus plodí marasmus. Je zábavné sledovat,
jak osiřelí gauneři obětují svého guru Klause. Má se-
jmout jejich hříchy, jenže není beránek, nýbrž bača. Na
Klause začaly srát mouchy a tak zametli svoje hříchy
pod jeho koberec. Vypustili džina z láhve a teď před-
stírají, že nikdy nečuchli ke špuntu. Vědecky se tomu
říká efekt sv. Šavlopavla.

Perverze dosahuje obludných rozměrů: „Válku vám
doneseme až do obýváku!“ Nejrafinovanější vymože-
ností je bezpilotní vrah.

Dějí se věci neuvěřitelné: klerofašismus s feudál-
ními prvky, v provinciích vládnou „hejtmani“, černopr-
delníci vykrápějí stříkačky dobrovolných hasičů.
Rozmáhá se robota – byl jsem jí svědkem v čekárně:
Novočech dvěma mobily bičoval své otroky a s vidi-
telnou nechutí je típnul, když ho sestřička zavolala do
ordinace. Jako bych slyšel Žižku: „Že jsem se na to
nevysral!“

Jak bude vypadat nový společenský řád?
Aby hodiny vůbec šly, musí se kyvadlo kývat. Zlatá

střední cesta je vroubena fanatiky a fantasty.
Socialismus je především ekonomický řád a ten se

o slovo přihlásí, ovšem slovem zatím jen tušeným. Za-
tímco kapitalismus se už hnusí i sám sobě, prvky so-
cialismu se udržují, byť všelijak zpitvořené. Čili: bude
to nezpitvořený socialismus.

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

Svéprávnost škodí zdraví. A proč ji pěstovat? Pánům
budeme odezírat ze rtů, sem tam padne nějaké slo-
víčko v newspeaku, a jestli někdo navrch pochytí pár
anglických idiomů, tak to už bude super! Po králíkárně
ovšem můžeme chodit třeba v kroji.

Dělá náš stát kulturní politiku?
Kultura už byla. Stejně jako svoboda.
Stát, respektive pahýl státu dělá vše, aby co největší

počet Čechů klesl na úroveň Blesku, Aha, Spy, Rytmu
života, Reflexu, Pestrého světa, Claudie. Ta končí rub-
rikou: „Jak dobře se umíte prodat?“ Přesně podle
evangelia sv. Andy Warhola: „Vydělávat peníze je
umění, pracovat je umění, ale největší umění je dělat
dobré obchody.“

To jsou Kmeny, Tvorby, Zápisníky, Červny, Lumíry
a Světozory blízké budoucnosti. S notoricky odolnými
si už nějak poradí. Nasadí Literárky, Lidovky, Respekt,
HEUTE… Při nejhorším jim navrtá do palice čipy.

V Troškových Hošticích přehrávali krávám Mozarta,
kytkám prý svědčí Vivaldi, ale dnes televize pouští
volům Krimi plus a páření VIPů.

Kultura? Pomocí netu a mobilu vyzáří básníci i ne-
básníci zbytek duše, co v nich ještě zůstal.

Pak stádo zavolá operátor: „Dostavte se k posled-
nímu soudu. Soudní náměstí, budova Ž, Armagedonův
sál.“

Jediná naděje: ne každý poslechne mobil! Jenže:
co by dal Lenin za internet!

Čemu se rovná internet + lidová moc?
Příspěvek z veřejné konference Konec socialismu?,

kterou pořádala společně Unie českých spisovatelů
a Výbor národní kultury 20. 4. 2013 v Praze
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V sobotu se v Praze konala konference s názvem
»Konec socialismu?«. Akci pořádala Unie českých
spisovatelů společně s Výborem národní kultury
a vystoupili na ní například politolog Oskar Krejčí,
ekonomka Ilona Švihlíková, analytik Pavel Janíčko
či básník Karel Sýs.

Například politolog Krejčí uvedl, že »Socialismus
21. století« je socialismem nové generace. »Lidí,
kteří budou reagovat na nové problémy, jiné pro-
blémy, než mělo 20. století. Jsou to problémy, které
nesnesou analogii, jsou zcela nové,« řekl Krejčí
s tím, že současná globalizace vytváří nové sociální
a ekonomické vztahy, v nichž by se nová vize soci-
alismu měla odrazit. 

Ekonomka Ilona Švihlíková zdůraznila, že lidé ne-
můžou čekat na to, že se zásadní systémová změna
uskuteční v České republice. »Nepatříme do jádra
toho systému, ale spíše zaujímáme pozici kolonie.
K nám by se systémové změny zřejmě přelily z jád-
rových ekonomik, což je USA a v rámci Evropy Ně-
mecko,« vysvětlila Švihlíková s tím, že je zásadní
zájem na tom, aby se tyto změny odehrály tam,
a postupně se šířily dále. »Nemůžeme však čekat
na to, až se něco přihodí, musíme kultivovat naše
prostředí rozvojem debat, alternativ, diskusí, které
nejsou samoúčelné, ale musejí vytvářet lidskou,
kádrovou připravenost a také organizovanost,« do-
dala Švihlíková. Podle ní v situacích zásadních
změn vyhrává ta strana, která je organizovaná a při-
pravená. »Úkol před námi je ten, budovat nekapita-
listické prvky uvnitř dnešního systému. Tyto prvky

můžou sloužit jako ukázka toho, že to jde, a také by
v sobě měly zahrnovat jiný typ chování a jednání,«
uvedla ekonomka s tím, že má na mysli například
rozvoj družstev a družstevnictví, což je podle ní
praktická výuka k solidárnosti a demokratičnosti
uvnitř současného systému. »Pokud nebudeme so-
lidární vzájemně vůči sobě, tak žádnou šanci abso-
lutně nemáme, kapitál je vůči sobě solidární velmi
silně,« dodala Švihlíková.

Básník Karel Sýs uvedl, že socialismus porazila
ekonomika a druhá světová válka. »Socialismus na
zbrojení tratí, zatímco kapitalistická ekonomika na
tomto získává, zejména pokud se neválčí na jejím
území. Na území Velké Británie nebo USA se ne-
válčilo, kam až paměť sahá, nevtrhl tam nepřítel,
pokud pomineme, že si USA nechaly zbořit dva
mrakodrapy. O tom budou psát ještě za tisíc let,«
zdůraznil Sýs s tím, že kdyby New York, Chicago
nebo San Francisco vypadaly jako Kyjev, Charkov
nebo Stalingrad za druhé světové války, přešla by
USA chuť na světovládu a nastoupila by pokora.

Básník dále uvedl, že ať hledíme na politický
převrat a konec socialismu v Evropě v roce 1989
z jakéhokoliv úhlu, pohledy se podle něj protnou
v jednom bodě. »Byl to kšeft, jako v Mnichově.
Všichni tenkrát, i dnes, odložili vlastní krizi - SSSR
a východní Evropa své uzbrojení a krizi důvěry
vlastního obyvatelstva a Západ neprodejné zboží,«
dodal Sýs.

Autor: Redakce deníku Haló noviny
22. 4. 2013 

Nečekejme, až se »něco« přihodí

Představenstvo Výboru národní kultury zve všechny naše členy a příznivce na výroční
zasedání dne 25. června v 11 hodin, v místnosti č. 153, Politických vězňů č. 9, Praha 1

1/ Zahájení, předsedkyně Věra Beranová
2/ Zpráva o činnosti, Jaroslav Kratochvíl, Věra Beranová, Jan Poláček
3/ Zpráva o hospodaření, Jaroslav Kratochvíl
4/ Personální otázky
5/ Plán činnosti na II. pololetí 2013 a I. pololetí 2014
6/ Informace o činnosti krajských poboček
7/ Diskuse
8/ Usnesení, závěr

Prosíme o potvrzení účasti na náš mail nebo telefon!
Doc. PhDr. Věra Beranová, CSc.

Předsedkyně Výboru národní kultury
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Starého kozla mě zajímá, co tím chtěl básník
říci, ale co řekl.

Optimizmus: Projít se Památníkem písemnictví
a odcházet s pocitem, že tam chybí právě vaše
sbírka básní.

Dobrého básníka by neměl nikdo vysvětlovat.
Ani on sám.

Kdybych nepsal? Žádný problém. Dělal bych
něco jiného. Třeba hrabal listí v ústavní zahradě.

V některých románech nenajdeš živého člověka
ani s lucernou za bílého dne.

Každý čte takového autora, jakého si zaslouží.
Kdyby jisté románové postavy vyšly do života,

v blázincích by nezůstalo jediné místečko volné.
Někteří autoři se vylžou ze všeho. I z pravdy. 
Je podivuhodné, kolik vyloženě hnusných knih

lze najít v regálu s nápisem Krásná literatura.
Nejhorší čtenáři bývají spisovatelé. Někteří se už

ani neunavují, aby si po sobě přečetli, co sami na-
psali.

Jsou spisovatelé, kteří nemají co říci, ale nedají
pokoj, dokud to neřeknou.

Skutečným hrdinou každého románu je vždy
autor. V této souvislosti mě napadá, že někteří hr-
dinové románů by měli vyhledat psychiatra.

Rozhodnutí stát se spisovatelem je vysvětlitelné
buď velkou mírou talentu, anebo naprostým nedo-
statkem soudnosti.

To, že vám vaše citečky přerostly přes hlavu,
není ještě důvod svými verši otravovat ostatní.

Nebyl zcela bez morálky. Ve svých knihách, na-
příklad, o ní psal velmi přesvědčivě.

Dobrá literatura popisuje život v celé plnosti –
tak, jak bychom jej prožili, kdybychom ho nepro-
marnili u psacího stroje.

Je trapné, když vás konečně navštíví inspi-
race…a vy nejste doma. 

Někdo píše pro budoucnost, někdo pro krásu je-
diného okamžiku a někdo, že nelze jinak. Ale
jenom poslední z nich může vystihnout okamžik
a dotknout se budoucnosti.

Poznámka k epigonům: Osel, který spásá růže,
je pořád jenom osel.

Když otevřeš knihu, vstup. Je to jen jeden
z mnoha labyrintů. Nemáš co ztratit. Leda čas.
A ten ti stejně nepatří.

To se vám to píše, když nemáte talent!

Prázdné hlavy: Ideální příbytky pro orgie slov.
Volové vědí své: Ach slavík, ten krasoduch, co on

ví… o bučení!
Nikdo nevykrádá umělce, který mu může být

ukradený.
Dříve kvalita uměleckého díla určovala jeho

cenu. Dnes cena uměleckého díla určuje jeho kva-
litu.

Kdyby ženy osobně poznaly některé básníky,
nikdy by si je nevzaly do postele.

K dobrým knihám se, na rozdíl od milenek, vět-
šinou vracíme.

Každou knihu lze přečíst. V tom se knihy liší od
žen.

Knihy jsou jako ženy. I když se vám neotevřou
napoprvé, může z toho být láska na celý život.

Není pravda, že neexistují ideální ženy. Jsou jich
plné milostné romány.

V malé chaloupce uprostřed hlubokých lesů a di-
vokých hvozdů, daleko od civilizace, smogu, sklá-
dek s jaderným odpadem a seriálu Rodinná pouta
žila Poezie. Anebo to byla ježibaba?

Dejte volovi křídla, ale Pegas z něho nebude.
Kritik ví přesně, jak se má psát. Škoda, že to

někdy prakticky neukáže.
Při pohledu do historie se výraz „homo sapiens“

jeví jako špatný vtip.
Historie a Hysterie nejsou sestry? To jsem

opravdu netušil.
Co je platné, že „Historia magistra est“, když je

třída plná hluchých a slepých žáků.
Když vstupujete do historie, je mnohdy strohý

povel popravčí četě jediným uvítacím projevem.
Smyslem historického bádání je sestavit minu-

lost tak, abychom nabyli dojmu, že bývalo hůře.
Astronomové hledají inteligentní život ve ves-

míru, blázni na Zemi.

LUBOMÍR BROŽEK
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Budoucnost je Nový svět oplývající vším, nač si
člověk pomyslí. Indiáni, kteří jej obývají, mají jediné
štěstí – že tam nikdy nedoplujeme.

I kdyby se proletáři všech zemí světa nakrásně
spojili, idioti by je hravě přehlasovali.

I ve světě oblud mají své soutěže krásy.
Nejlépe jsou na tom voli. Nic nevědí, ale nepo-

volí.
Štěstí chodí dokola a…volové trpělivě čekají.
Měřeno podle funkcí, hodností a nejrůznějších

prebend…, nemůžou být ti volové zase až tak pi-
tomí.

Jednou také zmoudříte! Říkávají mladým býč-
kům staří volové.

Byl to polyhistor, polyglot, politolog, filosof, so-
ciolog, psycholog, muzikolog, teatrolog…, prostě
vůl jak anděl.

Divný svět, v němž tak často vodí obětní beránky
na porážku volové.

Hlupák všade bratra má.
S hlupáky je ta potíž, že většina z nich má patent

na rozum.
Dunění prázdných hlav ohlašuje výmluvněji než

hory slov, že v nadcházejícím boji rozumu půjde
o život.

Někdy je taková doba…, že optimistou může být
jedině idiot.

Žádná matka, a můžete se zeptat, které chcete,
nemá syna blbce. Tak odkud se, hrome, ti blbci
pořád berou?

Počet idiotů sice neklesá, ale stoupá procento
těch vysokoškolsky vzdělaných.

Nevím, proč se tak bál srážky s blbcem…, když
jediným opravdovým blbcem široko daleko byl on
sám.

S osly bývá někdy kříž: Stěžují si, že je štěstí
slepé, místo aby šli otevřít, když na dveře jim bílou
holí klepe.

Myšlení je zápas, při němž hlupáci s oblibou ki-
bicují.

Buďme rozumní – je nejoblíbenější věta hlupáků.
Mrtvice byla fakticky jediná mozková příhoda,

která ho v životě potkala.
Jestli vám dělá problémy používat hlavu, použí-

vejte titul.
Namyšlení kašlou na myšlení.
Rozdíl mezi padlými a padlými na hlavu je v tom,

že ti druzí se mají čile k světu.
Když se kácí les, létají třísky. Říkají s oblibou ti,

co mají v hlavě piliny.

Někdy ke katastrofě docela stačí, když některé
lidi necháte chvíli v klidu přemýšlet.

Když tak přemýšlím, komu věta „moudřejší
ustoupí“ prospívá tak, že ji pustil do oběhu, napadá
mě, že ti hloupější jsou pěkní lišáci.

Rozum zapadá a v nastalém šeru… se rozsvě-
cejí televizní obrazovky.

Ještěže se Darwin nedožil dnešních dnů: Musel
by se opicím omluvit.

I když nás naše sny někdy opouštějí – neopou-
štějme své sny!

S egoismem k lékaři nechoďte. Je nevyléčitelný. 
Egoismus? Ano, to znám - to je když někdo myslí

na sebe…, místo na mne!
Štěstí je slepé, říkají. Tak proč mu nepomůžou

najít cestu?!
Hlava byla původně určena k docela jinému

účelu. Tak se nedivte, když s ní neprorazíte zeď.
Chcete-li házet perly sviním, prosím. Stejně dají

přednost pomejím.
Rozdíl mezi revolucí a evolucí je v tom, že za-

tímco revoluce požírá své děti, evoluce požírá děti
těch druhých.

Demagogie: Chápejte, museli jsme ho upálit,
jinak by se těch pitomých bacilů nezbavil! 

I zbabělec se může stát hrdinou - stačí když si
na útěku splete směr.

Kam nedosáhl, doplivl.
K základním sloupům české tradice patří svo-

boda. Například svoboda sluhů mezi poklonami
nadávat na pány.

Na tělech mrtvých lvů vyprávějí hyeny historky
o své statečnosti.

Domovem starých lvů je osamělost.
Je pouze jeden případ, kdy se člověku uleví, na-

razí-li na dvě nuly pohromadě 
Existuje spousta receptů, jak udělat kariéru - na-

příklad posrat se ve správný čas na správném
místě.

Řiť je inkubátor kariéristů.
Nebuďme ovce!, rozohnil se řečník - a dav na-

dšeně zahučel: Bé!
Slavné vítězství nad vlky…je nejčastějším mo-

tivem ovčích pohádek.
Vyjte s vlky! Možná jim budete i chutnat.
Vdech a výdech…To mezi tím je život.
Děti se rodí s pláčem. Že by věděly, do čeho

jdou?
Naše ukázka je z autorovy sbírky

Sirka v Hérostratově kapse
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DOBŘE O MRTVÝCH
(De mortuis nihil nisi bene)
Nevím, co je dobrého na úsloví „o mrtvém
jen dobře“? Proč bych měl dobře mluvit
o konečně mrtvém hajzlovi? 
Dlouho jsem nezažíval větší pocity radosti
a uspokojení, než když jsem se dozvěděl, 
že soused-šmejd umřel. Vzpomínal jsem 
na chvíle, kdy všem škodil a nyní se raduji,
že už nezaškodí a jak bude bez něj krásně 
na světě. Ale ouha, byl to omyl! 
Bohužel stále žije! Ovšem ta představa, 
že je konečně po něm byla nádherná. 
No, snad již někdy brzy.... Hajzle!

ROSA ROSA
Rozvitá růže, pobledlá kůže
Vídá se pod soumrakem
Stažených kaťat
A sukní z látky
Punčoch z pavučin
Černé trní na bledé kůži
Skví se na nachové růži
Orosené
Růžové růže květ zvadlý
Z kalhotek na zem spadlých
Spát nedá zahradníku
Patti Smith souputníku
Keřů růží pamětníku
Svých snů zpřeházených
A prázdných konví
Suchých

FACHMANI
Analfabet hledal, pachtil se a běhal
Degenerát slídil, snažil se a pídil
Neumětel tvořil, stavěl a zas bořil
Nýmand učil plné sály, po nocích psal manuály
Slepý radil malíři
Hluchý ladil klavír
Holohlavý kadeřník přemýšlel o parukách
Fotbalista podnikal
Bachař se přihlásil na studium sociologie
Hrabě radil samoživitelkám
I já se snažil slušně žít

MOSTY
Spálila most
A pryč je bridge
Kam zavedl ji
po lásce chtíč

RYCHLEJI
Koleje – tramvaje
Ranveje – airbusy
Zrychlujeme!
Vlaky – kroky – roky
Kam spěcháš, člověče?
Co všichni blbnete?!

(ON)
BLEDÝ JEZDEC
I z dalšího klání odjíždí
Bez jejího bílého šátku
Posekán, zasažen, ale v sedle
Opět nezvítězil, ale neprohrál
Znovu vyráží na další turnaj
Sám, bez krve, bledý
Když cestu přežije
Do dalších dnů pohledí
Posílený

(ONA)
PLANETA ROSA
Po obloze vlající
Zářivá a vábící
Planeta – růže
Jitrem voní její kůže
Ptáš-li se mne
Zda na Venuši
Rosa je či není?
Nevím
Nedolétl jsem až na ni

MĚJ SE FAJN
Nejdřív mi chybíš pořád. Potom půl dne. 
Pak půlku času, který jsem Ti věnoval včera.
Hodinu. Půl hodiny denně. 
Chybíš. Vytrácíš se. 
Je čas, mistře, vstaň bystře,
jdi, kde zní libé hraní.

Michal Brzák
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GRANÁTY
Ruční granáty
Mám je od táty
Dostal? Našel!
Schovával je přede mnou
Ve sklepě
Nedokázal se jich zbavit, co kdyby...
Hrál si s nimi jako děcko
Vzpomínal, jak vojsko všecko
S hvězdičkou na čapce
Lovilo ryby tak lehce
Granát šup do rybníka
A pak sebrat kapříky
Es komm der Tag!
Prý řvali ti s ranci
Však ve vsi Střihovy
Se děti cítily být branci
Vojáci –  idoly -  persóny
Pistole – pušky – patrony
Vzpomíná-li otec na zbraně
Synek je snadno unesen
Dnes, opatrovav granáty
Přemýšlí
Co by byl bez táty
Mám je stále, „své“ granáty
Pro jistotu, co kdyby...

NEJDE TO
Ze začátku je to milé a nadějné. 
Později ubývá dotyků a přibývá vět. 
Nenápadně nahradí doteky delší věty. 
Časem ve větách přibývají pokyny 
a slova nabývají na síle. 
Kratší věty a více decibelů. 
Štěkot. Vytí a krátká ticha. 
Nechat bestii zaútočit zase jinde.

DOPIS OD VĚRY
Věra
Krásná jak pohanská pověra
Píše svému muži
Vzkazy na svou kůži
Na jejich čtení
Se těší
Uzardělá

BOKY 
Tvé boky jsou jak
Liverpoolské doky
Strawberry Fields

A Penny Lane
Z tvých ladných boků
Jsem unesen

NO FUTURE
Nezajímá mě krotit
A bojovat
Chtěl bych souznít
A milovat
Realitě se klidně
Vzdalovat
Budoucnost je tak daleko
Jako Diogenes metr od sudu

Pavlína
Zdálky se ozývá
Vzdálená příbuzná
Ze sibiřských dálek
Poblíž čečenských válek
Éterem posílá
Lyrické pohádky
Ze země ledu a trav

Epilogue:
Kde vzalo se hnízdečko
Poetikou opilých, toulavých
Vprostředku Východních Čech?
Od slávy nás, sestřičko
Dělí už jen jedinej výstřel
Od války, nás, sestřičko
Dělí už jen jedinej polibek
Od lásky, nás, sestřičko
Dělí jen společná krev

MÍSTO DOSLOVU
Všichni lidi jsou tvůrčí. Každý v sobě má píseň,

báseň, příběh nebo román, nápad, který stačí
uplatnit a něco vytvořit. Každý to může zkusit. To
je základ punku. Udělej to sám, po svém, protože
je to možné. Kup si kytaru nebo laptop, slož píseň,
napiš báseň, knihu, buď tvůrčí. To je idea punku.

Captain Sensible, Damned
Každý si myslí, že punkrock jsou hlasité kytary,

číra a agrese, lidi jsou zaujatí vnější podobou, ale
podstatný je přístup, vražední můžete být, i když
jste tiší.

Don Letts
Verše a kratší texty jsou vybrány ze sbírky

„Domácí punk“, kterou vydal sám autor jako sou-
kromý tisk, Kuttenbergpress, 2012
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Z RODINNÉHO VÝLETU NA KARLŠTEJN
Toto je snímek z rodinného výletu na Karlštejn.

Nejprve můj otec. V pumpkách
a vůbec ho nezajímá, že má nakřivo šle.
I tak v sobě nese vojáka,
roky dvou světových válek,
převratné události konce čtyřicátých let,
to osudové zranění,
z kterého se už nikdy nevzpamatuje
a nikdy už potom nedovede být přítomný
v prostém okamžiku rodinného štěstí.
A potom maminka. S úsměvem,
který naše hlavy obletí jako bělásek,
usedne, sepne křídla jak dlaně 
a za všechny se pomodlí.
Chce nás ochránit před zatracením.
Mezi otcem a maminkou bratr Milan.
Trochu rozkročený jak na útěku
jednou nohou už stoupá
do vlastního života.
Nakonec já v rádiovce
s vojenskou hvězdičkou uprostřed
salutuji, jako bych vzdával hold celému světu
a svět patřil jenom mně.
Netušil jsem, že si historie ze dne mého narození
zapamatuje vítězství stalingradské bitvy
a ne moje narození,
že si zapamatuje konec druhé světové války,
zkázu Hirošimy,
Roberta Oppenheimera,
veliké sucho v čtyřicátém sedmém,
Únor roku 1948,
popravu manželů Rosenbergových,
smrt Stalina a smrt Gottwalda,
studenou válku a válku v Koreji.
Stojím v pozoru svých šesti let a salutuji
a vzdávám hold celému světu.
Na rádiovce mi zlatě září
pěticípá vojenská hvězda
a už mi do čela vypaluje cejch.

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

POCTA 
Skloňte se před zázrakem

Znovu a znovu
tráva na jaře
vstává z mrtvých! 

PODOBY LÁSKY
To jen matka může milovat svého syna

tak vroucně,
i když je to vrah.
To jen otec může milovat svou dceru tak oddaně,
i když je to děvka.
To jen rodiče mohou milovat své dítě

tak zoufale,
i když za ním chodí jen na hřbitov.
To jen staří manželé se mohou vést za ruce

tak láskyplně,
i když jejich těla jsou už jen schránkou nemocí.

Jich se zeptejte, co je to láska!

DÁRCI ŽIVOTA 
Po hrstech rozhazuji semínka trávy
tak samozřejmě jako když se nic neděje
a přitom rozhoduji o jejich osudu
jsem jejich naděje

A jak nádherná je hlína
Nedočkavě přijímá semínka 
a živí je svým tělem
jako nesmrtelná maminka 

HLEDÁNÍ PŘÍBUZNOSTI
Chodím od slova ke slovu
jako ode dveří ke dveřím a naslouchám
které slovo se přihlásí k domovu
a otevře mi dveře i k vám

MICHAL ČERNÍK
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LIDSKÉ SNY NEUMÍRAJÍ
Čím je svoboda bez břehů?
A čím sny, které mají břehy?
Teď už to vím.
Jeden život lidské sny nedostihne.
Byly mi dva roky,
když skončila druhá světová válka.
A kolikátá válka v dějinách to byla?
Hory mrtvých lidstvo neuklidí 
ze svého svědomí.
Po každé válce se lidé radovali,
že ta jejich byla navždy poslední.
Bláhoví, copak nevědí, 
že člověk odedávna svou povahou
předurčoval dramata a tragédie světa?
Krev pokaždé byla platidlem
k moci a bohatství.
Bylo mi pět let,
když v Praze převzali moc komunisté.
Slibovali spravedlivý svět.
Byl únor, padal sníh a mrzlo.
A byl jsem starší o čtyři desítky let,
když lidé v Praze vyšli do ulic 
vstříc vlastní svobodě.
Byl listopad, padal sníh a mrzlo.
Při každé revoluci lidé věřili,
že nový systém naplní jejich tužby.
Bláhoví, copak nevědí,
že revoluci vždy jiní znásilní, vykradou
a z nádherných ideálů zbude 
jen okoralá kůrka chleba?
Pravda a spravedlnost a prostí lidé
jsou pokaždé první obětí.
Tolikrát ještě poznáme, 
že slovo neváží nic.
A tolikrát ještě poznáme,
jak je těžkým břemenem,
když obnažuje pravdu,
a jak se ho pak snaží umlčet ti,
kterým překáží.
Tak jako tak každá moc 
opancéřovaná lží
už napřed prohrává sebe i lidi.
Když se nakonec zbortí hradby jejích dogmat,
z útrob vyhřeznou jen svinstva.
Nevěřím, že náš svět
je nejlepší ze všech možných světů
a patrně se jím nestane ani ten příští.
Lidské sny se ale nedají vykácet jako les,
odstřelit jako dům,

odsoudit k zapomnění a zakázat.
Nikdo je nezavře do vězeňských cel,
ani neumírají jako my.
Vždyť i to, co kdysi bylo lidským snem,
stalo se nám skutečností tak samozřejmou
jako na obloze tryskové letadlo, 
k němuž nepozvedneme už ani hlavu.

SKLIZEŇ JABLEK
Trháš jablka ty nádherné zimní plody
a opatrně je rovnáš do lísek

Jestlipak i tebe utrhne něčí ruka
a na chvilku polaská v dlani
až přijde ten čas
kdy se zachvěješ úzkostí
a budeš hladovět po blízkosti?

ZROZENÍ 
Sníh dávno nepadá
S tažnými ptáky kteří se vracejí
se rodí zahrada

Jejich zpěvem roztaje 
i mysl promrzlá jak zem
A nikdo je neumlčí ani výstřelem 

SÍLA ŽIVOTA 
Kolik radosti je v semínku
kterému se podařilo 
pro sebe vydobýt místo
mezi nespočetným množstvím jiných!

Uchytilo se ve spáře zdi
vzklíčilo roste a trhá ji jako dynamit
Kde se v tom semínku zrodila
tak ohromná síla života? 

SMYSL OBĚTI
Řekněte
Jak hodně musí být
člověk člověkem
aby pocítil utrpení jiných
a byl silnější o lidskost?
Řekněte
Dá se ještě něco povýšit
nad lidský život?
Naše ukázky jsou z knih Cena dětství (2008), Ne-

chtěj obývat vichry (2009) a z Knihy lidských přání
(2009). Vydal Antonín Drábek, Balt-East, Praha.
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HODINA HOUSLÍ
Paní učitelko já nechci
hrát závodně! 

DRUHÁ HODINA HOUSLÍ
Já nechci být umělec
- mně stačí že hraju! 

NA CHVÍLI SI TO VYMĚNIT
Se zdí co žije na jihu a sálá
- plotýnka která žije z mála... 

KRÁTKÝ RAUT
A naše životy - nic než pěny
které na toasty maže
osamění... 

SRDCE K MÁNÍ
Čtvereční centimetr srdce
k pronajmutí - vstupte tam zutí... 

DRŽÍME SVÉ RUCE
Není zapotřebí umět psát číst počítat
- a kolikátého je dneska? 

JAK SE ZAPÍNÁ NOC
Dírami černého kabátu
provléká knoflíky hvězd... 

NULA OD NULY NEPOJDE
Zima bez sněhu láska bez citu
člověk bez člověka ústa bez chleba
chléb kterému ukradli stůl... 

ŠTĚKOT ZE VŠECH STRAN
Také si myslíš že věk
= touze náhubek? 

PRAMEN
Tak jako studna skruže 
potřebuje tě láska - do výztuže... 

HODINKY PO TÁTOVI
Jak objímaly tvoje zápěstí
tak obejmou i moje
- a vzpomínky se roztikají
(přesný strojek...) 

XXX
I já chci život odsedět
v dolíku Středních Čech

Benešov Mnichovice Hrusice
v těch oceánech topit se

a v Ondřejově
naposled vzlétnout k Nově... 

A STÁLE SE TO OPAKUJE
Že umřel přítel
dozvíš se až když odnášejí krabice
v kterých se třesou cizí talíře
a za loket tě vezme
něčí ruka: „Že vy jste
Hanka?“ 

TŘÍLETÁ MILICA RAKIČOVÁ
Na kusy medvídek A kostky dostavěných hradů
Na hadry dítě Příští prohry Šance
když v Batajnici na předměstí Bělehradu
prošel se Sever s Atlantikem
- svatba Aliance... 

MÁJ 1999
Večerní máj - hle grafitové bomby čas
hrdliččin hlas je utlumen
a člověk chtěl by ze tmy ven
nacpat se do květu jak do vlaku
co jede do Nikam když myslíš na Máchu... 

ČERNÝ PES
Samopal na zemi v jídelně s falafelem
možná má také hlad 
možná pod stolem jenom dřímá
- štětiny za ušima... 

Eva Frantinová
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PÍSEŇ ČESKÁ
Stále si říkám: Píseň česká slavně znívá
přestože hadi rádiových stanic obsazují zdiva
řeči vlastní americkému sluchu
(v tom hřmotu decibelů nebo reklamy
vysoké é má každý za poruchu
ach sbory víry Sbory Smetany...) 

NOC V OBLEKU
Tak jako dýky
sklapne oranžové slunečníky
a uloží je do kapes
nad nimiž roztahuje křídla
vázanka - plná hvězd... 

NA CHVÍLI SI TO VYMĚNIT
Se zdí co žije na jihu a sálá
- plotýnka která žije z mála... 

OBAVA
A co když kotouč času
na sklo - životy
brousí ornament prázdnoty? 

TRANSPORTY
Zase se rozjíždějí
a já zas vidím (mínus 71 let)
Pepík je odtrhován od Adély
Adéla od otce on od matky
a všichni od svých sestřenic i sester
v naději že Hermínka je na útěku
v kapse zmačkanou hvězdu
miláček Ester
prchala s odřenými lavicemi v duši
moje budoucí ješiva
sedím dnes v ní A uši napínám:
ještěrky metafor tak krásně šustí
vyháníš jimi úzkost z vlaků
a já je budu letos slyšet v Izraeli
kde Neznámo kam Vltavu začíná
kde před zničeným chrámem zakopneš
- kamenná kostka dělítka chce dělit
ach oči pod plachtami náklaďáků
k zemi klopené
na přechodu Morina... 

NA PRACH
V jemenské čtvrti 
jak uličku
smutek tě drtí 

ZASTAVENÍ V JAFU 
Nějaký muž
v náruči nese popáleného chlapce
a vedle - součást seriálu -
leží další dítě...
(nad haldou zutých bot
a v prstech stínu
kroutí se plakát
na mešitě) 

VYBYDLENÝ DŮM
Za těmi okny
v zahradě s fíkusem a palmou
někdo byl a není
a okna - zubisky zdiva
šklebí se do modré oblohy
(shodila žaluzie
záclony
kdejaký lidský prst
i kliku - okovy...) 

STROP
Arabská lampa s kameny
které se podobají moři nebo safíru
vyšívá hvězdy - jednu po druhé
a plášti noci
na míru... 

NA 1. MÁJE
Polibek přiletí a odletí
- tisíckrát orazítkovaná
štěstím i smůlou přeškrtnutá známka
a ibišek je obálkou
a srdce - poštovní schránka... 

7 SLOV KTERÉ OTŘÁSLY KEŘEM
„U nás už kvetou šeříky“
„To může znovu přijet
Rudá armáda“
zavtipkoval si kdosi z davu
a k zemi tiše padala
českými nůžkami
ustřižená vůně... 

Naše ukázka z autorčiny tvorby je
z http://www.divokevino.cz/6413/frantinova.php

Lipa_02_2013_LIPA  06.06.13  14:33  Stránka 45



46

BÁSNĚ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Dobrá zpráva
trochu prostomyslný
premiér
jak rozehřátá mašina
v amerických pláních
hledá
hrdinu mašína
za to že po únoru
odvážně střílel
nevinné lidi
teď na svém krku
smyčku vyznamenání
konečně vidí

Samomluva
Stál jsem na ruzyňském letišti
a bezbranně
přemýšlel a přešlapoval
letadlo se zpozdilo

Zákulisní kulisák
etický chcípák
kabinetní panchart
temný kariérista
komik státní tragédie
satan dvou tří tváří

Letadlo dosedlo
davy se hnuly vstříc
představení začalo
v úplně ztraceném čase

Kurikulum víte
Objevil jsem se
tady

Jen jednou jen jednou
jen jednou

A je mi to
jedno

Surrealismus
Jenom Salvadoru Dali
všechny daly

Jednadvacet sametů
Libri prohibiti
jeden hladový
druhý sytý

Prevít
běží za prevíty

Jeden
z gruntu rád
druhý
větám nakopat

Všem béčkům
narazil
z obecních zdrojů
bečku

Odstavec odstavil
kulový příběh
Listopad
z blázince vyběh

Libri prohibiti
sametový občan
až do slabik
zbitý

Těch
mrtvých příběhů
v chlíváckém výběhu

Čas se serve
s časem
Z gruntu rád
jen já jsem

VÁCLAV HONS
* 14. 6. 1938, Chotutice (u Kolína)
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Posametové
libri prohibiti

Už slyším
disentní vlčí
smečku výti

Staří prevíti
zdatní od bití

Jednadvacet let
z gruntu rád
i jedním písmenem
dám mat

Hned
za postrachem
z epilogu strach

Bílý kůň
dupe po větách

Jen čára krve
jen na ní
trvej

Libri prohibiti
žlutou hvězdu
pod svou kůží
místo srdce

jednadvacet roků
tepat cítím

říjen 2011 

Haťapaťa song
Haťapaťa haťapaťa
podívejte starej Baťa

Dostali jsme od něj poštu
že nám hrábne
do rozpočtu

Tak vykulte zase
vlastenecké běhouny
ať se po nich šťastně valí
naše melouny

Haťapaťa haťapaťa
je to prostě jenom Baťa

Medová
ach ty plaché schůzky
u rozepjaté blůzky

řekla
tak tedy ve dvě
byla huňatá
jak medvěd

začal jsem ji půlit
na sadu
kde stály úly

vytekla jako plástev
kozičky
jen se paste

lízal jsem se
z toho medu
ještě předminulou středu

Pohled z okna  
Jeden čistí za pět nóbl mercedes 
druhý do odpadkového kontejneru vlez  
To je ta stará úžasná demokracie 
pán i kmán si po svém života užije  
To je ta velká kapitalistická doba 
zaplaťbůh že v krematoriu skončí oba  

Disident
Jed na to vemte
že i já
jsem býval
tvrdým disidentem

Vždycky jsem zdravil
"čest zvrací"
A nikdy jsem se
neměl k práci

Co dělám teď
se zeptáte
Každý rok
žádám o vyšší
disidentský příplatek

Básník, autor písňových textů a překladatel
poezie Václav Hons, člen Unie českých spisova-
telů a Výboru národní kultury, oslavil 75. naro-
zeniny. Srdečně blahopřejeme!

Lipa_02_2013_LIPA  06.06.13  14:33  Stránka 47



48

BÁSNĚ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

ÚVAHA
Je smutné, že slepý
neuzří květiny kvést,
ani slunce plát.
Škoda, že hluchý neslyší
zurčení potoků, hukot řek,
ani ptáky zpívat.
Však je ještě smutnější,
když slyšící neumí naslouchat
a vidomý na všechny krásy se dívat.

MOCNÝ PÁN
Mocný pán vysoko sedí,
na očích klapky má.
Tak na svět dolů slepý hledí,
však spokojen, vždyť věří,
že dobře kraluje
Človíček dole strádá,
bezmocně pěsti zatíná.
On zrak má dobrý,
však ústa zamčená.
Na pána jen v duchu žaluje.

NASADILI MI PSÍ HLAVU
Nasadili mi psí hlavu – běda.
Tak světem chodím 
a dobré skutky konám denně.
Kde však je ten kouzelný děda?
Kdy mi ji z hlavy sejme?

NEJLEPŠÍ PŘÍTELKYNĚ
Kdo je ta přítelkyně nejlepší,
co rozpláče i rozveselí, 
pobaví tě i poučí?
Kdo nepomlouvá, nezradí – 
a zbavuje tě samoty? 
Ach, ano, Kniho, jsi to ty!

PAVUČINA
Pavučina visí u stropu 
jak smutný cár.
Musím ji rychle smést.
Malého pavoučka, 
co spěchá do bezpečí, 
raději ušetřím.
Co když je poslem 
dobrých zpráv.

KDO ŘÍKÁ…..
Kdo říká, že doba je zlá,
moc se mýlí.
Vždyť zlo pochází 
jenom od zlých lidí.

Kdo tvrdí, že pravda zvítězí, 
je naivní.
Pravda je buřič, co jde za mříže.
Lež, ta uklidní.

Kdo říká, že stáří moudré je, 
balamutí.
Obírá se hlavně nemocemi 
a svou smrtí.

Kdo tvrdí, že mladí jsou horší, 
než jsme bývali, přehání.
Dělají pouze to, 
co je už dávno za námi.

*********
Zaplést se s Pandury
se sakra vyplácí
Drobnosti kradou
jenom hlupáci

*********
Chudák Rom se trápí v stresu –
ve vládě má oporu
Gádžové však nepřejí mu
že si jede v mercedesu
pro zaslouženou podporu

*********
Chudý člověk lamentuje –
prý je státem okraden
Volby ale bojkotuje
tvrdí že je znechucen
Vrchnost ho pak tituluje
hloupým líným socanem

Věra Kulišová
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VOLME MLÁDÍ
Ač ateista zatvrzelý
obracím své oči k nebi
Bože můj, ó pane
co se to děje
v mé vlasti milované?
To už tak zle je
a neváhám to říci
že cizák spící
se hlavou státu stane?

Ještě je ale čas
nic není zatím jisté
snad nedostane hlas
od lidí národnosti české
/vždy zrozpačitím při větě-
mám ráda pana hraběte/
snad probudí se hrdost v nás
Pro časy zlé
sochař v kámen nápis vytesal
tak ho zde tlumočím-
Svatý Václave
nedej zahynouti nám
ni budoucím

UBÝVÁ LIP
Ubývá lip
kdysi uctívaných
symbolů vlasti

Vyhublý lev
se krčí v kleci
/prý je zlatá/
ne nebije o mříže
a my tiše šeptáme
že bychom rádi k nebesům-
fiktivními řetězy spoutaní
nedokážeme uvolnit ruce
a pozdvihnout vzhůru
prapor zedraný

MÁ OTČINA
Tak se mi jeví otčina-
jak rybník páchnoucí
v němž voda stojatá
pozvolna zahnívá
a v jeho hlubinách
hyne vše živoucí
Málokdo už věří
že přijde čerstvý větru van
a kalné vody zčeří

HRABIVÉ DLANĚ
Hrabivé dlaně
nejsou nikdy plné
chtějí více
tak s vlky vyjí
Plní se prkenice
šelmy se navzájem kryjí

V sejfu je stále dost místa
tak hrabivá dlaň
na tygra sedá-
zběsilá jízda…
sestoupit se už ale nedá

ČESKÉ SLZY
Imaginární lis
stlačuje můj lid
k zemi níž a níž

S pocitem že marné vše je
smutku se oddává
Tak zlomen a bez naděje
už z prachu nevstává

Zedraný lev dvouocasý
má drápky otupělé
a korunku pomalu ztrácí

Naše ukázky jsou z dosud nepublikované tvorby
a ze sbírky Život není peříčko (2010), kterou vydalo
nakladatelství Věry Martínkové ALFA-OMEGA, Horní
203, 251 70 Dobřejovice, www.alfa-omega-cz.com 
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MILUJI 
Já bušič rozladěných pian pianin a fléten 
sám rozladěný (jsem už pouhý křáp) 
chřtánem si prolévám tvé jméno 
Je to cosi co bych neměl raději vyslovovat 
než abych zkazil tenhle nádherný koktejl 
hlasů pocitů doteků 

a štěstí 
které vítr odnáší 

návrat do přístavů kam se nelze vrátit 
příboj krčem a výskot majáků 
a do minulosti protažený první šedý vlas 

Máš chuť poslední cigarety 
a vlasy ti voní voní 
voní dvaceti lety

VELIKONOCE V BLÁZINCI II 
Elektrošoky osvěženi snad posedmé 
smíme na první vycházku 
a divíme se že tráva roste a slunce svítí 

Učíme se nakupovat rohlíky 
a telefonovat tajně aby nás neviděli 
rozdávat poezii žlutých zajíčků v osení zeleném 

Víme už dost 
abychom se znova začali navzájem rozpoznávat 
a někdy před spánkem při modlitbě spatřili i Boha 

Jen trochu zmateni jsme 
když říkají nám 
že lépe by to znělo s malým písmenem

MODLITBA ZA CHOPINA 
Je k tobě mnoho cest Pane 
někdo sladce vymrštěn jak luna 
nese se a jiný ještě teplý z lůna 
trhán že by se nedonesl 

A k čemu pak tráva zelená a vzpomínky 
na zasněžený domov 
Vzpomeneš si ještě na svého učedníka Chopina 
kterémus dal klavír 
Bože je ti alespoň sladce 
a myslíš také někdy na něho 
Ty jsi jej vymrštil 
a ty bys ho měl přijmout zpátky

MODLITBA ZA BOSNU A HERCEGOVINU 
Bosna a Hercegovina 
raněné břitvou 
hluboko do spánku 
jako kaňonem Neretvy 

Tvář zjizvená 
dětem vypráví 
o lásce 
aby se nebály 
aby se nebály 

Bystrá voda teče 
vítr si zpívá: 
Čase hluboký 
jak touha po hvězdách 
co dáš když nic nemáš 
jen lásku nemilovanou 
o níž vyprávíš a zpíváš 
a na niž vzpomínáš 
ač radši zapomínáš 

Ó Bosno vlasy raději rozčeš si 
a usměj se! Hercegovino ještě spíš? 
Ještě po ránu zíváš? 

Krev ztěžka zasychá 
a páchne ještě sladce 
a ty matka o tom 
přece jen něco víš 

Tak přejdi most 
bůhví kam 
jediný…

Miroslav Orava
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MARYČKA NOVÁ 
Proč já 
po starém Magdonovi 
vnučka 
a taky už vdova 
proč 
znova 
a znova 
a znova 

Proč 
u Vltavy staví paláce 
a proč ve Frýdku-Místku 

ve Vítkovicích 
jsou zas už lidi 
bez práce 

A markýz Gero 
říká mi 
dcero 
tvoje věc 

ještě máš vzduch 
tak dýchej 
i ten mi zaplatíš 
nakonec 

Krokodýl v hrobě 
slzy roní 
hřbitovní kvítí kvete 
a místo srdcí buší plec

jak tlačenka si připadám 
a kdo mne sní je mi už jedno 
pěsti zatínám 
ale to prý se nesmí 

Tak dobře 
už jen líbám květinku 
práci bez níž nejsou koláče 
dealerům splétám do vínku 

A znova a znova 
ptám se proč jsou 
kurvy a hospody a škarpy 
a prázdná slova 

proč láska je mojí věcí 
a nenávist si vyhrazují páni 
a je-li nebe s kým půjdu tam 
to neptám se už radši ani

ZPĚV NA SKÁLE 
Jezdí vlaky do Berlína 
jezdí vlaky i do Vídně 
jezdí do Bratislavy Košic i Zlína 
a neveze mne žádný z nich 

jednou si pro mne přijde 
dálka jak déšť anebo vítr a já budu muset jít 
knih popel zadupat krosnu odhodit 
má láska pak bude už věčná 

kruh života v němž bloudil jsem a žil 
se smrskne až zbude z něj tečka 
jak hvězdička na obloze s berlínskou či pařížskou 
modří a já odpoután od peněz i krve žil 

a já nic z toho nic co bylo 
jako bych býval žil a byl 
jen pouhopouhá k Zemi tečna 
vystřelím do nekonečna 

Poletí letadla na Mallorcu rakety k Jupiteru koráby
k Siriu 
hledejte mne pak dávno už ve vesmíru zapadlého 
vy dole zapadlí a já nahoře už jak Bůh bezejmenný
– to beru 
jenže proč to všechno trápení životů vašich i mého 

už v dlani téměř jako holoubátko mě máte 
a má-li Bůh nos pak dal ho kosovi 
v trávě svoboda ráno v poledne večer i v noci bdění 
až do rozednění 

Plují mraky po obloze 
dole pod nohama mi jezdí vlaky 
ale já se jednou vrátím 
a dálka která mne dávno čeká 

řekne mi jednou v hlíně 
ve Zlíně 
byl jsi muž 
a já tě mám zas ve svém klíně 

už

Knihu Miroslava Oravy Snad nezblázním se už
(s ilustracemi Idy Huttové) vydalo nakladatelství
Antonín Drábek, Balt-East, Praha, 2013. 
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Autodegradace
Pan Nečas nám píše,
z té bavorské říše,
že tam je co čestný host,
proto poslal k čertu důstojnost.
pro čest, jež mu byla tam dána,
rád se snížil do ranku
krajského hejtmana.

Pořád něco „už je tady“
Hojně a též vesele,
rodí se podnikatelé.

Daleko od pravdy není,
že jsou zřejmě přemnožení.

V tom jevu 
nový český folklor bují

A tak nositelé zářných zítřků
vzájemně se vyvražďují.

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

Ten druhý pak, 
jak se as‘ na Hradě vžilo,
dokonal to sametové dílo.

Jak se zneužívají oběti
Co nám řekne k Palachovi
pan kardinál Duka,
který ví, že církev svatá
neuznává sebevrahů muka.
Mrtvému tak nezazpívá ani notu,
na hřbitově vykáže mu, nebohému,
místo hanby – k plotu.

Jak na to?
Dostat se mazaně k balíku,
chce mít fištróna i kliku.
A kámoše s moc vlivnými hlasy,
kteří tě nepošlou do basy.

Konto v bankách této pakáže
původ balíku pak zamaže.
Pak už stačí maska veselá,
která z lotra činí anděla.

Slova, slova – skutek utek
Politikům se vždy vyslovují snáze
sametové fráze,
nežli konat užitečné počiny
pro lid zbědované otčiny.

Vždy si vědí rady
Ztratit tvář, to pro ně není um -
připlazit se zavčas k novým korytům.
S vlky budou vždycky výti
političtí konvertiti.

Starý trik kapitalismu
Čím reakčnější režim,
čím větší lidem způsobuje bídu,
tím úlisněji
ohání se zájmy lidu.

Třetí zvonění
Kdepak jste, rytíři blaničtí?
Kdy už opustíte ten svůj kryt?
Nebuďte jak oni, nelidští,
vždyť už přece hůř nemůže být!

Jiří Stano
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Vyšší stupeň sametové politiky
Na té naší politické scéně,
je slušnosti pořád méně.
Jde tu o to, jak
sokům vytřít zrak
a ukázat, kdo je větší darebák.

Pro srandu králíkům
Ta režimní naše scéna
už dozrává v plné kráse,
věru, k pohledání.

Zdrcen a se smutkem v hlase,
dokonce i hradní Véna
nemohl se dívat na to kráglování.

Z toho plyne poučení,
že jednota vládní chátrá,
pomoci jí není.
Když jde o moc, bratr nezná bratra.

Optimistický
Nemám zřejmě vyhnutí:
zřekl jsem se stárnutí,
abych na života souvrati,
já stařec a umíněný snílek,
dočkal se alespoň jedné z chvilek,
až se radost znovu navrátí.

Lidová
Dost často se stane,
osloví vás: „Jak se máte, pane?“
Co odpoví hlava chytrá?
„Hůř než včera a lépe než zítra!“

Fiskální záhada
Protože jsem člověk prost,
nechápu, že na vysoké platy
je vždy peněz dost.
víc je pro mne záhadné,
že na ty nízké ne.
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Karel Sýs
Řemenice dějin
Seděli u čaje, pili
a hovor se na bídu svez�.
Páni, vždy roztomilí,
a dámy, jež znají mez.

Jak rebelovat? Platonicky,
řek rada a manžetu stáh�.
Jeho choť ironicky,
a přec s povzdechem řekla: Ach!

Politolog rozšafně praví:
Nesmí být brutální však,
jinak to uškodí zdraví.
Slečna se táže: Jak?

Lektorka řekla: Kdo ví,
vždyť revolta je vášeň, ne ráj!
A nalévá lektorovi
s laskavým pohledem čaj.

U stolku ještě byla
židle, kde chybělas�
Karličko Marxová, milá,
a přece se hostinec třás�!

Radost až do vyprodání zásob
Ochutnej radost!
Sqěle se baf!
Ber ceny!
Pij drinky!
Jez stejky!
Kuř L&M Road Party!
Čti předvařený vakát!
Plakát nad kterým se chce plakat!
Staň se idiotem!
Jedno Pivo, jeden Volk, jeden Hltan
unizono pro každý unihrtan
jeden United Turnerverein
na všech rovnoběžkách stejně mletá sekaná
na všech polednících stejně blitá cola
doživotní seriál Der ewige Dallas 
normalizovaný vzorník jmen
pekelně nízko plánovaných potomků
z jednotných farem kolem Bruselu...
Ovšem jinak se budeme mít sqěle!

Kudy na to
Dnes ráno jsem na mostě počítal vagóny
Nemá 
Nemá mě ráda
Započítal jsem lokomotivu 
a hned to vyšlo!

Malá násobilka
Podražil plyn 
ale máme svobodu jíst syrové maso

Podražila elektřina
ale smíme číst ve svitu blesků

Podraží topení
ale v televizi poletují pečení holubi

Podraží činže
ale z ulice nás nikdo nevyvede

Uzamkli nám zemi zaslíbenou
ale můžeme látat roztrženou chrámovou oponu 

Pravda podražila a slova zlevnila
ale máme svobodu křičet:
Nezapomeň že Mesiáš byl synem tesaře!

8. května
Je státní svátek
Zítra na poslední chvíli popravení zavyjou

do nebes
ale dnes
je svátek těch kdo popraveni teprv budou
aniž na ně vyplýtvají provaz nebo kulku
Řízení lidé
nařízený svátek!

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

BÁSNĚ
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Hlava v písku
Nestačí psát verše o padajícím listu
Zatímco list padá celou první sloku 
ukradnou vám mezi očima les i s obočím
A v druhé sloce si list hoví na zemi 
a vy ležíte k.o. na betonové žíněnce 
jen tence postlané prošlými bankovkami

Holubi na hlavním nádraží
Ještě včera patřily jim výšky
dnes tu leží s odkrytými bříšky

Ještě včera i nám patřil svět
a dnes nemáme kam uletět 

Epištola k analfabetům
Přečtěte si Brechtovu Internacionálu
a buď se vzbouříte
nebo jste jen hovna
Ne hovna - z nich lze ještě vytlouct kompost
ne hlína - z ní je ještě možno uhníst golema
nýbrž materie bez jsoucna a bez budoucna
již je radost chytit pod krkem
vytřepat z ní všechno co lze zpeněžit
kosti sádlo síru
a pak ji zbavit jména ba i čísla ba i íča

Akce Štědrý večer 
Klid a mír se nedostavuje
Není divu když Ježíšek pořád telefonuje
Go Ježíšku go
hore dědinou
Jeden nese mobil
druhý by se poblil
do prdele jdou...

Co se stalo?
(V čekárně)
Jednoho dne se něco stane
člověk nepřijde do práce domů do hospody
Něco se v něm nedovře něco nedoklapne
dnes už neprožene vdolky ani holky 
nenakrmí ptáčka nevrátí dluh
majetek se mu rozuteče
už se neprokouše za úvodník
nepročte k tiráži
má smysl svazovat nedotčený ročník?
Jen nehty a vlasy poporostou o číslo
strážný anděl dostane černý bod
a kdesi vzdychne vševědoucí matka
tam kde on už na ni nedohlédne

State zitti!
(Sklapněte!)
Dejte si pozor na to co řeknete před básníkem
Bude to použito 
proti němu 
proti vám
proti momentálnímu marasmu
i proti věčně nervózní věčnosti

Souboj protikladů
Žárlivé nebe
špicuje slechy
když dole v posteli
mísí se dva dechy

Závistivé peklo
natahuje uši
když nahoře v posteli
úpí duše s duší
SEČ 03.44

Dědečku proč jsi mne opustil?
Zatímco ostatní hvězdy vycházejí svobodně 
dědeček tu jedinou kryje aktovkou
Hvězda tepe palec pod srdcem
ale úřadům zchlupatěly uši
a už židáček jede do Hradce
a z Hradce do ohně 
a i když archanděl našlapuje zlehounka
dědečkův popel křupe pod patami 
a Hospodin ho peskuje 
- pro letošek mu zkazili hudbu sfér! -
„Ničeho jsem nebyl ušetřen!“ 

Rosteme do země
Maminčiny nové boty se pyšně lesknou
Daleká byla by cesta marné zouvání 
maminka se bez pomoci neobuje 
Teprve když si kleknu
abych vpáčil větší do menších
ulekne se: Ty jsi zešedivěl!
Ano - havrani ulétli
stříbro nám zůstalo

Naše ukázka je z knihy Pouhý jen básník, kterou
vydal Periskop, Hluboš 133, v edici Báseň na so-
botu, v roce 2009. Knihu je možno ještě zakoupit
v redakci Obrysu-Kmene, Politických vězňů 9,
Praha 1.
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XY, jehož se kdosi tázal na školní úspěchy,
podlehl pokušení a krátce zavzpomínal:
„Náš třídní učitel měl zásadu:
Na jedničku umí jen Pánbůh, na dvojku já
a na trojku nejlepší žák.
Kdykoli jsem pak otci předkládal vysvědčení,
nikdy jsem neopomněl dodat:
Za těchto okolností, tati, musíš uznat,
že čtyřka je velmi pěkná známka!“

XY dělil lidi na ty, kteří čtou Švejka,
a na ty, kteří čtou Franze Kafku.
„Čtenáře vkladních knížek mezi lidi nepočítám,“
dodával, „ti nečtou ani Kafku, ani Haška.“

„Hlupáci, kterých je většina,“ bručel XY,
„vždycky přehlasují každý rozumný návrh.
Proto jsem odpůrcem demokracie blbů
a přívržencem diktatury rozumu.“

„Budeme-li poměřovat své bližní
podle výše bankovního konta,“
pravil XY skepticky,
„patřím k nejbezvýznamnějším.
Budeme-li je však hodnotit podle toho,
o kolik se nechali svými spoluobčany okrást,“
dodal hrdě, „mohu se směle řadit
k nejštědřejším mecenášům našeho města.“

„Krucinálfagot,“ zaklel XY u benzinové pumpy,
když zjistil, že benzin opět podražil.
„Kéž by to s mou erekcí bylo stejné
jako s cenami benzinu!
Stoupají ochotně a svižně
a klesají nerady a zvolna.“

XY si přečetl, že k absolutní nezávislosti
člověk potřebuje 20 milionů Kč.
Vzal pero a kalkulačku a počítal.
„Mé vyhlídky nejsou tak beznadějné,“
konstatoval nad výsledkem.
„Když nebudu utrácet za stravu,
oblečení, bydlení a dopravu,
budu nezávislý za pouhých 300 let!“

„Zamlada jsem zval dívky v rozpuku
na prohlídku své sbírky snížených známek
z chování,“
posteskl si XY při oslavě svých padesátin,
„teď abych zval důchodkyně
na prohlídku svých chorobopisů…“

„Jaký máte vztah k penězům?“
zeptal se kdosi pana XY.
„Platonický,“ odpověděl. „Toužím po nich,
ale ty bestie mě už padesát let cynicky

přehlížejí.“

„Pochybuješ-li o sobě,“
poučoval XY mladého přítele,
„pracuješ pro své nepřátele.
A ještě k tomu zadarmo!“

„Vyplatí se vědět,“
připomínal XY čerstvě ženatému příteli,
„že pravdomluvnost se v manželství
málokdy vyplatí.“

XY byl bytostný optimista.
„Až se zavede daň z blbosti,“ říkával přátelům,
„budeme si žít jako v ráji!“

JIŘÍ ŽÁČEK 
Ukázka je z knížky provokativních, ironických,

praštěných a skandálních výroků našeho součas-
níka XY. Připadají-li laskavému čtenáři jeho názory
předpojaté, zlomyslné, destruktivní, sexistické
a politicky nekorektní, na obranu pana XY budiž
řečeno, že s většinou oněch názorů nesouhlasí, ba
dokonce ho pobuřují.  J. Ž.
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„Poučení z historie?“ pravil XY v kroužku přátel
při debatě o současnosti.
„V zemi, kde se dějiny přepisují
každých dvacet let?“

„Přátelé,“ pravil XY k přátelům
při hovoru o záhadných cestách spravedlnosti,
„žijeme v zemi, kde zákony lépe chrání zločince,
kteří zákony porušují,
než občany, kteří zákony dodržují.
Proto by všichni soudci měli povinně nosit
šaškovské rolničky.“

„Svět se nemá měnit příliš náhle,“
protestoval XY cestou z jakéhosi úřadu.
„Když už jsme na úřadech přivykli protivným

babiznám,
které se mstí celému světu za své zpackané

životy,
neměly by nás dnes nečekaně šokovat vlídným
zacházením
nebo dokonce srdečným úsměvem.
Co když mě z leknutí skolí infarkt?“

„Lidé jsou už tak zpitomělí,“ posteskl si XY,
„že jim nevadí ministr, který zvýšil státní dluh
na trojnásobek,
ale vadí jim poslanec, který si kvůli tomu dluhu
dovolí zvýšit hlas.“

„Odvážné tvrzení,“
utrousil XY při nedělní vycházce,
když spatřil prezidentskou vlajku
s heslem PRAVDA VÍTĚZÍ.
„Správně by na té vlajce mělo být napsáno:
ZA VÝJIMEČNÉ SOUHRY ŠŤASTNÝCH

OKOLNOSTÍ,
JE-LI PRO VĚTŠINU MOCNÝCH A VLIVNÝCH
PRAVDA VÝHODNĚJŠÍ NEŽ LEŽ
A ŽÁDNÁ POLITICKÁ STRANA, MAFIE,
ANI SPŘÁTELENÁ VELMOC NENÍ PROTI,
MŮŽE SE STÁT, ŽE PRAVDA VÍTĚZÍ,
POKUD SE OVŠEM DODATEČNĚ NEUKÁŽE,
ŽE JAKO OBVYKLE
ŠLO JEN O DŮMYSLNĚ MASKOVANOU LEŽ.
Takové heslo by se na vlajku nevešlo
a nikdo by si ho také nedokázal zapamatovat.
Proto musí být na prezidentské vlajce
heslo málo pravdivé,
ale zato stručné a zapamatovatelné.“

„Naši současnost v kostce,“
pravil XY v kroužku přátel, „nacházím

ve výpovědi
obžalovaného magistrátního úředníka
z města K:
Musel jsem brát úplatky, poněvadž poctivou

prací
jsem si nedokázal vydělat na úplatky,
které po mně chtěli všude, kam jsem vkročil.“

„Jak vypadá spravedlnost po česku?“
pravil XY po TV zprávách.
„Policie odhaluje zločiny,
soudy soudí —
a zločinci, kteří si z nakradených miliard
koupili absolutní beztrestnost,
se nám pošklebují z Bahamských nebo
Seychelských ostrovů.“

„Přejmenovávání ulic a náměstí je náš
národní koníček,“

pravil XY při debatě o českém charakteru.
„A nepopřete, že jsme obdivuhodně vynalézaví,
jak dosvědčuje přejmenování Leninovy ulice
na Lennonovu
a Milicionářské na Milionářskou.“

„Štěstí vám může dát sbohem,“
meditoval XY při vyplňování daňového přiznání,
„manželka se s vámi může rozvést,
přátelé vás mohou zradit,
ale váš finanční úřad vás nikdy neopustí!“

„Loupeže? Tunelování? Bankovní podvody?“
pravil XY při televizních zprávách.
„Když zatajíte dech, uslyšíte,
jak kapitál vrní blahem.“

„Lidé se vášnivě rádi věnují aktivitám,
pro které nemají sebemenší vlohy,“
pravil XY po návštěvě ochotnického představení.
„Proto by nás nemělo překvapovat,
že taneční kurz vede člověk, který kulhá,
rétorice se věnuje nešťastník, který si šlape
na jazyk,
a pravdomluvnosti nás učí notorický lhář.“

(Náš výběr je z autorovy knihy Tak pravil XY, kte-
rou vydalo nakladatelství Šulc–Švarc, s. r. o.,
v Praze roku 2012).

Lipa_02_2013_LIPA  06.06.13  14:33  Stránka 57



My, níže podepsaní, protestujeme proti letošnímu
drastickému zkrácení dotací, které Ministerstvo
kultury přidělilo na projekty tzv. živé kultury (diva-
delní a taneční představení, výstavy výtvarného
umění, koncerty, vydávání kulturních časopisů
a mnohé další). Protestujeme proti dlouhodobému
snižování těchto dotací. Tato katastrofální restrikce
probíhá bez jakékoliv veřejné diskuse, bez rele-
vantní argumentace, jako kdyby zánik živé kultury
měl být v naší zemi samozřejmostí.

Ministerstvo kultury nyní financuje téměř jen
samo sebe a své příspěvkové organizace. Je ab-
surdní, že radikálně snížena byla už beztak mini-
mální položka, která je ale jako jediná otevřena pro
všechny a o jejímž rozdělení nerozhodují politici
a úředníci, ale nezávislá odborná grémia. Konstatu-
jeme v této souvislosti zásadní manažerské a poli-
tické pochybení současné ministryně Mgr. Aleny
Hanákové a jejího ekonomického náměstka
Ing. Martina Sankota. Letošní likvidační snížení se
navíc paradoxně děje přesto, že byl rozpočet minis-
terstva navýšen!

Žádáme zvýšení prostředků na kulturní aktivity
a speciálně na granty, a to na úroveň roku 2008.
V tuto chvíli jsou na kulturní aktivity vyčleněna
zhruba 2 % z rozpočtu MKČR (oproti zhruba 3,5 %
v roce 2012 a 5,5 % v roce 2008). 

Žádáme otevřenou a kontinuální komunikaci
s Ministerstvem kultury.

Žádáme, aby se Ministerstvo kultury drželo
vlastních strategických materiálů, konkrétně Kon-
cepce účinnější podpory umění na léta 2007–2013.

Žádáme audit projektů navázaných na dotace
Evropské unie, neboť jsou ministerstvem využívány
jako argument pro současné likvidační snižování
dotací na živou kulturu.

Pokud se tak nestane, žádáme odvolání součas-
ného vedení ministerstva kultury. 

http://www.petice24.com/zachrate_kulturu_2013

STOP EKONOMICKÉ CENZUŘE!
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Řízená destrukce vyústila do masového barbarismu
DANIEL STROŽ

Iniciativu „Zachraňte kulturu 2013“ jsem podepsal, jelikož je – z mého pohledu – velmi trefně formu-
lovaná a neobsahuje nic, na co by neměla mít česká kultura právo. Při jejím signování jsem se proto ne-
ohlížel na skutečnost, že mezi petičními autory a následně i signatáři nepřevažují zrovna ti, s nimiž bych
se politicky anebo umělecky shodoval. Na mysli mám všechny ty umělce, zabývající se nejenom tzv.
živým uměním, ale i z nejrozličnějších dalších odvětví, kteří ještě donedávna horovali pro zkázonosnou
politiku vlády tohoto státu. Kvituji však přesto s povděkem, že teď také jim snad povětšině začalo už ko-
nečně docházet, že po více než dvě desetiletí shora řízená všeobecná destrukce společnosti nemohla
vyústit jinam než do masového barbarismu.

Právě z těchto důvodů nedokáže ani sebelépe koncipovaná petice v současných politických pod-
mínkách napravit mnoho. K tomu by bylo zapotřebí radikálního odstranění stávajícího režimu, surově za-
cházejícího nikoliv pouze s kulturou.

Tak "UMĚLECKÁ" FRONTA nám demonstruje
před Ministerstvem kultury (TOP09). To je zají-
mavé, ještě před pár dny ta samá umělecká
fronta vyřvávala podporu Knížeti a TOP 09 a teď
najednou protestují proti vládním škrtům? Když
Drábek drasticky seškrtal dávky zdravotně po-
stiženým - dokonce sebral peníze slepcům na
žrádlo pro jejich vodicí psy - to umělci loajálně
drželi huby. Teď jim Kalousek sáhnul i na jejich
žrádlo – tak vyskakujou. Myslím, že k tomu
opravdu není co dodat. Rád bych věděl, jestli
se té demonstrace zúčastnili všichni ti
"UMĚLCI" s plackou VOLÍM KARLA. A vůbec -
proč vlastně neškemrají o peníze u svého Kní-
žete - šéfa TOP09? Nebo u Kalouska - ten
přece drží kasu. Maj to ti "umělcové" v mako-
vicích nějak popletené. Měli by se konečně roz-
hodnout, na čí straně vlastně stojí. Oni jsou ale
zvyklí brát vždy tu roli, za kterou je větší gáže
a zpívají vždy píseň toho, koho chleba jí.

Miroslav Grund FB 12. 2. 2013
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První kroky k likvidaci české kultury začaly již
v první polovině devadesátých let, kdy se v naší spo-
lečnosti ujal politiky stále omílaný a většinou umělců
podporovaný blud, že kultura si na sebe musí vydě-
lat. Tehdejší místopředseda vlády M. Macek pro
sebe zprivatizoval Knižní velkoobchod a následně
rozprodal jeho budovy. Nakladatelé přišli o celostátní
koncepčně vypracovanou knižní distribuci. Podobný
likvidační osud stihl i filmové studio Barrandov
a mnoho dalších kulturních institucí. Dalším z likvi-
dačních kroků bylo převedení uměleckých fondů na
nadace, čímž umělecké organizace přišly o hlavní
finanční zdroj. Převedení fondů na nadace se usku-
tečnilo na návrh tehdejšího premiéra V. Klause a za
souhlasu anebo souhlasného mlčení uměleckých
organizací. Na likvidaci české kultury se svou ne-
činností podíleli ministři kultury, a že jich bylo; žádný
z nich nepředložil vládě koncepci kulturní politiky.
Svůj podíl na likvidaci české kultury nesou média,
která literaturu a vážné umění eliminovala nejen
z komerčních důvodů.

K likvidaci české kultury můžeme počítat i zánik
většiny časopisů pro děti, které měly vysokou vý-
chovnou, literární a výtvarnou úroveň, či zánik
mnohých velmi kvalitních uměleckých časopisů,
například Světová literatura, Výtvarné umění apod.

Dalším krokem k likvidaci české kultury je le-
tité neustálé zvyšování daně z přidané hodnoty
u knih a časopisů. Nakladatelé a posléze i šéfre-
daktoři literárních periodik sice protestovali, pro-
testy však nenašly podporu uměleckých
a kulturních organizací ani médií a vyšuměly. Vy-
šuměly i protesty filharmoniků, divadelníků a fil-
mařů, o finančním zbídačování kulturních institucí
a jejich pracovníků například v muzeích, knihov-
nách a státních galeriích se ani nemluví.

Na tristní stav české kultury, zvláště literatury, a na
její postupnou likvidaci upozornila ve svých dvou
prohlášeních Unie českých spisovatelů počátkem to-
hoto století. Tehdejší ministr kultury Pavel Dostál po
konzultaci s Obcí spisovatelů sdělil vedení UČS, že
se kultura nenachází v tristním stavu, naopak
vzkvétá. Kulturní politika a celková politika podpory
profesionálního nekomerčního umění se stala už
před lety ostudou v porovnání s mnohými evrop-
skými zeměmi, zvláště pak severskými.

Se zněním pe-
tice „Zachraňte
kulturu 2013“ lze
jen souhlasit.
Mnozí z petentů
však prozřeli se
zpožděním ne-
jméně jednoho de-
setiletí, až když se
problém týká jich samotných. Někteří z nich se do-
konce se zavilostí podíleli a nadále podílejí na de-
honestaci a umlčování levicově smýšlejících
umělců, převážně spisovatelů.

Vážení, nečekejte od vládnoucí moci, že bude
zachraňovat kulturu, vždyť ona vyhlásila boj proti
kultuře, tak jako vyhlásila boj proti všem poctivě
pracujícím občanům, a nyní, když i státní pokladna
je vytunelovaná, snaží se zachránit už jenom sama
sebe. Likvidace kultury je pouze jedním ze záhub-
ných jevů našeho kulturního, duchovního, mrav-
ního a právního marasmu naší společnosti.
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Pláč starých šlapek
KAREL SÝS

Autoři zoufalého zvolání „Zachraňte kulturu
2013“ honí bycha, který už dávno utekl a teď
se jim zpoza trosek chechtá.

Měli volat „Zachraňte kulturu 1989!“ a ne
čekat, až se zhoubný mor rozleze po nešťast-
ném těle české kultury. Opájeli se bláhovou na-
dějí, že teď se konečně protlačí k lizu – ve
skutečnosti se u lizu nikdo netlačil – že „od-
sunou do bezvýznamnosti“ své kolegy, kteří se
provinili jiným světovým názorem, anebo třeba
jen „pouhou“ lidskou slušností, anebo – třikrát
běda – jim dokonce za minulého režimu podá-
vali ruku, tahajíce z ohně kaštany, jež tam na-
házeli tehdejší primitivové, k nerozeznání
podobní primitivům dnešním.

Nejenže se jich nezastali, zadupávali je do
země, zapomínajíce, že opravdové umění se
zašlapat nedá. Opět se zvedne a na šlapky
zbude přesmutná rolička, spíše takový štěk:
Štkát na vlastním hrobě.
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Likvidace kultury graduje
MICHAL ČERNÍK
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Říká se, že šťastný je národ, který má nudné dě-
jiny. V Čechách si na život bez vzruchů vsadit nemů-
žeme – a což teprve naši předkové! I v obdobích
zdánlivě monotónních, která vždy nastolila vítězná
moc a její pořádkové čety, doutnaly pod povrchem
apatie živé myšlenky a bylo jen otázkou času, kdy
vyvřou nad terén násilně zválcovaný do jediné
pravdy. Opakuje se to znovu a znovu a už to působí
jako úděl. Není i naše dnešní snaha hledat pod ná-
nosem lží ukryté odkazy a znovu obhajovat čest
předků, marná? Kdo to potřebuje, když oni jsou
mrtví? Jsou mrtví. Mnozí nemají ani hrob. Přesto nám
stojí za zády jako zeď.

„Svědectví je akce zaměřená k budoucnosti, je-
diný možný projev lidské důstojnosti v hanebné
době,“ věřil před mnoha desítkami let vznešený ide-
alista Romain Rolland. V současných Čechách je
možná na svědecká slova už pozdě. I kdyby byla vy-
řčena tisíckrát, je pravda hnaná do kouta. Zatímco
lež, povýšená na jazyk úřadů a mecenášů vlády, má
vydlážděnou cestu. Možná už nyní jsme, zdánlivě bez
bolesti, překonali ten práh, za který by lidská důstoj-
nost našich statečnějších předků nikdy nevkročila.
Směrovky k budoucnosti jsou přitloukány jak značky
ke hřbitovu a minulost je před našima očima demon-
tována na součástky. Pro nový stroj času.

Když 21. června minulého roku položil na Staro-
městském náměstí pražský primátor Bohuslav Svo-
boda (ODS) pamětní věnec na místo, kdy byli v roce
1621 popraveni vůdci stavovského povstání, ocenil
jejich nezapomenutelnou statečnost při obraně svo-
body a víry. Druhého dne tentýž primátor sdělil novi-
nářům, že již brzy bude pár metrů od popraviště
znovu vztyčen mariánský sloup. Nazval to věcí vzá-
jemného pochopení, odpuštění a smíru. 

Prvního ledna tohoto roku vstoupil v platnost
zákon o tzv. církevních restitucích. Námitky opozice
a odmítavý hlas většiny národa nebyly brány v potaz.
22. února tohoto roku podepsal premiér s kardinálem
Dominikem Dukou a zástupci dalších šestnácti církví
a náboženských společností nezrušitelné smlouvy
na finanční „odškodnění“ v celkové výši 59 miliard
korun navýšených o úroky během splácení. Kromě
baptistů, kteří akt kolaborace s římskokatolickou
církví odmítli, a čtyř jiných církví, které na přípravě

zákona o restitucích nechtěly už od počátku spolu-
pracovat, se tedy šestnáct náboženských představi-
telů stalo vazaly církve římskokatolické. Peníze jim
byly dražší než čest. Pár týdnů poté, co smlouvy (o
vazalství) byly signovány, odhlasovali ctihodní pražští
radní, že nově vytesaný mariánský sloup bude vzty-
čen na stejném místě, kde jej dal zbudovat císař Fer-
dinand III. v roce 1650, čtyři roky po uhájení Prahy
před švédskými protestantskými vojsky, po pode-
psání Vestfálského míru. Nápis na podstavci: Panně
rodičce bez poskvrny počavší za obhájení a osvobo-
zení města tuto sochu staví zbožný a spravedlivý
císař. Na vysokém pylonu bude zrekonstruovaná
socha Panny Marie šlapající po hlavě draka, který
symbolizuje poražené protestanty – kacíře. Na pod-
stavci sloupu budou i repliky původních sousoší
představující zneškodnění kacířů (v podobě ďábla)
od bojujících andělů, kteří svírají meč a kříž. Ferdi-
nand III…. svěřil své království zvláštní ochraně
Panny Marie, a postavil jí v červnu 1650 sloup mra-
morový se sochou její na předním náměstí hlavního
města. Sloup tu byl symbolem, že se Řím ujal vlast-
nictví Čech. (Ernst Denis, Čechy po Bílé hoře.) Vzorem
pro mariánský sloup byl stejný památník postavený
v Mnichově (1638) vévodou Maxmiliánem na paměť
vítězství císařských vojsk na Bílé hoře 1620. I podle
římskokatolického historika prof. Josefa Pekaře byla
pražská replika mnichovského mariánského sloupu
oslavou vítězství legitimity a katolicismu nad kacíř-
ským královstvím. Rytinu z roku 1661, na níž je ma-
riánský sloup na Staroměstském náměstí
znázorněný coby duchovní střed rekatolizované Ev-
ropy, zhotovil Melchior Kűssel podle obrazu Karla
Škréty. Duchovním otcem námětu byl Jan Bedřich
z Valdštejna, pozdější pražský arcibiskup.

Ke stržení sloupu došlo krátce po vyhlášení samo-
statné československé republiky 3. listopadu 1918,
v den, kdy se na Bílé hoře konala manifestace dese-
titisíců lidí. Sloup však nesvalil rozvášněný dav, ale
žižkovští hasiči, které pro tento čin získal František
Sauer. Na něj ani na hasiče nebylo nikdy podáno
trestní oznámení, protože zničení sloupu nebylo vní-
máno jako vandalství, ale symbolické stvrzení konce
totalitní monarchie vládnoucí mečem a křížem. Když
Pražané tu sochu odstranili, jsem rád, protože ta

Smolný sloup
Lenka Procházková
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socha byla politickou potupou pro nás. (Tomáš
 Garrigue Masaryk: Cesta demokracie I.)

V roce 1990 se ustavila Společnost pro obnovu ma-
riánského sloupu. V prohlášení její Valné hromady ko-
nané 3. listopadu 1995 stojí: Našemu úsilí o obnovu
mariánského sloupu v Praze jsou kladeny značné
překážky. Po zvážení těchto skutečností jsme se roz-
hodli přejít na dlouhodobější strategii a současně
změnit zásadně i priority a taktiku našeho postupu.
Kdybychom v současné době vyvíjeli publikační, spo-
lečenský a politický nátlak na okamžité obnovení
sloupu, dotkli bychom se citů svých evangelických
spolubratrů a spíše bychom v této přechodné a neu-
rovnané době nejen uškodili své snaze, ale v očích
agnostické veřejnosti i pověsti katolické církve…

O osmnáct let později se překážky díky vládě ka-
tolických inženýrů urovnaly a city evangelických spo-
lubratrů byly zhojeny finanční náplastí. Za těchto
příznivých okolností je už zbytečné dbát na pověst
římskokatolické církve, neboť opět v Čechách zvítě-
zila. A vítěz sám určuje, co je mravné. Je zřejmé, že
ekumena, tedy spolupráce s ostatními církvemi, není
demokratická, ale autoritativní, neboť římskokato-
lická církev nepokládá ostatní církve za sobě rovné
a udržuje je v podřízenosti. Podle vatikánské dekla-
race „Dominus Iesus“ ze září 2000, schválené pape-
žem Janem Pavlem II., byla vyhlášena pouze jedna
církev Kristova, která žije v katolické církvi, spravo-
vaná papežem ve společenství s biskupy. Slova de-
klarace tedy zpochybňují identitu všech církví, které
neřídí papež.

Když jsem se s mnoha dalšími občany v roce 1999
snažila přesvědčit tehdejší pražské radní, že znovu-
postavení sloupu na Staroměstském náměstí je ab-
surdní, neboť šlo o pomník totality, pochopili to
a stavbu zamítli. Tehdy jsme současně pomohli za-
bránit i tomu, aby Slavín přešel do majetku a pod
správu římskokatolické církve, která na něj neměla
právní nárok. Daniel Hermann, mluvčí České biskup-
ské konference, obhajoval převedení hřbitova ke ka-
pitule kostela takto: Hřbitov Vyšehrad je státnost. A ta
byla v minulosti vždy součástí římskokatolické
církve. Musíme se vrátit ke kořenům naší minulosti
a navázat na naše kořeny. Radní však měli rozum
i dostatek podkladů a nám, velmi naivně, připadalo,
že nebezpečí výprodeje českých dějin je tedy zaže-
hnáno. Pouze boj o korunovační katedrálu pokračo-
val ještě deset let. Skončil však skutečně? Říká se,
že římskokatolická církev je věčná. Nejspíš proto, že
její cíl se nemění. 

Ze své pevnosti Klementina jesuité řídí všecken
duševní život země, totiž potlačují jej. Po bitvě na Bílé
hoře ve chvíli, kdy doufali, že své moci podrobí
všecko křesťanstvo, měli velkolepou myšlenku sou-
středit v svých rukou správu lidského myšlení:
v každé provincii třem censorům bylo bdít, aby tis-
kárny nevydávaly žádné knihy nové nebo staré bez
schválení generálova. V Římě měla být shromážděna
knihovna ústřední, jež by obsahovala knihy ve všech
jazycích sepsané, a stačila potřebám všech národů.
(Ernst Denis: Čechy po Bílé hoře.)

Po sametovém převratu jsem si myslela, že řím-
skokatolická církev v Čechách prochází vývojem
a že se obrodila prožitkem nesvobody, protože
jsem znala některé tajně vysvěcené duchovní
a vážila si jejich statečnosti a pokory. Většina
z nich však v době svobodné nenalezla u své vrch-
nosti pochopení a jejich cesty se rozešly. Pořád
stejný model pro udržení jediné pravdy. Stejně
jako kdysi dávno židovští zákoníci, kteří se zbavili
Ježíše, protože narušoval jejich stojatý rybník
a uchvacoval srdce lidí, i římskokatolická moc, jež
se Ježíšem zaštiťuje a údajně řídí, se velice obává
jeho opravdových následovníků. Vůbec má celé
snažení Husovo ten ráz, že chtěl zničit slepé po-
slušenství k hierarchii, kterého tato jen ku svému
světskému zisku, z otupení lidu zneužívala, nepo-
važujíc toho času náboženství za nic jiného než za
svou dojnou krávu. Proto také byl Hus u celé hie-
rarchie v takové nenávisti a tj. jediná příčina jeho
ohavného usmrcení a mučednictví. (Karel Havlíček
Borovský: Epištoly Kutnohorské)

Když se dnes oficiálně hlásá, že dějiny našeho ná-
roda jsou pevně spjaty s římskokatolickou církví, za-
pomíná se dodat, že to sepjetí bylo vnucováno
ohněm a mečem a že ještě po Bílé hoře byla velká
většina Čechů a Moravanů protestanty. Teprve Vest-
fálský mír, který znamenal definitivní konec nábo-
ženské svobody v Čechách a na Moravě a zabránil
návratu exulantů, násilím přikurtoval naše zdecimo-
vané předky k církvi svaté. Dnešní učebnice tu krva-
vou a bezútěšnou dobu popisují cudněji, hlavní důraz
se klade na velkolepost barokního umění. Na gym-
náziích je dějepis povinný jen do druhého ročníku.
A tak paměť národa postupně zarůstá jako neužívaná
cesta ke studánce. 

Jsou toliko dvě politické strany na světě, strana
poctivých a strana nepoctivých. Poznáte je podle
toho, kterak školství podporují. (Karel Havlíček
 Borovský)
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Za stovky let se římskokatolická církev nevzdala
svých mocenských cílů, pouze přizpůsobivě mění
taktiku. Dnes se v Čechách úspěšně snaží ovládat
média, štědře podporuje své sympatizanty, přede-
vším mladé lidi, kterým zajišťuje budoucnost. Nové
podvodem získané bohatství zčásti využité na zřizo-
vání sítě církevních škol a na stipendia pro studenty
jiných oborů, přinese plody a možná předplatí i ten
konkordát. Před dvaceti lety byla situace ještě jiná
a kardinál Miloslav Vlk v Českém rozhlase doznal:
Zasvěcením českého národa Panně Marii na staro-
slavném Velehradě jsme narazili na odpor a poučili
jsme se. Je nutno změnit taktiku, nebojovat proti síle.
Je účinnější dosazovat své lidi na potřebná místa.
Později se kardinál naučil obratnějšímu vyjadřování,
získal praxi v tom, jak skrýt pravý význam slov a uží-
vat pojmy, které vyvolávají jinou představu. I pražský
primátor učenlivě převzal tuto zastírací taktiku, když
znovupostavení mariánského sloupu, symbolu po-
roby, nazval snahou o smíření. Ve skutečnosti je to
snaha o ztrátu historické paměti národa a tím snaha
o ztrátu jeho identity.

Despocie jest jen jedna na celém světě, ať si má
roucho náboženské neb vojenské, neb byrokratické
neb aristokratické: účel její jest vždy jeden a ten
samý, totiž zneužívat lidstvo jen za nástroj své libo-
vůle a svého špinavého prospěchu. Despocie ale
v rouchu náboženském jest ze všech nejhorší a nej-
nebezpečnější, neboť zneužívajíc rouhavým způso-
bem jména Božího, ukrývá lidomorný jed svůj do
svatyně a zaslepuje nevzdělaný lid. Proto vidíme, že
despocie světská vždy považuje despocii nábožen-
skou za nejprospěšnějšího spojence svého, vidíme,
že vždy, když počne se v lidu ujímati nějaké liberál-
nější smýšlení, hned despocie světská vyšle jezovity
a liguriány na honbu proti takovým světlejším zása-
dám, aby zase poznenáhlu zastřeli všechno svým
černým rouchem. (Karel Havlíček Borovský: Epištoly
Kutnohorské) 

Když byl roku 1915 dokončen pomník Mistra Jana
Husa na Staroměstském náměstí, jeho slavnostní
odhalení k pětistému výročí Husova upálení se ne-
smělo konat kvůli odporu římskokatolické církve. Ale
přestože tehdejší radní slavnost zakázali, Pražané
a přespolní už v noci na 6. července obložili pomník
květy.

Od té chvíle uplynulo dalších téměř sto let, v je-
jichž průběhu pravda a touha po svobodě v Čechách
několikrát na krátko zvítězily a pak znovu dlouze
umíraly na mučidlech. Školy však selektují i naše no-
vodobé dějiny a tím se vytrácejí anebo mění souvis-
losti. Ztrácí se i původní význam slov. Zrada získává
přezdívku úspěšnosti a lhostejnost, která je pro malý
národ stejně nebezpečná, se jeví jako rozumnost.
Konce jsou k nedohlédnutí. Jedno je však zřejmé.
Pokud dnes mlčky připustíme, aby před pomníkem
Jana Husa a poblíž popraviště stavovské elity znovu
vyrostl obrovitý sloup se zneužitou sochou Panny
Marie, popřeme smysl vlastních dějin. Bude to sloup
hanby, symbol naší zbabělosti. Náš vlastní náhrobek,
který si dáme vysvětit ještě zaživa. Až se stín tohoto
Smolného sloupu poprvé dotkne Pražského poled-
níku, zažehne stroj času zpáteční chod. 

http://www.blisty.cz/art/68056.html

Jeroným Smén přidal(a) příspěvek na Facebooku
ve skupině Demonstrace proti znovuobnovení Mari-
ánského sloupu na Staroměstském náměstí:

Mariánský sloup je symbolem mariánskýho kultu.
Dneska proti němu může brojit jedině nějaký fana-
tický ateista s vymytým mozkem médiama a ještě
po letech k tomu zneužívat konflikt mezi evangelíky
a katolíky. Lenka Procházková je především novi-
nářka a agent.

Asi nějakej srandista nebo spíš hulič. Ale neměl
by to s tou marjánkou tolik přehánět, blbne se po ní
a jitra jsou tu po prozření krutá. 9. 4. 2013  JP
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Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní; jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl
slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točil s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že
teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe.

Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jim nebyl vždycky, kdo měnil víru, neměl žádnou; člověka nepře-
děláš, jenom se ti vybarví. Národ nepředěláš, ledaže bys měl na to století; jenom davy můžeš vést tak
a zítra tak. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky; kde by se v něm najednou vzala!

Kdo sloužil, bude sloužit dál; kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré. Ani vůle se nezmění. Nedívej se
do tváře, která se změnila; nikdo se nestane krásnější tím, že změní tvář.

Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin bude mít jeden podtitul: Kdo byl kdo.
I dobrá paměť patří k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba. Karel Čapek Lidové noviny 4. 12. 1938
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Byl to tehdy ojedinělý zjev, kdy se v prestižním
časopise Čas (později Národní listy), řízeném spi-
sovatelem Janem Herbenem objevily v lednu 1899
citově silné sociální básně vysoké literární hodnoty
a svrchovaného mistrovství. Do redakce je poslal
neznámý autor, který se podepsal jako Petr 
Bezruč.

Takových zásilek s verši poslal Bezruč Herbenovi
od ledna 1899 do února 1914 celkem 47. O jaké
verše šlo, svědčí skutečnost, že čtvrté číslo Času
11. února bylo kvůli dvěma básním, Dech Palac-
kého a Škaredý zjev, zabaveno. Herben básně uká-
zal kroužku umělců, s nimiž se stýkal, například
malíři Jožovi Úprkovi, autorovi Času J. S. Macha-
rovi a jiným, kteří jimi byli uneseni. Měli za to, že
verše, jako by otevíraly opožděnou vlnu slezského
obrození.

Herbenovi se nepodařilo odhalit, kdo za pseudo-
nymem vězí, ač už měl celou sbírku jím psaných
rukopisů. Povedlo se to až jednomu z brněnských
přátel básníka, Norbertu Mrštníkovi, bratrovi zná-
mého prozaika. Oba bratři nelenili a okamžitě roz-
nesli tajemství mezi spisovateli. Toto odhalení
Bezruče notně rozčílilo, že se na nějaký čas odml-
čel. Snad dodnes nejsou známy skutečné důvody
básníkovy anonymity. Vynořila se řada úvah, které
spekulovaly s básníkovou obavou před úřední per-
zekucí habsburským c a k režimem.

Jeho pravé jméno se tedy stalo proti vůli samot-
ného autora známým. Patřilo poštovnímu úřední-
kovi Vladimírovi Vaškovi. Byl potomkem
gymnaziálního profesora Antonína Vaška, známého
národního buditele ve Slezsku, který se zapletl po
boku T. G. Masaryka jako odpůrce pravosti Ruko-
pisů. Za to ho zběsilí vlastenci uštvali k smrti. Pa-
trně tuto tragickou událost mohl také mít Vladimír
(bylo mu tehdy 32 let) na paměti, když zvolil pseu-
donym. Byl také vášnivým odpůrcem habsburské
moci. Ta se mu později pomstila, když v roce 1915,
uprostřed první světové války, ho zatkla a vyšetřo-
vala pro obvinění ze zločinu velezrady.

Petr Bezruč je vlastně také vícevrstvý pseudo-
nym. Petr značí – už známý církevní symbol –
skálu, skálopevnost, nezdolnost, příjmení Bezruč
pak bezrukost, zmrzačenost, bezmocnost.

Bezručovy básně vznikly jakoby na sociální ob-
jednávku doby. Vystoupil v pravou chvíli, kdy pro-
blémy, které pranýřoval, byly palčivé a žila jimi celá
veřejnost. Není známo, že by se poštovní úředník
Vladimír Vašek někdy předtím projevoval jako bás-
ník. Prostě uzrál v okamžiku, kdy básníka jeho
druhu a kvalit bylo třeba.

Když Herben vydal v roce 1903 první Bezručovu
ucelenější sbírku pod názvem Slezské číslo, a po-
zději v roce 1909 doplněnou s konečným názvem
Slezské písně, byla veřejností a zvláště slezskou
inteligencí, přijata s úžasem jako zjevení. Kantor
Balcar, 70 000, Maryčka Magdonová, Bernard Žár,
Ostrava, Kovkop, Kdo na moje místo, Škaredý zjev,
Markýz Géro – to byly přímo bomby na obranu zot-
ročeného člověka. Později dokonce vyšlo najevo,
že verše nebyly fabulace fantazie, ale že autor je
doloval ze života, když procházel pěšky celým kra-
jem, od vsi ke vsi, především v době, kdy vedl
poštu v letech 1891 až 1893 v Místku na Ostrav-
sku. Ani vzory pro jeho balady nebyly náhodné. Tak
pro postavu markýza Géra mu posloužil nenávi-
děný politický hejtman, arci vévoda těšínský a hu-
bitel Slezanů Bedřich Habsburský, jemuž se Bezruč
revanšoval hněvem a nenávistí, stejně jako tak činil
slezský lid. I starý Magdón se opírá o skutečnost,
o tragédii z roku 1895, kdy arci vévodův čeledín
Bartoň zahynul pod koly panského kočáru.

Bezručovy básně se rodily ze styku s pokořeným
lidem, s nímž se jako básník ztotožnil. Usiloval o to,
aby jeho dílo splynulo s tímto lidem, což se mu do-
konale podařilo. Prožíval vše se svými krajany, jak
je poznával na svých cestách, když naslouchal je-
jich steskům o nesmírné bídě, všech jeho útrapách,
zotročení a ponižování. Pro básníka Petra Bezruče,
byla příznačná myšlenka, ke které nakonec dospěl,
že jeho poesie v jejich údělu nic nespraví, ničemu
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Od Těšína lidu bard
a prvý z Beskyd, co promluvil
(15. 9. 1867 Opava - 17. 2. 1958 Olomouc)

Jiří Stano
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neuleví, že to vše vyřeší jen revoluce. O socialis-
tickou politiku se nezajímal, stál však po boku zbí-
dačeného lidu. Ve svém sociálním smýšlení dospěl
však dál než Svatopluk Čech se svými Písněmi ot-
roka nebo Jan Neruda, kterým chybělo to bezpro-
střední poznání reality, jaké měl on.

Nenáviděl nejen arcivévodu Bedřicha, ale i cí-
saře Františka Josefa a korunního prince arcivé-
vodu Rudolfa. Jeho smrt komentoval příznivě, což
by se v čase heydrichiády označilo jako schvalo-
vání atentátu.

Pro úplnost je třeba dodat, že po celá devade-
sátá léta  devatenáctého století se život poštovního
úředníka Vladimíra Vaška nijak nevymykal z prů-
měru. Jak sám o sobě říkal – hospodské flámy
s kolegy téměř na denním pořádku, dva roky opil-
ství v pražských putykách než toho zanechal
a práva, která studoval, opustil. Byl poštovním
úředníkem v Brně, v Místku a opět v Brně. V roce
1928 odešel do důchodu. Za německé okupace se
odstěhoval do Kostelce na Hané, kde v ústraní strá-
vil zbytek života. V letním období žil ve svém

domku v Ostravici pod Lysou horou. Je známo, že
se nedal fotografovat, takže už celá desetiletí ko-
luje v tisku jen jeden jeho portrét, který přinášíme
i my. Návštěvy, zvláště ty novinářské, téměř nepři-
jímal, a když už musel, dával najevo, že není moc
nadšen.

Po skončení 2. Světové války mu byl v roce 1945
udělen, jako jednomu z prvních, titul národního
umělce a v roce 1957 Řád republiky. Zemřel 
17. února 1958 v Olomouci, ve věku devadesáti let.
Jeho tělesné pozůstatky odpočívají v jeho rodném
městě Opavě.

Z politického hlediska nebyl socialista, i když
před 1. světovou válkou se klonil k sociální demo-
kracii, byl však člověk s hlubokým sociálním cítě-
ním a odporem k sociálním křivdám.

Byl jedinečným zjevem v moderní české poezii.
Stačila mu jediná kniha, aby ho proslavila a zařa-
dila na český Parnas. Ta se stala drahým národním
majetkem, především lidí pokořovaných, vykořis-
ťovaných, ponížených a uražených, jež překvapivě
svou aktuálností přesáhla až do naší současnosti. 
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Mikoláš Aleš (nar. 18. listopadu 1852 v Miroticích
zemř. 10. července 1913 v Praze)

Jsou výročí, na která by se nemělo zapomínat,
i když se jejich protagonisté nezdají v té jisté době
velmi atraktivní. Tak nějak to bude i s letošním vý-
ročím klasika českého výtvarného umění, v tom
nejryzejším slova smyslu, od jehož úmrtí uplyne
letošního 10. července sto let. 

Možná dnes, kdy jsme zahlceni tak různorodými
výtvarnými projevy, si Alšův význam uvědomujeme
jen jako jakýsi historický odkaz. Na jeho tvorbu, vý-
znam jeho díla se musíme především podívat, a tak
je také hodnotit, v kontextu s dobou, ve které vzni-
kala. Mikoláš Aleš byl nejen malíř, kreslíř, ale i vý-
znamný ilustrátor a v dobovém kontextu také
dekoratér. Bývá spojován s generací Národního di-
vadla, logicky navázal na odkaz Josefa Mánesa, a to
zvlášť z hlediska filosofického - ideového. Nesmíme
však také zapomenout, že zároveň velmi citlivě re-
agoval na secesní tendence konce 19. a počátku
20. století, které jedinečně propojoval se svou před-
stavou národního výtvarného odkazu. 

Proč by nás měl ještě i dnes zajímat a svým
způsobem inspirovat? Náš svět, i když podléhá víc
a víc globalizaci, stále hledá svou specifickou

identitu. Jedna z odpovědí, kde ji hledat, se váže
také na odkrývání národních kořenů, národního
odkazu, znovuobjevování národní kultury. Je sa-
mozřejmé, že představa o tom národním, jedineč-
ném bude asi dnes poněkud odlišná od Alšovy
doby. Hledání toho národního by však přesto,
a snad právě proto, mělo dnes i v budoucnu patřit
k zásadním, i když velmi komplikovaným úkolům.
A právě tady, nám odkaz Mikoláše Alše může být
stálou inspirací.  

Mikoláš Aleš pocházel z Mirotic, jeho výtvarný
talent se projevil již v raném dětství. Po středo-
školských studiích v Písku odešel v roce 1869, do
Prahy na Akademii výtvarných umění, kde studoval
u tehdejší významné osobnosti pražského výtvar-
ného života Josefa Matyáše Trenkwalda. Již
během studií publikoval drobné kresby. Kresba se
také stala jeho celoživotním hlavním vyjadřovacím
prostředkem, i když je autorem i formátově nároč-
ným monumentálních návrhů. Právě tato monu-
mentálnost je tak typická i pro drobné kresby. Tedy
monumentalita je spíše obsažena v námětu, kom-
pozici, než jen povrchně ve formátu. Již od raného
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mládí si uvědomoval svou národní příslušnost a tak
se pro něj národní cítění stalo přímou součástí jeho
celoživotní tvorby, ale také jeho občanského života.
Jako příklad bychom mohli uvést jeho postoj vůči
autoritě, která „tupila“ český národ, české umění.
V roce 1876 se zúčastnil demonstrace proti profe-
soru A. Woltmannovi, jehož výklad dějin umění vy-
cházel z přesvědčení o dominanci vlivu německých
vzorů, zvláště v gotice a baroku v našem prostředí.
Sama tato úvaha je z metodologického hlediska
poněkud nešťastná. Vždyť uvažovat o národní spe-
cifice například v době gotické je minimálně dis-
kutabilní. Musíme si však uvědomit, že právě
v poslední třetině 19. století právě otázky národní
specifičnosti byly velmi citlivé a aktuální. V prvé
řadě se to týkalo kultury a umění. Není divu, že cit-
livá studentská veřejnost velmi razantně reagovala
v podstatě na nevzdělanost profesorské autority.
Mikoláš Aleš byl za razantní postoje - jednalo se
o nějaké potyčky na schodech - potrestán několi-
kadenním vězením a co bylo horší, byl vyloučen
z akademie.

Aleš je tradičně spojován s generací Národního
divadla, i když jeho výtvarný záměr, souboru lunet
se v pravém slova smyslu v původním návrhu ne-
realizoval. Spolu s Františkem Ženíškem zvítězil
v roce 1879 v soutěži na výzdobu foyeru Národního
divadla cyklem Vlast. Po diskuzích byl však pově-
řen František Ženíšek, aby dílo přepracoval. Odpo-
věď na otázku, proč k tomu došlo, není tak
jednoduchá. V odstupu času v tom můžeme vidět
nejen Ženíškovu lehčí, či brilantnější kresbu, ale
především jeho jakousi větší aktuálnost, možná až
módnost, v které dnes cítíme svým způsobem prů-
kaznější závan secese. Síla Alšova výtvarného ře-

šení je celoživotně především ve výběru námětů,
v kompozici, v prolínání sdělné, většinou figurální
podoby s ornamentálními prvky. Celý život pracoval
jako ilustrátor zvláště pro Arbesův časopis Šotek.
Jako jeden z mála českých výtvarníků byl obecně
znám v nejširších lidových vrstvách, a to především
díky ilustracím lidových písní a říkadel svázaných
do několika vydání Špalíčků.     

Jakoby bokem stála jeho malba, která stejně
jako kresba vycházela z deklarace národní proble-
matiky. K jeho nejznámějším obrazům patří Setkání
Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem. Tuto dra-
matickou událost českých dějin představuje Aleš
neokázale, ale o to s větším vnitřním napětím. Ji-
stého společenského docenění se dočkal na Náro-
dopisné výstavě v roce 1895, kde byla vystavena
řada jeho sgrafit. Aleš žil také spolkovým životem.
Stal se prvním zvoleným předsedou uměleckého
spolku Mánes v letech 1887-1896. Je zajímavé, že
to byl právě on, kterého mnozí považovali za kon-
zervativce, který se stal prvním předsedou tako-
vého spolku, jehož stěžejním programem byla
právě orientace na moderní, avantgardní směry.
Spolek Mánes si uvědomoval specifičnost a jedi-
nečnost jeho tvorby a uspořádal svému prvnímu
předsedovi v roce 1896 v Topičově salonu soubor-
nou výstavu spojenou s vydáním reprezentativní
publikace. Mnozí s jistým humorem vzpomínali na
vlastenectví, které se v Alšově podání projevovalo
nočními toulkami Prahou, kde po kolektivní ná-
vštěvě restaurací následovala povinná prohlídka
národních památek. Je vlastně symbolické, že jeho
posledním dílem byl právě akvarel Svatý Václav,
který vytvořil v roce 1913, v roce svého úmrtí.

Věra Beranová
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Výbor národní kultury, v rámci cyklu vzpomínkových
programů k 20. výročí vzniku tohoto občanskému sdru-
žení, zve na koncert k nedožitým narozeninám kon-
certní pěvkyně a dlouholeté předsedkyně VNK

Jarmily Vrchotové-Pátové
16. května v 17. hodin, ulice Politických vězňů č. 9,

Praha 1
Představí se Ladislav Vrchota, klavír, Ivana Kylarová,

klavír, kteří střídavě doprovodí pěvce Ladislav Ciglera,
Danu Krausovou a Marii Zigmundovou. Na programu
bude Antonín Dvořák, sefardské písně, Leoš Janáček,
lužicko-srbské lidové písně, George Gershwin, slovácké
lidové písně a vlastní tvorba Ladislava Vrchoty.

Sejdeme se
na Vyšehradě

Letos v červnu to bude 100 let od
úmrtí Mikoláše Alše, při této příleži-
tosti se sejdeme ve středu 
29. května v 15 hodin mezi plasti-
kami 

J. V. Myslbeka. Přiďte, dnes odstr-
kovaný a zapomínaný autor si naši
pozornost zaslouží.
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Předesílám, že nejsem na psy. Doma jsme mívali
líbezné kočky a hravá koťata. A v zaujetí pro kočky
mě pak utvrdili Baudelaire a Apollinaire. Kočkami
jsem načichl až tak, že psi snadno vždy vyčenichají,
že si s kočkami rozumím a že mi rády sedají na klín,
když píšu, což se psům nějak nezdá a dávají to na-
jevo, někdy hodně hlasitě. A tak jsem splendidní ŽIVOT
NA PSÍ KNÍŽKU/LIVING WITH MAN�S BEST FRIEND,
který „fotografoval“ František Dostál (Nakladatelství
Ostrov, Praha 2012, 2., přepracované vydání, úvod
Radka Burdy, grafická úprava Josefa Přecha) bral do
rukou velmi opatrně, neozve-li se zlověstný štěkot.
Poosmělil mě autor předmluvy přiznáním, že se (po-
dobně jako já) vlastně psů „strašně bojí“. Můj strach
opadl ani ne tak díky znalým a uznalým výrokům vel-
kých osobností od Muntheho přes Steinbecka k Hux-
leymu, vesměs psy vychvalujících, ale hlavně
zásluhou snímků samých. Říká se jaký pán, takový
pes, a protože František Dostál je fotograf, autor, člo-
věk ostře vidoucí, mnoho vědoucí a přitom laskavý,
buďže si vybíral psy k obrazu svému – anebo se mu
ti čtvernožci, které potkával na ulicích, v parcích,
u řek, na mostech, na nábřežích a plážích i za ploty,
psi vyskakující i líně ležící, sportující i vykukující, ohlí-
žející se, volně pobíhající i uvázaní nebo na vodítku,
psi všech možných plemen, velikostí a věku prostě
připodobňovali. Byli to jiní psi, než jací na mne rozči-
leně vždy znovu štěkají zpoza plotů, ačkoli si nemo-
hou nepamatovat, že jsem se jakživ nepokusil plot
přelézt a jim nebo jejich pánům uškodit? Zkusím se
na ně tak usmívat, jako se na ně zřejmě přátelsky tváří
jejich neúnavný portrétista i reportér jejich kousků.

František Dostál neopatřil snímky názvy, právem
přesvědčen, že žádné vysvětlující nebo účinek gra-
dující slovo nepotřebují. Mluví samy. Jako vždy u Do-
stála, i v této knize jeho srdce a života (do proudu
fotografií vložil několik, které dokumentují jeho úcty-
hodnou sportovní aktivitu v mládí, roky na vojně, jeho
pětačtyřicetiny i jeho co zralého muže vždy s fotoa-
parátem) je řada fotografií osvědčujících jeho smysl
pro humor, komiku; to není jen pes mizející za roh od
hostince U Kocoura. Některé fotografie konfrontují
i pro méně bystré publikum svět lidí se světem psů,
nejdůrazněji na snímku svatba pózuje před objekti-
vem na chodníku s vchodem do radnice nebo chrámu
za zády, zatímco na vozovce se snaží bez jakékoli

pózy sčuchnout dva psíci držení pánečky (ti jsou
mimo obraz) na napnutých vodítcích. Vlastně všechny
fotografie Života na psí knížku jsou postaveny na pro-
vokativním srovnání světa lidí a světa psů, a to tak,
že se svět lidí nemá zrovna důvod pyšnit a vyvyšovat.

Příštím rokem uplyne už půl století od knihy Lud-
mily Romportlové Radši na lvy. Dětská protagonistka
toho vyprávění nechodí zrovna ráda do zoo, ale radši
by absolvovala jindy otravnou podívanou na lvy, než
aby statovala při nemožně podlézavém, vypočítavém,
trapném chování dospělých, předhánějících se ve
snaze zalíbit se návštěvě zazobaného starého strýčka
z ciziny, od něhož očekávají dary. Čas oponou trhnul
a je tu zdánlivě docela jiný svět, ale Dostálova kniha
by se mohla jmenovat Radši se psy.

Ostatně se psy je nám žít, ať chceme nebo ne-
chceme. Podle Meteoru Českého rozhlasu 2 je Česká
republika země, v níž je v domácnostech a na ulicích
víc než dva miliony psů; v počtu na obyvatele jsme
v Evropě na prvním místě, zatímco Švýcaři na místě
posledním. To české prvenství se dá jistě vysvětlovat
různě. Není to hlavně tím, že mnoho lidí má už „lidí“,
z kterých jde strach, kteří vyznávají heslo „nejslabší,
máte padáka“ a taky podle toho jednají, lidí, kteří své
spoluobčany sofistikovaně okrádají a přitom jim
úsměvně přejí „mějte pěkný den“, plné zuby a radši
se obklopují tvory, kteří nelžou, nepřetvařují se, nein-
trikují?

Zádrhel je v tom, že též ti, co okrádají a ničí své
bližní, chovají psy k obrazu svému a cvičí je pro svou
větší izolaci od toho, co nazývají sockou nebo přímo
lidským póvlem. František Dostál nepochybně i o ta-
kových psech cvičených proti lidem ví. Ale ty nefoto-
grafuje, v knize není snad jediný snímek drezury psů
v rukou zvrhlé lidskosti.

RADŠI SE PSY  
MILAN BLAHYNKA
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Filmovou adaptaci knihy Bohumila Hrabala jen za
první dva měsíce promítání shlédlo skoro 500 000
diváků, což je na český film a v dnešní době více než
úctyhodné. Co bylo vlastně příčinou takového úspě-
chu? Zcela jistě to bylo díky samotnému režisérovi
a scénáristovi Jiřímu Menzelovi a spisovateli Bohu-
milu Hrabalovi, podle jehož předlohy z roku 1971 byl
stejnojmenný film natočen. Již knihu samu v době
pololegálního vydání Jazzovou sekcí v roce 1982
v edici Jazzpetit provázel pořádný poprask. Mezi
lidmi navíc kolovala zvěst, že jde o jakési první
české porno. V tehdejším sídle Jazzové sekce jsme
stáli dlouhatánskou frontu jak o tehdejších knižních
čtvrtcích, každý z nás členů mohl odebrat jen dva
výtisky, aby se na všechny zájemce – členy JS
vůbec dostalo. Popřevratové vydání již takovou po-
zornost nevzbudilo, spíš informace, že podle knihy
chce film natočit mezi jinými i Jiří Menzel. A již tehdy
začaly problémy. Bohumil Hrabal trochu zmatečně
ještě před svou smrtí podepsal dvě smlouvy na zfil-
mování knihy s různými producenty. A tak místo na-
táčení začala nechutná tahanice o natáčecí práva,
bulvárem radostně servírovaná lidu obecnému,
který se nestačil divit. Vše vyvrcholilo na karlovar-
ském filmovém festivalu, kde Jiří Menzel napadl
producenta Emila Syrotka a seřezal ho prutem a vy-
hnal jak psa. Lid obecný si chrochtal a netrpělivě
očekával, jak se vše vyvine dál. Nakonec po 10 le-
tech sporů dopadla kauza v Menzelův prospěch a po
peripetiích s financováním mohl přikročit k natáčení.
Poprvé režíroval film bez spolupráce s autorem
předlohy, který již nebyl mezi živými. Při pobytu
v nemocnici v roce 1997 se zřejmě chtěl po krmení
svých oblíbených holoubků s nimi i proletět, ale zra-
dila ho zemská přitažlivost a pád z 5. patra nepřežil.
O natáčení filmu jsme díky vstupu televize NOVA do
projektu byli zevrubně informováni, a následné te-
levizní upoutávky způsobily další zájem ze strany
médií i lidí. První odezvy se pohybovaly od pohanění
filmu až po jeho vychválení, což ještě zvýšilo zájem
o shlédnutí filmu.

Film pojednává o našem soužití se západním sou-
sedem, respektive s německým živlem vůbec. Je

nebo měl být stejnou měrou i o naší české povaze.
Je nebo měl být o statečnosti, vlastenectví a odvaze
hraničící s mučednictvím a na druhé straně o zba-
bělosti, naivitě a kolaborantství některých příslušníků
malého slovanského národa, který se nadlouho ocitl
pod nelítostnou okupací mocného souseda, a chtěl
a musel přežít. V postavě pikolíka Jana Dítěte sledu-
jeme nejen jeho vlastní osud, ale osudy českého ná-
roda od 30. let přes Protektorát Böhmen und Mähren
až po začátek 60. let socialistického Československa.
Dítě se postupně vypracovává od vychytralého pro-
davače párků, pendlujícího podél postávajících vlaků
až na vrchního v luxusní pražské restauraci, aby se
po válce přece jen stal majitelem hotelu, ale posléze
i muklem a nakonec po propuštění z vězení cestářem
v pohraničí, v bývalých Sudetech. Děj sledujeme pro-
střednictvím vyprávění zmoudřelého a zestárlého
Jana Dítěte. Je to sled minihistorek ze zvláštního
hrabalovského světa, v němž se půvabná prostitutka
zamiluje do maličkého pikolíka, připraví ho o pocti-
vost a navrch mu ještě přijde do restaurace vrátit pe-
níze, které jí za to dal. Znervóznělý Dítě jí nechtěně
polije šaty limonádou, ale oběť se ho zastane před
běsnícím vrchním a demonstrativně se polije mali-
novkou celá. A obletována vosami nonšalantně od-
chází, sledována mlsnými pohledy zjihlých
štamgastů. Dítě postupně mění místa a v hotelu Ti-
chota konečně zblízka poznává ty, jimž se tak touží
vyrovnat - továrníky, bankéře, obchodníky, milionáře.
Je to zvláštní svět: milionáři se honí po zahradě za
krásnými prodejnými děvami a radují se jako děti.
A hlavně se tu pořád jí, pije a souloží. Ale nelekejte
se, nebo se naopak netěšte, oproti knize je film velice
decentní a poetický, pracuje se tu spíše s náznaky.
Například scénka s "vizitací" slečen staršími pra-
cháči: co je v knize lechtivě popsáno, je ve filmové
adaptaci jen cudně naznačeno. Ale vytýkat Jiřímu
Menzelovi jistou nedotaženost scének a v tomto pří-
padě i onu cudnost by nebylo spravedlivé. Scénář
vzhledem k rozsahu předlohy nemohl ani vše obsáh-
nout a i jednotlivé scénky musely být zredukovány.
Hlavně zůstává přítomen po celý film Menzelův las-
kavý pohled na svět a lidi.

JAK JSEM OBSLUHOVAL 
ANGLICKÉHO KRÁLE
Jan Poláček
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Doba relativního klidu a prosperity první republiky
končí. Hitlerovské Německo obrátí pozornost na Čes-
koslovensko. Chystá se uloupení pohraničních ob-
lastí spolu s vyhnáním tamních Čechů. V té době
mladí čeští vlastenci proháněli své hnědnoucí ně-
mecké vrstevníky a brali jim bílé ponožky, které su-
deťáci provokativně nosili spolu se zelenými
kamizolami, připomínajícími vojenské uniformy. Jan
Dítě se na ulici zastane mladé Němky a popere se
s vlastními kvůli jejím bílým ponožkám. Plačící děvče
se nechá Dítětem utěšovat a pak prohlásí: Vůdce to
tak jistě nenechá. A nenechal. Seznámení je však na
světě. Jan se do Lízy zamiluje, ale ta ho vzápětí
zpraží. Německá ušlechtilá a čistá rasa se nesmí za
žádnou cenu smísit s rasou méněcennou slovan-
skou. Když ale Líza zjistí, že jeho dědeček byl vlastně
podkoní Ditie, má Dítě "vyhráno". Lízu - stejně jako
ostatní Němce v okleštěné republice - Češi nemají
rádi, v restauraci Paříž jí proto odmítnou obsloužit
a Dítě, který zde pracuje, se jí sice zastane, ale vzá-
pětí dostane padáka. Odejdou z restaurace symbo-
licky spolu. Mei 14. A 16. Březnem pak přichází
nevyhnutelně okupace zbytku naší zmrzačené re-
publiky. Kvůli plánovanému sňatku musí proto Dítě
podstoupit ponižující prohlídku a prověření mužnosti
a poté i kvality svého semene a tedy schopnosti
oplodnit čistokrevnou árijskou ženu. Vše pro něho
dobře (nebo vlastně špatně?) dopadá. Z Jana Dítěte
se stává Herr Ditie. Němci ho nijak nemilují, spíš ho
jen nechávají na pokoji, ale má zase práci. Naopak
jeho bývalý vrchní Skřivánek, který obsluhoval ang-
lického krále, takové štěstí nemá, přijde si pro něj
hned gestapo. Jeho velký vzor - bankéř Walden -
končí v koncentračním táboře. Jan ho úplnou náho-
dou zahlédne na nádraží ve větracím okénku dobyt-
čáku, vlak se ale rozjede a on ho s chlebem
v natažené ruce už nedoběhne. Takhle podobně se
vlastně s Waldenem seznámil: prodal mu párek a ne-
vrátil zpět značný obnos, neboť jakoby nedoběhl roz-
jíždějící se vlak. Menzel v této scénce ale i jinde
prostě neodolal a pro inspiraci si sáhl ke groteskám
Charlie Chaplina.

Pro Čechy je ale Dítě/Ditie kolaborant, kterým
hluboce opovrhují. Líza se s ním miluje pod velkým
barevným obrazem Adolfa Hitlera, přičemž z Vůdce
fanaticky nespouští ani na chvíli oči. Na rozdíl od
knihy ale ve filmu nejsou úspěšní ve zplození po-
tomka (v knize mají imbecilního syna Sigfrieda). Líza
pak jako zdravotní sestra odchází na frontu. Po čase
se vrací a přináší kufřík plný drahocenných známek,

které sebrala bohatým židům v Polsku a v Rusku.
Sama však zahyne v hořícím hotelu Tichota, zabave-
ném Němci hoteliérovi Tichotovi. (Mimochodem
scénka vystěhování tohoto českého majitele, na
Němce se usmívajícího invalidy na vozíčku, není
zrovna moc věrohodná. Takhle pozorní a ohleduplní
by vojáci wehrmachtu rozhodně nebyli.) Plemenná
stanice chovu čistokrevných árijců zde poté vybudo-
vaná končí stejně jako 2. světová válka a německá
okupace. A s ní končí i celý Protentokrát Böhmen und
Mähren.

Druhá polovina filmu již postrádá nápaditost
a dějovost první části. Po válce Jan Dítě prodává uko-
řistěné známky a splní si svůj sen, stane se milioná-
řem ve svobodném Československu. Koupí a opraví
hotel Tichota a stane se v něm sám hoteliérem. Má
zajímavého koníčka, tapetuje stěny svého hotelu
bankovkami cizích měn z celého světa. Ale přichází
Únor 1948 a hotel je znárodněn, ale on sám se zde
může stát správcem. Jan Dítě ovšem protestuje, že
není zatčen jako ostatní milionáři. Připadá mu to ne-
spravedlivé, chce být ve všem jako jeho velké vzory,
nemůže takovou nespravedlnost přenést přes srdce.
Vyhledá svou vkladní knížku, aby dokázal, že je také
milionářem a mohl být proto také zatčen. Což se mu
nakonec přece jen úspěšně zdaří. Oproti knize ve fil-
movém zpracování vyfasuje hotovou pálku - 15 let
(nejen tady jsem změny provedené Jiřím Menzelem
vůči předloze nemohl akceptovat), za každý milion 
1 rok. Kolegové milionáři ho však mezi sebe coby bý-
valého kolaboranta s Němci nepřijmou. Trest je mu
zkrácen, z vězení vychází zmoudřelý a uvyklý sa-
motě. Pošlou ho do pohraničí jako cestáře, což mu
vyhovuje. Záběry pracujícího Dítěte jsou ve filmu
úsměvné, pokud ovšem neměla být úmyslem jakási
karikatura. Spíše však tvůrci už asi dlouho neviděli
cestáře nebo alespoň pracujícího člověka. Zápas
s kolečkem, krumpáčem a lopatou Oldřich Kaiser
v roli Jana Dítěte rozhodně nevyhrává. Ale jinak je
jeho herecký výkon působivý. Naivního mladého
Jana Dítěte ztvárňuje bulharský herec Ivan Barnev,
který kvalit Oldřicha Kaisera nedosahuje. Jiří Menzel
prý ale pro tuto roli v Česku vhodného adepta prostě
nenašel. Fanatickou nacistku Lízu hraje opravdu pře-
svědčivě (někdy snad až příliš) německá herečka
Julia Jentschová. Dítětův velký vzor, bankéře Wal-
dena, ztělesnil Marián Labuda. Další Menzelův oblí-
benec Rudolf Hrušínský ml. hraje hoteliéra Tichotu.
Pavel Nový ztvárnil impozantní postavu divokého ge-
nerála, nadevše milujícího ženy a dobré pití. Vrchního
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Skřivánka zahrál věru mistrovsky a se zjevnou chutí
Martin Huba. Dále ve filmu hrají Milan Lasica, Jiří
Lábus, v epizodních rolích se objeví třeba i Pavel
Čtvrtníček či Rudolf Jelínek.

Filmová adaptace stála 83 milionů a zařadila se
tak k nejdražším českým filmům vůbec. Na filmu to
však paradoxně není vůbec znát. Tak nevím. Jiří
Menzel ve svých hrabalovských adaptacích dosáhl
zřejmě vrcholu v Ostře sledovaných vlacích a ve Skři-
váncích na niti. Film Obsluhoval jsem anglického
krále se ale více než důstojně zařadí k Postřižinám
a Slavnostem sněženek, které myslím i předčí. Přece
jen to není film, kde se pouze hodně jí, pije a souloží.
Má více vrstev a významů. Ale Hrabalovy povídky
měly i silnější protiválečný a antifašistický charakter,
který z filmové adaptace není zdaleka tak viditelný.
Laskavý pohled Jiřího Menzela tady není příliš na-
místě, zfanatizovaní Němci nám tehdy připravovali
strašlivý osud, měli jsme z tohoto prostoru definitivně
zmizet. Likvidace Židů a Slovanů nacisty běžela na
plné obrátky, ve filmu jsou přitom jen náznaky (na-
příklad čeští vlastenci seskakující na střelnici se za-
plachtovaného náklaďáku u německé popravčí čety
a hromady hrubě sbitých rakví). Epizoda s Lidicemi
je vynechána úplně atd. Přesto měl Jiří Menzel evi-
dentně obavy z přijetí filmu v Německu. Proto také
jako prvním promítl film svým německým přátelům,
kteří ho uklidnili, že podle jejich názoru není nijak
protiněmecký. Menzel prostě obrousil všechny hrany

někdy krutých a děsivých momentů předlohy. Mys-
lím, že tady se neměl odchylovat od předlohy. Měl se
držet věrně Hrabalových povídek. Ať se to Němcům
líbí, nebo ne. Víme všichni, že vyhráli spolu s USA
a dalšími studenou válku, ekonomicky nás poté ob-
sadili a patří jim tady kde co, ale točit i filmy s ohle-
dem na jejich sílu a moc, či s ohledem na filmový
festival v Berlíně, to je příliš silné kafe. Ale přesto je
to jeden z toho mála dobrých filmů, které u nás byly
natočeny po státním převratu v roce 1989. Nic na
tom nemění, že na zmíněném mezinárodním filmo-
vém festivalu Berlinale se na něj nedostalo s žádnou
z hlavních cen, vyjma té filmových kritiků. Úspěch,
jaký tu měl v roce 1990 Jiří Menzel se Skřivánky na
niti, se tedy již neopakoval. Tehdy si odnesl hlavní
cenu, Zlatého medvěda. Po návratu z letošního Ber-
linale byl doma v Čechách s filmem Obsluhoval jsem
anglického krále naopak velmi úspěšný. Cenu Český
lev dostal například i za režii či za nejlepší film roku
2006. Ale možná víc než nějaké výroční filmové ceny
České filmové a televizní akademie či umístění z fil-
mových festivalů a přehlídek bylo důležité, že lidi na
ten film do kin prostě chodili. A pokud jste ho ještě
neviděli, určitě si ohlídejte jeho občasnou reprízu
v televizi, nebo si ho pořiďte na DVD. Nebudou to dvě
hodiny ztraceného času. My jsme s mojí partnerkou
tehdy z kina odcházeli s příjemným pocitem. A vůbec
nás v tu dobu netrápilo, že se v USA asi nebude pro-
mítat, protože by ho tam prý nepochopili.
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Byl pátek, nebylo třináctého, ale patnáctého
a v reprezentačním sále Akademie věd České re-
publiky předávali Ceny Akademie české literatury.
A připomínali odkaz Boženy Němcové, Ladislava
Fukse a také Karla Hynka Máchy. Máchovskou růži
získal předseda Jazzové sekce a Laudatio na Karla
Srpa pronesl spisovatel, který napsal několik knih
(o Janu Werichovi, Jaroslavu Ježkovi a Arnoštu Lus-
tigovi) František Cinger. Byl jsem opravdu zvědav,
kterou kapitolou Srpova bohatého života začne. 

“Mládí je období, které má člověk před sebou, ale
nikdo neví, kdy skončí,” citoval jednoho z francouz-
ských spisovatelů prezident François Mitterrand 8.
prosince 1988 při jednání s tehdejším českosloven-
ským prezidentem Gustávem Husákem. Bylo to
pouhý den před první slavnou snídaní u Mitteranda,
které se zúčastnil i letošní držitel Ceny Máchova růže.
Neuplynul ani rok od chvíle, kdy se vrátil z věznice na
plzeňských Borech, kde se více než dvě stě padesát
dnů učil spát při rozsvícené žárovce, a pojednou mohl
spolu s dalšími kráčet po schodech Buquoyského pa-
láce a setkat se s hlavou francouzského státu. 

Oním citátem začal František Cinger jednak z dů-
vodu, že jeho text známe právě díky Karlu Srpovi,
jenž inicioval vydání publikace Tři snídaně s Mitte-
randem, vydané dvojjazyčně spolu s francouzskou
ambasádou k 10. výročí té prvé z nich, a pak také
proto, že tento věčně se usmívající člověk je dokla-
dem, že mladost není otázkou věku. 

Bylo mu dvaatřicet, když v roce 1969 podepsal
žádost o povolení Jazzové sekce Svazu hudebníků
ČSR a od roku 1971 byl členem jejího výboru, po-
zději místopředsedou, mimochodem druhým byl
Lubomír Dorůžka, a nakonec se stal i předsedou
sekce. Už tehdy kolem sebe shromažďoval sedm-
náctileté a málo přes dvacet let “staré” lidi stejných
zájmů, nejdříve kulturních, avšak díky společenské
situaci i politických názorů. Byl dramaturgem Praž-
ských Jazzových dnů až do zakázaného 11. roč-
níku, členem revizní komise Mezinárodní jazzové
federace při hudební radě UNESCO, působil v časo-
pisu Melodie. Byl ovšem v průběhu dalších let po-
mocným dělníkem, nezaměstnaným, technikem,
zakládajícím členem Hnutí za občanskou svobodu,
ředitelem odboru Ministerstva kultury České Re-
publiky i ředitelem knižního veletrhu. 

Nejen pro Františka Cingera, ale pro stovky dal-
ších knihmilovných lidí je Karel Srp trvale spojen

s vydáním Hrabalovy knihy Obsluhoval jsem ang-
lického krále, kterou Jazzpetit, vydavatelství Jaz-
zové sekce, dokázalo vyrobit v roce 1982. A díky ní
ještě v roce 1988 nejen pro všechny mladé uvedl
Ladislav Smoček v Činoherním klubu adaptaci ne-
smrtelného příběhu. Oněch knih, které Jazzpetit
vydal, bylo daleko víc. V paměti mi navždy utkvěl
také román Kat beze stínu Františka Roberta
Krause, unikátní dílo o katovi židovského ghetta Te-
rezín, napsané v 60. letech a díky Srpovi vydané
v roce 1984. Mimochodem, na oficiální nesamizda-
tové vydání si román musel počkat až do roku 2004. 

S aktivitou Karla Srpa jsou rovněž spojena jména
jako Kurt Vonnegut jr., John Updike, Jaroslav Seifert
a mnohých dalších, kteří podporovali činnost Jaz-
zové sekce i jeho samotného, když byl zavřen na Bo-
rech. Dodnes je v Praze několik stromů, které sázeli
nositelé Nobelových cen za literaturu a světoznámí
politici právě na popud Karla Srpa. Čas oponou trh-
nul a v době polistopadové otevíral mladým autorům
nejen oči, ale hlavně dveře do prostor, které dokázal
uchránit před hrabivou neviditelnou rukou trhu. Ty
tam jsou doby, kdy činnost Jazzové sekce – Artfóra,
kde on ve své aktivitě pokračuje, podporovalo hlavní
město Praha i ministerstvo kultury. Srp však spojuje
dál lidi mnoha generací, nejen ve svém celoživotním
zájmu o umění, hlavně o jazzovou muziku. A o poli-
tiku, dnes by se dalo říci, že i o historii, protože
mnohé z toho, co prožil on, natož jeho předkové,
k nimž se hrdě hlásí, je už historií. Neúnavnou vý-
stavní činností nedává zapomenout, co tato země
i celý svět prožily. A pomáhají mu v tom zase mladí
lidé, mladí tvůrci, stejně jako na onom přelomu 60.
a 70. let, když zakládal spolu s dalšími v tehdejším
Československu Jazzovou sekci. 

Poznal, že v pomoci mladým umělcům, v inspi-
raci jejich aktivit, je smysl jeho života. A kdo chce
poznat jeho duši, ať si přečte povídku Krystýna
z jeho knihy Výjimečné stavy z roku 1994. Příběh,
s nímž se potkal právě na Borech. 

František Cinger ve svém laudatiu začal citátem
a skončil vypůjčenou myšlenkou Jana Wericha:
“Mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlou-
posti, stejně jako stáří nezaručuje moudrost.” Bl-
bost a hloupost Karlu Srpovi nehrozila od mládí
a k mentálnímu stáří se ještě nepropracoval. I když
v rodném listě má datum narození, které u mno-
hého mladíka vyvolá tichý obdiv. Petr Burda

Máchovská růže 
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Letos se k nám jaro vypravilo hodně velkou okli-
kou, a proto připadl vcelku pošmourný den i na so-
botu 20. dubna, kdy se díky Správě státního zámku
Ratibořice mimořádně otevřely dveře tamního bytu
Panklových v přízemí takzvané ratejny, součásti pan-
ského dvora. Žel zchátralého až běda. Přes nepřízeň
počasí si ojedinělou příležitost, tedy nahlédnout do
místa mládí význačné české spisovatelky a národní
obrozenkyně Boženy Němcové aneb Barbory Pank-
lové (1820–1862), nenechaly ujít stovky návštěvníků.

„Kdepak, Barbora nevyrůstala na Starém bělidle.
To dal roku 1797 postavit ratibořický mlynář Antonín
Ruder (1776–1856), původem ze Suchovršic u Úpice.
Tento údaj se mnohým dostal do povědomí díky
knize Babička. Ve skutečnosti obývala Barunka s ro-
dinou nízké stavení vedle jiného bělidla blíže zámku,
a to zhruba od svých šesti měsíců do deseti let,“ po-
psal dopodrobna pro Lípu sobotní průvodce všech
slastí i strastí bytu Panklových Ivan Češka, kastelán
a vedoucí Správy NKP státního zámku Ratibořice.

Barunka se narodila ve Vídni zřejmě 4. února ještě
svobodné služebné Marii Magdaleně Terezii Novotné
(1797–1863), kterou si teprve 7. srpna vzal Rakušan
Johann Baptist Pankel (1794–1850) v kostele Nane-

bevzetí Panny Marie v Malé Skalici nedaleko Ratibo-
řic; Barboru přijal za svou. Pankel jako kočí a podkoní
dolnorakouského hraběte Karla Rudolfa Schulen-
burga (1788–1856) musel jít sloužit tam, kam ho jeho
pán poslal. A jelikož si tohoto urozeného muže vybrala
za třetího a posledního chotě vévodkyně Kateřina Vi-
lemína Zaháňská, rozená Kuronská (1781–1839) –
svatba se konala 8. října 1818 na durynském zámku
Libišov – přesunula se Panklova rodina na její letní
sídlo v Ratibořicích, kde spatřilo světlo světa dalších
dvanáct Barunčiných sourozenců. Prvních sedm se
narodilo v malém domku a dalších pět v onom téměř
sklepním bytě s dvěma místnostmi a černou kuchyní.
Ten jim v tehdejší novostavbě vykázala vévodkyně Za-
háňská, když nechala domek roku 1830 zbořit kvůli
úpravám zahrad a skleníku. Byt užívali Panklovi do
roku 1845, než se na povolání Dorothei Kuronské
(1793–1862), nejmladší sestry již šest let zesnulé vé-
vodkyně Zaháňské, přemístili do Zaháně na západě
Slezska a dožili tam.

Pro upřesnění uvádíme, že spisovatelka na Sta-
rém bělidle pouze strávila jedny letní prázdniny se
všemi svými čtyřmi dětmi v roce 1844. S babičkou
Marií Magdalenou Novotnou, rozenou Čudovou,

Naše paní Božena a vlčí privatizace
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BOŽENA NĚMCOVÁ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

z Křovic u Dobrušky (1770–1841) žila jen mezi lety
1825 až 1829. Ta si totiž nakonec neporozuměla
se svou poznenáhlu zpanštělou dcerou Marií Mag-
dalenou Terezií, matkou Barunky, a životní pouť
ukončila po boku nejmladší dcery Johany Barbory
Terezie (1805–1855), provdané ve Vídni 3. listo-
padu 1836 za rakouského slanečkáře Simona Jo-
sefa Frantzla (1798–1865). Zajímavostí je, že
Johana svého otce, vojáka Jiřího Novotného
(1763–1805) z Dobrušky nemohla oproti osmi sou-
rozencům poznat; zemřel 17. května a ona se na-
rodila až 5. října jako pohrobek v Kladsku, kde
Novotní od svatby 5. února 1792 bydleli.

Na druhou stranu se babička ještě dožila Ba-
runčiny svatby, avšak přítomna u ní nebyla. Ano,
právě z přízemního bytu otec Pankel vyprovázel
12. září 1837 sedmnáctiletou dceru taktéž do ma-
loskalického kostela, aby ji odevzdal dvakrát star-
šímu celníkovi Josefu Němcovi (1805–1879)
z Nového Bydžova, toho času sloužícího v Červe-
ném Kostelci. Pro její osobní život měl tento čin
neblahé následky – chudoba, nekonečné stěho-
vání, týrání. Leč pro český národ přínosné. Proč?
Josef otevřel svým vlasteneckým postojem oči
a mysl Barbory, která vychovávána v německoja-
zyčném prostředí vlastně ani česky zprvu příliš
neuměla. Své české obrození takřka zázračně

převedla do národního. Na důkaz sounáležitosti
s českým národem veřejně vystupovala pouze pod
českým jménem Božena.

„Do roku 1945 příslušel tento byt místnímu šafáři,
poté ho užívaly státní statek a JZD jako sklad ovoce
a jedovatých postřiků; přesto se nakrátko v 50. letech
dočkal otevření jako nejpamátnější místo Ratibořic.
Po roce 1980 sice přišla náprava a snaha o znovu
zpřístupnění této památky, avšak o deset let později
vše zhatila privatizace. Podzámčí, spol. s r. o. Fran-
tiška Wolfa, dvůr za půl milionu korun schramstlo
a nechalo napospas zubu času, než jej od něj roku
2008 vykoupil stát za 15 milionů. Na opravu dnes
peněz stále nezbývá,“ podotkl kastelán Češka. 

Je odsouzeníhodné, že byt Panklových doposud
vypadá tak neutěšeně.

Do očí také bije označení blízké naučné stezky
jako CITYWALK, jež je pod správou města Česká
Skalice. Kdyby to byl jen případ této stezky! Pro
příklad uveďme Opencard, Czech POINT, City Ele-
fant atd. Božena Němcová a mnozí další obětovali
svůj život, aby vydobyli češtinu z německého pod-
ručí, a nyní všechnu práci obrozenců, tedy pod-
statu národa, pohřbíváme škrtáním češtiny
a pošetile poangličťujeme vše, co je možné. Vždyť
se odkazu naší paní Boženy a především sami
sobě zpronevěřujeme! Vlastimil HLOUPÝ
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OHLÉDNUTÍ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Za Zdeňkem Frýbortem   
Ve středu odpoledne jsem šel za Zdeňkem do vinohradské nemocnice a jako vždy věřil, že ještě není

všem dnům konec.
Ve čtvrtek už od rána mi neodbytně zněly v uších árie z Dalibora, které jsem pouštíval z desky, kdykoli

Zdeněk s Giovannou přicházeli na návštěvu. Jednou mě pěkně vypekl. Předem jsem zjišťoval, na co by
měl chuť (Giovanna se vždycky ráda přizpůsobila), a on že nadevše miluje krupicovou kaši s mletým
mákem, že ji dělávala jeho maminka v Labutech. Vypůjčili jsme si mlýnek na mák a spolu s Beno Bla-
chutem vítala hosty černobílá krupicová kaše, kaše pepita: „Když Zdeněk můj ve svatém nadšení…“
Zdeněk byl opravdu nadšený, neboť se mu vydařil žert – prý krupicovou kaši s mákem přímo nesnáší! Za
trest musel sníst aspoň trošičku z talířku pro panenky. Já dojedl zbytek a mimoděk objevil skvělý re-
cept!

Ve čtvrtek 4. dubna brzy ráno
Zdeněk umřel, měsíc po Giovanně.

Zdeněk, který revoltoval proti
shnilému světu z malého bytu nad
Jiřákem, revoltoval slovy filozofa,
poučeného na milovaném Benja-
minovi a Pasolinim. Slovy, jimž ne
každý rozuměl, ale která revoluce
potřebuje.

Zdeněk, před nímž italština ne-
mohla nic skrýt.

Zdeněk, který znal všechna ta-
jemství Ravenny. Na tamním tržišti
jsme objevili naivní verzi setkání
Oldřicha s Boženou. Blízké setkání
čtvrtého druhu. Kdy a jak se asi
kníže a pradlena vydali z Peruce do
renesance?

„Slyšel�s to příteli tam v nebes
kůru?“

Moc nám chybí, ale jestli existují
nějaká „nebesa“, byl tam vyvolán
jménem.

KAREL SÝS

Před 195 lety, 5. května 1818, se
narodil Karl Marx, jeden z největ-
ších mozků historie. Jeho jméno
připomínáme na tomto místě, pro-
tože jeho názory významně ovliv-
nily tvorbu velké části české
inteligence, ovšem mnohem po-
zději po prvním publikování jeho
myšlenek.
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JAZZOVÁ SEKCE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Už jste se potkali s tím, že se vám něco nezdálo
na oficiálních informacích a propagandě v main-
streamových médiích a po vyjádření svých pochyb-
ností a odlišného názoru jste byli
obviněni z příklonu ke konspirač-
ním teoriím?

Zkusili jste si někdy položit
otázku, proč původně neutrální
a neškodné slovo konspirační do-
stalo tak pejorativní nádech? Není
to proto, že každý kdo bezvý-
hradně nebere naservírované ofi-
ciální informace je potenciálně
nebezpečný? A komu? Není
zvláštní, že okolo zlořádů světa
se po desítky, ne-li stovky let vy-
skytují stále stejná jména,
včetně stále stejných společ-
ností, byť oděných do jiného
hávu.?

Netvrdíme, že to co vám na-
bídneme, je ta jedna jediná
a neměnná pravda, ale pokud
vás to přinutí začít o těchto vě-
cech přemýšlet, pak náš pořad
splnil přesně to, co si předse-
vzal. Po promítnutí filmu následuje debata.

Středa 17. dubna 2013:
Americký dokumentární film Alexe Jonese

 Neviditelná říše: Nový světový řád definován (2010)
podrobně mapuje, jak dobře skrytá super třída svě-
tové elity pracovala po staletí v tajnosti na svém
programu k nastolení represivní světové vlády. Je
to dokument, který patří k základním dílům o pro-
blematice světového spiknutí za účelem vytvoření
globální totalitní vlády.

Středa 1. května 2013:
Kanadský dokumentární film Korporace (2003).

Sice starší, ale stále krutě aktuální.
Na začátku všeho byla korporace. Film je věno-

ván vzniku, historii a současnosti chamtivých kor-
porací a všemu, co s nimi souvisí. Zabývá se
především jejich stinnou stránkou a to hezky od

počátku. Fakta, o kterých sice víme, vnímáme je,
ale už je tak trochu zapomínáme dát do širších
souvislostí. A pokud si to včas neuvědomíme, ne-

musí to pro nás dobře dopadnout.
Dokument komplexně odkrývá
hrozbu, kterou korporátní prostředí
představuje pro naši budoucnost. 

Středa 15. května 2013:
Britský film Válka, kterou nevi-

díte (2010). Další z řady mistrov-
ských dokumentů novináře
a režiséra Johna Pilgera volně na-
vazuje na jeho předchozí snímek

The War on Democracy. Film se
snaží velmi podrobně prozkou-
mat roli sdělovacích prostředků
v utváření veřejného mínění
a davového souhlasu ohledně
válek a konfliktů vedených ze-
jména vládami USA a Velké Bri-
tánie za podpory spojenců -
členů NATO. 

Budeme se snažit dodržovat
pravidelný čtrnáctidenní rytmus.
Vstupné dobrovolné.

Jazzová sekce, Valdštejnská
14, Praha 1 (vchodem do zahrad). 

Začátek promítání od 18:30 hod

Ivan Votava & Milan Pavýza
14. duben 2013  

PS Výborný počin, výborně zvolené místo. JP

Filmový klub Bez Cenzury. Hledání pravdy, nebo konspirační teorie?

Jazzová sekce
& New World Order Opposition

Kulturní politika 60. let
Úvod do problematiky Věra Beranová. 
Pořádá VNK
spolu s Klubem historiků,
21. května v úterý
od 16,30 hod.
Politických vězňů 9, Praha 1.
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FEJETONY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Zatímco ženy poctivě pracovaly na polích (sou-
kromých), zatímco muži v potu tváře kalili ocel (tedy
steel), zatímco hrdinové ve zbrani (profesionální)
hájili klidný spánek našich hyperaktivních dětí, vy-
pučela v řadách bojovníků za svobodu hlíza zrady.

O kom že to mluvím? O Slánském? Novomes-
kém? Husákovi? Ale kdepak. Přeci o Petrušce
Šustrové. To ona stojí v čele nejnovějšího protistát-
ního spikleneckého centra, nejspíše trockistického.
Tak dlouho se tvářila, že i ona buduje naši svobod-
nou kapitalistickou společnost, a nyní jí byla str-
žena maska! Servali ji bdělí historici Ondřej Vetchý,
Naděžda Kavalírová, kardinál Miloslav Vlk, Petr
Nečas a exministr Jiří Pospíšil.

No ale teď vážně. Když člověk v uplynulých dnech
sledoval ty Petrušky a Naděždy v klinči, ne-li v lynči,
skoro v něm klíčila zlomyslná touha říci: dobře vám
tak, oběma. Ale ono to zas taková legrace není.
V celé té špionské aféře na ústavu k ničemu (byť
tedy to nic všichni v republice dotujeme 80 miliony
ročně, ale to je jiná písnička) je přeci nejdůležitější,
jak se v něm obráží naše budoucnost.

Takhle Ondřej Vetchý a statečná Naděžda v to
spiknutí šustrovské trockistické kliky asi opravdu
věří, to už jsou holt takový pády. Ale když člověk po-
slouchal ty sladěné fráze z úst pana Nečase i jeho
»oponenta« pana Pospíšila, muselo mu dojít, že ti dva
kvůli spiklencům neklidný spánek nemají, ti si o bal-
van ÚSTR jen brousí své volební sekyrky. Vždyť
buďme trochu empatičtí a zkusme vklouznout do je-
jich na míru šitých bot - copak těmhle hochům v tor-

ničce zbylo ještě něco jiného než strašení rudými
čerty a jejich piklením? To, že jsou schopní ekono-
mové, co nám zajistí prosperitu, jim nespapá už ani
ten Otesánek. To, že jsou hrází proti zvyšování daní,
si nemyslí snad ani Ondřej Vetchý, pokud tedy nějaké
daně platí. Tomu, že jsou strážci svobody, nevěří asi
už ani sami. Tak co zbývá? Strašit spiknutím byro-
kratů z Bruselu nemůžou, protože na tom se neshod-
nou, a tak už tu jsou jen ti rudí ďáblové. Na ně se to
holt musí celý uhrát. Celá dlouhatánská předvolební
kampaň. Takže dortík zvaný »zrádná Petruška« byl
jen pouhý předkrm. Buďme si jisti, že nás čekají
pravé lukulské hody! Škoda, že JUDr. Urválek už ne-
bude moci poradit, aspoň co do polevy. 

Slupnou jim lidi zase ty jejich cholesterolový
bomby? Těžko říct, slupli je už mockrát. Ale ze
střednědobého hlediska se zdá celkem jasné, jak
asi skončí sektička, které zbyly už jen teorie spik-
nutí. Možná by o tom pana Nečase mohli poučit
odborníci z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Jenže ti mají jiné starosti než dějiny.

Hana Lena Jacobsson přidal(a) příspěvek ve
skupině KRIMINALITA ODS A TOP 09:
Petr Nečas se zastával původního vedení ÚSTR,
nyní se prokázalo, že toto vedení vytunelovalo mz-
dové prostředky ve výši přes 900 000 Kč. Ministr
vnitra Kubice opět mlčí, protože se nejedná o zlo-
děje z řad ČSSD. Bývalý ředitel Herman veřejně při-
znal, že po svém odvolání dal příkaz k výplatě
milionu korun on sám! Facebook.

Předkrm
Jan Stern

Sudeťákům se nepodařilo usadit svého agenta
vlivu na pražském Hradě. Zklamání bylo převeliké, ale
čas léčí i nejtěžší rány a zdá se, že jim už otrnulo. Po-
dařilo se jim dokonce získat odpadlíka, který úsloví
„Poturčenec horší Turka“ naplnil měrou vrchovatou.
Dokonce v záchvatu upřímnosti v německém Augs-
burgu přiznal do kamery, že ho doma v Čechách asi
budou považovat za vlastizrádce. Inu, podobné po-
vahy jsou za každého režimu nuceny řešit otázku, co
je výnosnější: třicet stříbrných, nebo oběšení na osice.

Němci nemohou spolknout prezidentův výklad jimi
oblíbeného hesla Heim ins Reich jakožto velezrady.
A velezrada vskutku patří k zločinům hrdelním.

Představme si na okamžik, že by v USA tamní po-
četná německá menšina pojala plán odtrhnout  jimi
obydlené území od Států a připojit se sakumprásk
k Říši. Nastoupily by Lidové milice, jež se tam nazývají
Národní garda, a rozstřílely by je na hadry. A zbytek,
pokud by nějaký zbyl, by nahnaly do gulagů, označo-
vaných u nich jako rezervace! 24. 5. 2013

Jidáši na pochodu Karel Sýs
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PETICE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Strana LEV 21 uskutečnila 9. 4. 2013 odpoledne před budovou Magistrátu hl. m. Prahy (na Mariánském
náměstí) protestní demonstraci proti znovuobnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
v Praze. Akce se na pozvání jejího předsedy Jiřího Paroubka zúčastnili mimojiné i zástupci občanského
sdružení Výbor národní kultury a občanské iniciativy Ne základnám. O znovuobnovení pomníku rozhodla
nedávno Rada hlavního města Prahy. Mariánský sloup, který strhli čeští vlastenci 3. listopadu 1918, byl
umístěn blízko místa popravy představitelů českého stavovského odboje, ke které došlo 21. 6. 1621. 

Tisková konference v Jazzové sekci k petici a dopisu papeži Františkovi do Vatikánu
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PETICE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vaše Svatosti,
s úžasem a s velikou radostí jsme přijali zprávu

o Vašem zvolení. Už Vaše první kroky, jimiž se při-
bližujete lidem, prostým věřícím, vzbuzují naději, že
budou inspirovat i další římskokatolické hodnostáře
na celém světě. Doufáme, že i v naší vlasti, České
republice, se Vaše vize o chudé a služebné církvi
ujme. 

Je pochopitelné, že v průběhu prvních týdnů
svého pontifikátu jste se ještě nemohl podrobněji
seznámit se skutečnou situací římskokatolické
církve v Čechách, a proto dovolte, abychom Vás
krátce informovali o závažných skutečnostech, které
v poslední době vzbudily pobouření jak věřících, tak
i humanisticky cítících ateistů. Přijměte náš dopis
jako snahu o zlepšení vztahu mezi obyvateli naší
země a zdejší římskokatolickou „vrchností“, která
se chová povýšeně a touhou po majetcích ztrácí
mravní kredit. 

V minulém století prošla naše země (tehdy ještě
Československá republika) tvrdým údobím vlády
jedné strany, kdy protirežimní názory byly potírány
a trestány. Těžký úděl nesli i mnozí duchovní, kteří
odmítli s komunistickou mocí spolupracovat. Po
společenském zvratu koncem roku 1989 se nový
demokratický režim snažil minulé křivdy napravovat.
Církve, především římskokatolická, dostaly do vlast-
nictví asi 170 komplexů, hlavně klášterů, aby život
řádů byl obnoven. Tehdejší kardinál František Tomá-
šek, respektovaný celým národem jako muž s při-
rozenou autoritou, kvitoval tento převod státních
majetků na církve jako velkorysý krok a prohlásil,
že další nároky už římskokatolická církev mít ne-
bude. Duchovní byli a v současnosti stále jsou pla-
ceni státem, stejně jako církevní nemocnice a školy.
Církevní stavby jsou udržovány z velké míry na státní
náklady, neboť jsou vnímány jako kulturní památky
celého národa. Po smrti kardinála Tomáška si však
představitelé římskokatolické církve začali nároko-
vat další nemovitosti, z nichž mnohé získali bez
soudního rozhodnutí v průběhu přechodné úřed-
nické vlády v roce 1998. Česká veřejnost o tom byla
jen minimálně informována a dodnes jí není znám
počet budov (škol, školek, učilišť, zdravotnických za-

řízení, lázní atd.), které přestaly sloužit svým účelům
a byly převedeny do vlastnictví římskokatolické
církve. Část těchto budov je dnes v dezolátním
stavu, protože církev pro ně nenašla využití. 

Počátkem roku 2013 vstoupil v platnost zákon
o dalším obrovském převodu státních majetků na
církve (především římskokatolickou), který ve spo-
lupráci s Pražským arcibiskupstvím připravila česká
vláda. Víc než 80 procent obyvatel naší země s tímto
nespravedlivým zákonem nesouhlasí a opoziční po-
litici proti němu podali už tři ústavní stížnosti. Cel-
ková hodnota nemovitostí (polí, lesů, rybníků
a budov), které mají být na církve převedeny, je zá-
konem odhadnuta na 75 miliard korun českých
(2,95 miliardy eura), což je nepodloženo, protože
nikdo neprovedl nezávislou kontrolu seznamu
těchto nemovitostí a ani jejich ocenění. Nemovitosti
nebudou oceňovány ani při vydávání, tudíž se nikdo
nedoví, zda byl vydán majetek v hodnotě 75 miliard,
jak tvrdí tvůrci zákona, nebo zda jeho celková hod-
nota je mnohem vyšší.

Součástí zákona je i tzv. finanční odškodnění
v celkové částce 59 miliard korun (2,3 miliardy
eura), která je také nepodložená. Církve ani česká
vláda však nečekají na rozhodnutí Ústavního soudu
a spěchají zákon realizovat. Premiér už podepsal
smlouvy s církevními představiteli na postupné vy-
plácení finančních náhrad, ačkoliv byl odborníky va-
rován, že se jedná o protiústavní čin. Smlouvy byly
podepsány za zavřenými dveřmi, bez přítomnosti
novinářů. Postupné splácení dle těchto nevypovědi-
telných smluv zadluží na třicet let i další generace
našich občanů. Pro římskokatolickou církev je ur-
čeno 47 miliard korun (1,85 miliardy eura) navýše-
ných o inflaci. O zbytek „kořisti“ se rozdělí dalších
šestnáct církví a náboženských společností.  

Vaše Svatosti,
nechceme Vás v tomto dopise zahrnout právními

podrobnostmi, pouze upozornit na neblahý krok řím-
skokatolických hodnostářů v ČR, který vyvolal rozkol
ve společnosti a zesílil beznaděj nejchudších vrstev.
Vážným účinkem převodu majetků na církve (pře-
devším římskokatolickou) je i úbytek věřících. Na-
cházíme v tom přímou souvislost. Jestliže tisíce

PETICE 
ve smyslu zákona č. 85/1999 Sb. o právu petičním vycházejícím z

čl. 18 Listiny základních práv a svobod
podporující text dopisu pro papeže Františka, který jej informuje o většinovém odporu

českých občanů vůči kořistnickému jednání hodnostářů římskokatolické církve. 
Celý text dopisu je přílohou této petice.
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věřících žádaly, aby církevní hodnostáři odmítli
zákon o převodu majetků a jejich prosby byly bez
odpovědi oslyšeny, cítí se tito lidé zrazeni. Přestávají
věřit svým pastýřům, kteří kážou vodu a pijí víno.
Jak vnímat slova o pokoře, když skutky dokazují
pýchu? Proč mají chudí přispívat ze svého nedo-
statku na prelátský luxus? Proč jsou naše kostely
a kláštery v mrazivých dnech zamknuté a lidé bez
domova umírají zimou a hladem na ulicích? Dobrá
zvěst, kterou slovy i činy hlásal Ježíš, se v dnešních
Čechách stala zástěrkou pro kšeft. 

Možná Vás, Vaše Svatosti, napadne otázka, proč
to naše vláda učinila, proč tento protiústavní zákon
protlačila Parlamentem. Odpověď je zahanbující.
Vláda, její poslanci a další lidé v pozadí se na cír-
kevním zisku budou podílet, jsou tedy spolupacha-
telé. Již teď mají připraveny realitní kanceláře
a akciové společnosti (s anonymními akcionáři), ně-
které založeny Pražským arcibiskupstvím, jejichž
prostřednictvím budou od církví skupovat nově zís-
kané pole a lesy a vydělávat na nich. Je to chlad-
nokrevný kalkul, který snižuje důstojnost jak církví,
tak i našich politiků. 

Jako občané České republiky jsme se snažili to-
muto chystanému podvodu zabránit. Psali jsme
články, trestní oznámení, dokonce jsme před rokem
napsali otevřený dopis i Vašemu předchůdci papeži
Benediktovi XVI. Žádný z našich kroků nebyl zatím
úspěšný, ale stále doufáme, že se nakonec dovo-
láme práva a spravedlnosti. Stále věříme, že podvod
nelze halit svatou rouškou. Vaše zvolení v nás posí-
lilo naději, že získáme úhelného zastánce. I když při-
pouštíme, že jako vyvolený pastýř římskokatolické
církve nemusíte být plně srozuměn s odkazem
Mistra Jana Husa, kterého my Češi ve svých srdcích
stále chováme jako Ježíšova věrného následníka,
máme naději, že i pro Vás, vzdělaného, moudrého
a pokorného muže, zůstává statečná obrana pravdy
ušlechtilou lidskou pohnutkou, křesťanským činem. 

Lež a podvod však zůstanou lží a podvodem,
stejně tak krádež krádeží. K čemu bude římskoka-
tolické církvi kořist, o kterou olupuje český stát
a jeho zchudlé občany? Klademe si otázku, čím
chce tato církev inspirovat, když svým jednáním od-
poruje Ježíšovým přikázáním. Jak mají lidé hledat
útěchu a radost ve víře, když pohrdají jejími šiřiteli?
To jsou velmi vážné věci odehrávající se ve velmi
kritické době, kdy celý svět stojí na křižovatce. 

Vaše zvolení však napovídá tomu, že římskoka-
tolická církev si je vědoma svých povinností vůči

lidstvu a že se připravuje na svou nelehkou roli
v příštích letech, když zvolila tak pokorného „kor-
midelníka“ až z konce světa… 

Ať už rozhodl Duch Svatý, nebo lidská moudrost
a předvídavost členů konkláve, přejeme Vám, Fran-
tišku, Vaše Svatosti, hodně sil a zdraví při plnění
úkolu, který jste na sebe vzal.

Váš příklad pokory a Vaše krédo, že církev má být
chudá a sloužit chudým, nám vrací víru, že nic není
ztraceno ani v naší vlasti a že svou autoritou zabrá-
níte římskokatolické církvi v Čechách převzít ma-
jetky získané neprůhledným podvodem. Sníme
o tom, že Vaše odvaha a horoucí touha, s nimiž
chcete zmírňovat napětí a křivdy globalizovaného
světa, může uzdravit i okoralá srdce římskokatolic-
kých hodnostářů v Čechách a vrátit je k jejich po-
slání. Sníme o tom, že tito zbloudilí pastýři, kteří
opustili své stádo a stali se zištnými funkcionáři,
čímž degradovali majestát víry, nejsou nepolepši-
telní a navždy ohluchlí před hlasem svědomí. Vě-
říme, že i oni jsou ještě schopni opustit svůj
pohodlný azyl a znovu vykročit po cestě úzké, v šlé-
pějích Ježíše.    

Nepřestáváme doufat, že i naše poloprázdné,
chladné kostely se mohou stát přívětivými domy,
které jsou otevřeny stále a každému, kdo hledá po-
spolitost, útěchu, povzbuzení a lásku. Sníme o tom,
že naše obnovené a pohodlné kláštery, kde dnes
přebývá pět či deset řeholníků, otevřou vrata lidem
bez přístřeší a že pomohou vrátit opovrhovaným,
bezradným a zoufajícím jejich lidskou důstojnost
a víru v lásku k bližnímu. 

Vaše Svatosti,
tento dopis Vám posíláme jednak v českém ori-

ginálu, k němuž jsou připojeny petiční archy s pod-
pisy občanů a současně přikládáme i ověřený
španělský překlad textu. 

S úctou
členové petičního výboru
Lenka Procházková – spisovatelka
Václav Dvořák – režisér
Karel Srp – předseda Jazzové sekce
Milan Kohout – spisovatel, vysokoškolský pedagog
kontaktní adresa:
Václav Dvořák
Přemyšlenská 437/80
182 00 Praha 8
Česká republika
Více na www.stop-cirkevnim-restitucim.cz
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Žijeme ve velmi zvláštní době. Výstižně to zpívá
Jaromír Nohavica v písničce Pravda a lež. Dovolte
mi připomenout její začátek:

Šla Pravda světem
a na chudý duchem se smála, 

pro blahoslavený navlíkla honosný šat,
v zákoutí špinavým drzá Lež ve stínu stála, 
ta Pravdu pozvala k sobě přenocovat. 
A Pravda znavená usnula, jen co si sedla,
ze sna se culila, najivka důvěřivá, 
jen oči zavřela, už se Lež z postele zvedla, 
a začla si pokradmu zkoušet ten její háv.
O dnešní, zkorumpované vládě ani nemá smysl

mluvit. Bylo by to nošení dříví do lesa. Tito nemocní
představitelé výkonné moci se již zcela ztratili
a nerozeznávají rozdíl mezi lží a pravdou.

Ve spojitosti s dnešní vládou si připomeňme, že
bez mandátu OSN začalo 24. března 1999 NATO »mí-
rumilovně a humanitárně« bombardovat Jugoslávii
a letmo pozabíjelo minimálně 1500 civilistů. Útoky
tenkrát podpořili představitelé čtyřkoalice KDU-ČSL,
Unie svobody, ODA a DEU. Rezervovaněji se k němu
stavěli někteří členové vedení ČSSD a ODS. 

Tehdejší premiér Miloš Zeman a předseda Po-
slanecké sněmovny Václav Klaus se vyslovili pro
pokračování diplomatického řešení konfliktu. Útoky
naopak odsoudila KSČM. Účinnost bombardování
zpochybnil rovněž tehdejší zvláštní zpravodaj OSN
pro lidská práva v bývalé Jugoslávii Jiří Dienstbier
st. Proti vojenskému zásahu se vyslovili i Miroslav
Macek, Stanislav Gross a tehdejší vládní zmocně-
nec pro lidská práva Petr Uhl.

Píše se rok 2013 a část našich zákonodárců, po-
hrdající civilními oběťmi z humanitárního bombar-
dování roku 1999, ve čtvrtek 14. února
v Poslanecké sněmovně PČR odsouhlasila, vlastně
odsoudila naši republiku jako tranzit pro případné
budoucí válečné operace.

Tato militantní skupina vyvolených rozhodla
o tom, že naše obloha se stane rejdištěm všech
možných vojenských letadel cizích států, rozhodla
o libovolném průjezdu cizích armád přes naši re-
publiku. Poslanci - členové této skupiny odmítají
přijmout skutečnost, jakou úlohu mají tato vojska

- ovládat území jiných států, mít rozhodující vliv na
využívání jejich nerostného bohatství.

Vojska potlačují vznikající nepokoje, nikdo se
neptá, nepátrá, kde se berou ty hromady zbraní
mezi lidmi. To jen proto, že zvítězila lež. Celosvě-
tově náklady na zbrojení stouply proti loňskému
roku o 46 procent. Válkami svět přichází o 137 bi-
lionů korun ročně. Prostředky, které by měly sloužit
rozvoji společnosti a zvyšování kvality života oby-
vatel, tak slouží k jejich zabíjení a utrpení.

O našem utrpení namísto důstojného života roz-
hodují poslanci a senátoři. Oni rozhodují o záko-
nech. Podívejte se do našeho parlamentu, co
schvaluje, komu naše republika prodává zbraně,
komu rozdává naši zemi.

Nevolám po pacifismu, volám po důstojném ži-
votě v klidu a míru. Volám, protože nechci žít ve
společnosti plné nenávisti, nechci se ráno probudit
a mít strach, nechci se stěhovat z Českých Budě-
jovic. Nechci mít strach z toho, co ti, které si do zá-
konodárného sboru volíme, nám zase provedou.

Jediná moc, která nám lidem zůstala, jsou volby.
Pro bianco šek vystavený přeletům a průjezdům
cizích armád přes naše území hlasovalo 27 po-
slanců z ODS, 24 poslanců z ČSSD, 21 poslanců
z TOP 09, čtyři poslanci z VV a devět nezařazených
poslanců. Najděte si jejich jména! Zapamatujte si
je a nevolte je. Eva NOVOTNÁ

mluvčí občanské iniciativy Ne základnám
28. 2. 2013

Jediná moc, která nám lidem
zůstala, jsou volby

Fo
to

 J
an
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KATOLICKÁ BUZNA

Prezident České republiky Miloš Zeman odmítl, že
nechce jmenovat Martina C. Putnu profesorem kvůli
jeho homosexuální orientaci. Novinářům to řekl
v pondělí 20. května při svém příchodu na Žofínské
fórum. Dodal zároveň, že odlišnou sexuální orientaci
plně respektuje. Ovšem něco jiného podle něho je,
když Putna pochodoval předloni v Praze v rámci Gay
Pride s transparentem Katolické buzny zdraví Bátoru. 

Jaká troufalost! To si dovolil dost! Zemanovo za-
mítavé stanovisko k Putnově profesůře se vůbec
nelíbí (místo)předsedovi pravicové strany TOP 09
Miroslavu Kalouskovi, který chce prý jen důrazně
chránit akademické svobody. „Jde o pokračování
protektorátní politiky a politiky prezidenta Kle-
menta Gottwalda. Jako byl odmítán Zdeněk Ka-
lista, je nyní odmítán rovněž katolický intelektuál
Martin C. Putna," přilila oleje do ohně již v pátek
17. května překvapivě i Jeho Jasnost, kníže Karl
von Schwarzenberg, ministr to zahraničí České re-
publiky (a Kalouskův parteigenosse, nastrčený jako
předseda TOP 09) na Facebooku.

Pedagog Fakulty humanitních studií Univerzity
Karlovy Martin C. Putna (1968) je literární historik
a kritik, zabývá se zejména katolickou literaturou.
Oceněny byly některé jeho tvůrčí počiny, třeba loni
dostal Cenu Toma Stopparda za knihu Václav Havel
- Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století.
(Cenu Toma Stopparda uděluje Nadace Charty 77,
která byla založena ve Stockholmu a obdržel jí
v minulosti i například undergroundový básník Ivan
Martin Jirous za sbírku Magorovy labutí písně). 

Putna ve svých komentářích vůči Miloši Zemanovi
dosud nešetřil kritikou. Před prezidentskými volbami
se otevřeně postavil za JJ Karla Schwarzenberga, který
asi i jemu připadal sexy. No, jak mi říkala má bývalá
starší kolegyně, nejlepší polívka je ze starý slepice.
A když se mají dva rádi, na pohlaví nezáleží. Putna,
takto jako docent a katolický intelektuál, natočil před
prezidentskou volbou (zřejmě dle sebe) parodické
video, v němž v beranici, kožíšku a s vodkou (nebo sli-
vovicí) v ruce jako představuje dle svých bohulibých
představ ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Při přepisování této zaznamenáníhodné video-
nahrávky jsem nezměnil ani čárku. 

Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí! JP

„Daragíje druzjá v Čéchii, u vas těpěr preziděnt-
skije vólby. A my, slavjánskije bráťja, potomů chačů
dať vam rádu. Vy máte skvělého preziděnta, mo-
jevó velikóvo drugá, Václava Václavoviče Klause.
On hájí národní zájmy. Růské národní zájmy!
A těpěr máte možnost zvolit mojevo druhého nej-
lepšího drůga, Miloše Miloševiče Zémana. On je
dóbry, národni, sílny. On skóro jako ja! Kavó chačů,
na Sibír!!, zakřičí hystericky Putna. A jéstli chačů,
dam amnéstiju!!, sladkým hláskem zadeklamuje
Putna jako eunuch. A kromě tavó… MC Putna vy-
tahuje placatici vodky nebo slivovice, bez viněty.
Volte Miloše!! Putna významně třepe lahví s alko-
holem. A nyní, na znamení drůžby, my si zaspi-
váme: Sáájůz něrušíímij respůůblik svabóódnych
splatííla na věky vělííkaja Růs…. Vy to neznate!?
Tak se to naučte!! Budete to potřšebovat!!“ Putna
zvedá s lišáckým výrazem ruku se vztyčeným prs-
tem, zatímco stále drží v druhé zdvižené ruce tu
lahvinku s alkoholem nejasného původu.

Zdroj
http://www.youtube.com/watch?v=xg8Opr6_Ni8

Ohlasy z lidu na Put(i)nův výstup na YouTube:
Numark4maximal před 3 měsíci 
A máte tu další pokus, jak se totálně znemožnit

na YouTube v cca 2 minutách, bravo! :-) Okolí na
toho Putnu musí být pyšné.

chozrascotmanager před 4 hodinami 
Intelektuál M. C. Putna� v akci.
Afterduft před 55 minutami 
V letech 2008–2011 byl Putna ředitelem

 Knihovny Václava� Havla. V srpnu 2011 se účastnil
se svým přítelem a transparentem „Katolické
buzny zdraví Bátoru“ průvodu Prague Pride (Love
 Parade).

BloodhoundX55 před 3 hodinami 
Opravdu by mne zajímalo, kolik promile měl pan

Martin C. Putna v době natáčení tohoto "Duchapl-
ného" videa.� Takhle by se kandidát na post profesora
prezentovat rozhodně neměl. Už takhle máme skvělé
právníky z Plzně. Teď zase - pro změnu - budeme na
vysoké školy dosazovat "profesory" z blázince?
Opravdu se nestačím divit, kam ta naše republika po
listopadu 89 spěje! Toho vývoje se opravdu děsím!

Volte Karla! aneb Zeman versus
Pravdyláskové sirotčí bratrstvo
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MaddiabloMark před 3 hodinami 
Konečně� někdo ukažte prdel té rudobolševické

lůze.
Gravírování - Rytectví - Stanislav Müller před 3

hodinami 
Profesor by měl� být PAN NĚKDO, člověk by řekl,

že pan profesor by měl být inteligent.
Slavomír Švácha před 1 hodinou 
A mě se to líbí, náš pan prezident je Alkoholik,

co má za� zády kluky, který tady paroduje pan
Putna! A jen vy čechystánci mu to žerete, protože
jste národ pivařů a budižkničemů, mě už se chce
zvracet z Čech :-) A myslím, že i Profesor má nárok
na zábavu a propagování vlastních názorů. Přeci
jen máme demokracii.

adjap7 před 2 hodinami 
Takže tomuhle prezident Zeman nechce udělit

titul profesor? No, po zhlédnutí videa se ani� nedi-
vím. Nejvyšší akademická hodnost by měla vystu-
povat asi trošku jinak.

prase007 před 12 hodinami 
Tohle totiž neni humor pro� debily, co volí Ze-

mana.
menhir před 4 hodinami 
Podle mě nemůže člověk být profesorem a de-

bilem současně, ale možná se pletu a tady pan�
Putna nám dokáže pravý opak :-)

renepayback před 11 hodinami 
Česká rusofobie v nejlepšim vydání, už mu z tej

americkej prdele neni ani nohy� skoro vidět.
18. až 20. 5. 2013

Václav Hrách: Současný mediální " problém
Putna " je jen odrazem morální devastace naší aka-
demické obce zejména vedoucích akademických
funkcionářů. Ve jménu " akademických svobod " se
domáhá absolutní nezávislosti na svém zřizovateli
(státu) bez ohledu na skutečné potřeby vzdělanosti
svých spoluobčanů a při tom neustále natahuje ruku
po společenských prostředcích na svoji často zby-
tečnou a neúčelnou činnost v rámci tzv. nezávislého
" bádání ". Při tom se úroveň většiny absolventů
stále snižuje, zejména v tzv. humanitních oborech.
V podstatě tak parazitují na veřejných prostředcích.
Je zapotřebí větší ingerence státu do vypisování
studijních oborů na jednotlivých VŠ a počtu studu-
jících v nich s cílem zefektivnit jejich činnost ve
výuce i výzkumu. Dnešní akademická obec je příliš
zahleděná do svých sobeckých zájmů a ignoruje
celkové zájmy a možnosti společnosti.

http://euportal.parlamentnilisty.cz/
Putna se také zastal ruských exhibionistických

znesvěcovatelek pravoslavného chrámu z (rádoby)
punkové skupiny Pussy Riot s tím, že jim bude
možná jednou postaven chrám. (Neví se, jaký mys-
lel. Asi zednářský.). Ty ve své sklatbě Punková
modlitba zpívaly respektive hystericky skákaly
a ječely s hnusnejma kuklama na hlavách v pra-
voslavném Chrámu Krista spasitele v Moskvě:

Bohorodičko, Panno, Putina vyžeň
Putina vyžeň, Putina vyžeň
Černá kutna, zlaté nárameníky
a všichni farníci se plazí k pokloně
Zjevení svobody na nebesích
Hrdost gaye je odeslána v poutech na Sibiř
Hlava KGB je jejich hlavní svatý
protestující vede v konvoji do vězení
aby nerozhořčil Nejsvětějšího
Ženy musí rodit a milovat

Hovno, hovno, hovno Boží
Hovno, hovno, hovno Boží
Bohorodičko, Panno, staň se feministkou
staň se feministkou, feministkou se staň

Církevní chvála prohnilých vůdců
křížová cesta jejich černých limuzín
K tobě do školy se chystá kazatel
vezmi si půjčku - přines mu peníze!
Patriarcha Gundaj věří v Putina
lépe kdyby v Boha, vymrdanec, věřil
Pás panny nenahradí mítinky 
na protestech s námi Přečistá Maria!

Hovno, hovno, hovno Boží
Hovno, hovno, hovno Boží

Bohorodičko, Panno, Putina vyžeň
Putina vyžeň, Putina vyžeň
http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/pussy-

riot/punk-modlitba-398816
Členka kapely Pussy Riot Naděžda Tolokonniko-

vová také v rámci performance skupiny Vojna sou-
ložila na veřejnosti. Gruppensex to byl ale slizkej
a hnusně dekadentní. Jejich další video bylo také
stejně úchvatné, mladá dáma si v jakési sámošce
narve do své pochvy celé kuře, které vzala z boxu
chvíli před tím a pak celkem bez zjevnějších pro-
blémů s ním i odejde. Bez placení. 

KATOLICKÁ BUZNA
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KATOLICKÁ BUZNA

Z maistreamových médií ve zkratce:
Zeman kontra katolická buzna? Chtěl se Putnovi

pomstít. Rektoři před dvaceti lety chtěli, aby pro-
fesory jmenoval prezident. Teď zírají. 

Je Hrad z formy? Prezidentské trapasy Miloše
Zemana. Projděte si kontroverzní momenty Miloše
Zemana z posledních týdnů.

Kardinál Miloslav Vlk se zastal literárního his-
torika a pedagoga Fakulty humanitních studií Uni-
verzity Karlovy Martina C. Putny ve sporu
s prezidentem Milošem Zemanem o jmenování
profesorem. „Vyslovuji svou podporu rektorovi
Univerzity Karlovy profesoru Hamplovi v jeho roz-
hodném úsilí o ochranu akademických svobod
a nezávislosti proti bezprecedentnímu zásahu pre-
zidenta Zemana do těchto svobod, a sice v kauze
jmenování profesorem docenta M. C. Putny. Uve-

dený zásah se podobá ideologickému kádrování
minulého totalitního režimu jak v oblasti akade-
mických svobod, tak v osobním životě člověka,“
sdělil Vlk, mající evidentně pochopení pro jeho se-
xuální zaměření a přirozenou inteligenci, spojenou
se slušností. Halt vrána k vráně sedá, rovný rov-
ného si hledá. Hošani katoličtí v tom kalupu ale
nějak zapomněli, jak se třeba v roce 2011 stavěli
ke Gay Pride a vůbec k homosexualitě. Navíc ob-
tíženi vrchovatě pedofilními skandály a podvod-
nými tzv. církevními restitucemi mají jediné právo,
a to právo mlčet. JP

PS Zeman bohužel 22. 5. 2013 nevybíravému
nátlaku ze všech stran podlehl. Doufejme, že (nyní
již tedy pan profesor) MC Putna nebude následovat
svou duchovní spřízněnkyni a zůstane jen u své
oblíbené klasiky. 

FUTURA – VÝSTAVY
Také v letních měsících v budově ÚV KSČM v ulici Politických vězňů bude pokračovat výstavní činnost.

Ve druhém patře do konce června se zájemci budou moci ještě potěšit podpisy významných dokonce svě-
tových osobností s krátkými informacemi o tom, jak sběratel, Jiří Hanibal, se k takovým podpisům dostal.
Bude zde k vidění např. podpisy Giny Lollobrigidy, Marcela Mastroianiho, jednoho z osvoboditelů Prahy ze
známého Gončarenkova tanku, ale i kosmonautů Remka s Gubarevem, herců Brzobohatého, Vinkláře,
Peška, Maciuchové, Bohdalové, Smolíka, malíře Neprakty, tvůrce známého krtečka a řady dalších.

V červenci a srpnu výstavní plocha bude obsazena dokumenty k odsunu Němců. Jde o záběr od Předm-
nichovské republiky, přes zrádcovskou službu sudetských Němců v gestapáckých úřadovnách či na bo-
jištích Evropy, dokumenty k osvobození, Postupimské dohodě, dekretům prezidenta Beneše
a k samotnému odsunu. Dobové písemnosti, fotografie, letáky, noviny budou postihovat atmosféru oněch
let a odpovídat na otázky, které nám dává současná doba.

V září a říjnu pak panely budou věnovány postavě Julia Fučíka, s jehož jménem je v letošním roce
spojeno několik výročí. I tady hlavní roli budou hrát dokumenty a fotografie.

V létě navíc ve třetím patře bude instalována výstava k ostravsko-opavské operaci, kterou připravila
paní Václavíková z Karviné a která má putovní charakter. I tady hlavními exponáty budou fotografie a do-
provodný text. Jaroslav KOJZAR

Putýnka antikomunismu
Karel Sýs

Martin C. Putna není jen »katolická buzna«, tu bychom mohli kléru dopřát. Je však také antikomu-
nista a antisemita. Přečtěme si jen dva citáty z jeho knihy Česká katolická literatura v evropském kon-
textu 1848-1918 (vydáno 1998):

»Celá Evropa je v 19. století z různých důvodů antisemitská… Antisemitismus je tehdy naprosto
přirozenou, všem samozřejmou a žádné zdůvodňování nevyžadující konstantou obrazu světa…« »Běda
ale, kdyby dnes někdo promluvil o druhdy příslovečné židovské prohnanosti nebo dokonce o povýše-
ném opovrhování vším nežidovským, pravém to židovském rasismu.«

O čem asi bude pan profesor Putna přednášet studentům Univerzity Karlovy? 25. 5. 2013
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Zdeněk Hrabica:
Pět válek Ludvíka Svobody
Nejen životopisná kniha o generálu Svobodovi,

dovedená až do našich dnů.
Je to publikace napsaná navzdory současnému

trendu dělat z Ludvíka Svobody zrádce.
Asi 300 stran, dokumentární fotografie

Milan Kovář:
Tajné tváře celebrit
Kdo všechno pracoval pro tajné služby? Budete

se divit!
Zajímavé téma, autor je příslušník policie, jeho

knihy vycházejí například i v Našem vojsku.
Dokumentární fotografie a emblémy světových

tajných služeb.

Jiří Stano:
Hej, vy tam nahoře
Kniha epigramů a jiných satir tepe zlořády

dnešní doby. Knihu doprovázejí kresby bratislav-
ského humoristy Milana Stana.

Eva Zichová:
Byla noblesní a krásná
Životní běh herečky Jiřiny Petrovické, napsaný

její blízkou přítelkyní. Kniha řeší i kauzy, které proti
ní zosnovala pravice.

Asi 150 stran, fotografická příloha

Využijte další nabídky knih v e-shopu:
www.nakladatelstvi-futura.cz
Uvedené ceny jsou určeny pro přímý prodej
v nakladatelství FUTURA

Daniel Strož: 
Slzy pro Anny van Gild aneb Bývávalo
Básnická sbírka k autorovým sedmdesátým na-

rozeninám.
Daniel Strož je básník, publicista, dříve exilový

nakladatel, posléze politik. Vydal celkem dvacet
samostatných básnických knih, přispěl i do dlouhé
řady antologií poezie, z velké části též cizojazyč-
ných. Váz., 70 str., 100 Kč

Již vyšlo:

Výbor národní kultury pořádá ve spolupráci s Galerií Evy Jandejskové 
16. září 2013 v 18,18 hod komponovaný podvečer z básnické tvorby Ireny Šindelářové. Všichni jste

srdečně zváni!    
Místo konání: Galerie Evy Jandejskové, Lidická 22, Praha 5 - Smíchov.

Lipa_02_2013_LIPA  06.06.13  14:33  Stránka 83



84

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

SVĚT DNEŠKA

Michael Morris:

CO neSMÍTE VĚDĚT!
PENÍZE VLÁDNOU SVĚTU! KDO VŠAK VLÁDNE PENĚZŮM?

Malá skupinka privátních bankéřů vládne ze zákulisí světu. Ovládají
nejen FED nebo ECB ale i nadstátní organizace UNO, Světovou banku,
Mezinárodní měnový fond anebo BIZ. Manipulují ceny zlata i stříbra,
naprogramovali krizi nemovitostí i bankovního sektoru a cíleně řídí
svět na pokraj propasti. Již staletým cílem této peněžní elity je vláda
nad světem alias nový světový řád! Žádná oběť není tak velká aby jej
zastavila. Úplně veřejně plánují kromě jiného, dle jejich názoru, nutnou
redukci obyvatel naší planety. 

Michael Morris vysvětluje neobyčejně jednoduchým a srozumitel-
ným stylem fungování bankovního a finančního systému, jak a proč
vzniká inflace a jak se ji dá zabránit. 

Kromě toho píše jmenovitě o lidech v pozadí, kdo vlastně, včetně nejrůznějších politiků a medií, řídí
náš svět. Pochopí-li to někdo v celistvosti, otevřou se mu/jí okamžitě oči! 

„Již více než dvě stě let kolabuje v pravidelných intervalech hospodářství, neboť to tak někdo plánuje
a chce. Přesně naprogramovaný je i nadcházející burzovní krach - a ten je tu zanedlouho. Tento kolaps
přeorganizuje peníze a tím i moc zdola nahoru. Znovu a znovu se necháme nachytat na stejný a starý
trik jen proto, že pouze několik lidí chápe, jak funguje náš globální finanční systém. Je tak komplikovaný,
že mu jen sotva někdo rozumí a za tím je záměr. Ve skutečnosti je však velice jednoduchý!“ 

Autor odhaluje, tak jako nikdo před ním, propletení aktuálních firem nejmocnějších bankéřských rodin
naší planety, koncept Mezinárodního měnového fondu o výživě obyvatelstva a alternativní řešení v hos-
podářské i sociální oblasti. Napínavá, probouzející a top aktuální kniha! 

1. vydání_2012, jazyk: čeština_392 stran, http://www.anch-books.eu/1/knihy.html

Abdel Aziz Mohamed Albaz (BenBaz) je ateista a humanista, žijící v Kuvajtu. Nedávno byl zatčen a od-
souzen k jednomu roku vězení, nuceným pracem a deportaci jen proto, že psal blog o ateismus. Nikdo
by neměl být vězněný jen proto, že má ateistické názory. BenBaz nikoho nezranil, nic neukradl, nic ne-
zničil. Je to jen vzdělaný ateista, který mírumilovně a spíše jemně psal, co si myslí.

Ve čtvrtek uspořádal státní Ústav mezinárodních vztahů konferenci "Islamofobie v České republice
a Evropě." Partnerem konference je ambasáda Kuvajtu. Domníváme se, že je vysoce nemorální, pokry-
tecké a urážlivé debatovat o islamofobii s někým, kdo sám brutálně potlačuje svobodu projevu a vyznání.
S někým, kdo nerespektuje práva druhých, ale sám je po nich vyžaduje.

Bylo důležité ukázat naši podporu Ben Bazovi, který právě nyní trpí ve vězení, zatímco bude probíhat
přátelské setkání s jeho vězniteli. Bohužel jsme také osobně poznali, že účastníci této konference neměli
zájem o slušný dialog. Ještě jednou děkuji všem za účast. Bylo skvělé poznat tolik lidí, kterým není jedno,
co se kolem nás děje. Čtvrtek, 23. květen 2013, Loretánské náměstí 5, Praha.

Slávek Černý, skupina Svobodu pro BenBaze – ateismus není zločin

Lipa_02_2013_LIPA  06.06.13  14:33  Stránka 84



85

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

SVĚT DNEŠKA

Jsem vysokoškolák ve věkové kategorii od 
40 do 60 let 
• Sledujete dění v kulturní a společenské oblasti?

Pravidelně.
• Co říkáte změnám v koncepci či pojetí našeho
čtvrtletníku Lípa? 

Určitě jsou ku prospěchu věci.
• Ekonomická situace nás donutila upravit cenu
čtvrtletníku na 50,- Kč. Byli byste přesto ochotni
pomoci jakýmkoliv finančním darem přispět k udr-
žení časopisu. Jména dárců rádi zveřejníme.  

Uvažuji o sponzorském daru.
• Jaké další autory byste nám navrhli přizvat ke
spolupráci na Lípě?  

Musí se získat mladí autoři a světem nezkažení!
Bohužel, ač jsem středoškolský kantor, neznám ta-
kové. Moji študenti (a je jich hodně) jsou rádi, že
umějí psát a číst. Bohužel!
• Byli byste ochotni přispívat do časopisu Lípa
svými články? Pokud ano, tak na jaké téma?  

Velice rád, leč nejsem písmák. Ale když se za-
daří, tak přispěju.
• Od příštího roku bude Lípa vycházet i na webo-
vých stránkách VNK, doplněna o aktuální infor-
mace z kulturního a společenského života. Budete
i tuto formu využívat?  

Zcela určitě nahlédnu.
Jirka Piskáček

Anketa Výboru národní kultury

Můj věk: Nad 60 let
• Sledujete dění v kulturní a společenské oblasti
pravidelně, nebo nahodile?

Sleduji dění v kultuře pravidelně
• Co říkáte změnám v koncepci či pojetí našeho
čtvrtletníku Lípa?

Nová koncepce Lípy mně zaujala, líbí se mi, má
úroveň, jakou si zaslouží.
• Jaké další autory byste nám navrhli přizvat ke
spolupráci na Lípě?

Jiné autory než ty, kteří jsou členy VNK či UČS,
nebo s vámi již spolupracují, neznám.
• Ekonomická situace nás donutila upravit cenu
čtvrtletníku na 50,- Kč za výtisk. Byli byste přesto
ochotni pomoci jakýmkoliv finančním darem přispět

k udržení časopisu? Jména dárců rádi zveřejníme.
Vzhledem k tomu, že mým heslem je: Vláda nám

důchodcům nepřidala, tak my jí slibujeme, že jí ne-
umřeme… tak nějaké peněžité dary slibovat ne-
mohu, ale za cenu 50,- Kč si Lípu rád koupím.
• Byli byste ochotni přispívat do časopisu Lípa
svými články? Pokud ano, tak na jaké téma?

Byl bych ochotný svými články přispívat do ča-
sopisu Lípa a to jednak satirou, básničkami
a články na téma – pokleslá kultura v naší vlasti.
• Od příštího roku bude Lípa vycházet i na webo-
vých stránkách VNK, doplněna o aktuální infor-
mace z kulturního a společenského života. Budete
i tuto formu využívat?

Rád využiji i tyto články. Jiří Knopp, básník

Mé nejvyšší dosažené vzdělání: 
Vyučený + lidová konzervatoř

Věk: od 60 a výše
• Sledujete dění v kulturní a společenské oblasti?

Pravidelně.  
• Co říkáte změnám v koncepci či pojetí našeho
čtvrtletníku Lípa? 

Líbí se mi velmi.
• Jaké další autory byste nám navrhli přizvat ke
spolupráci na Lípě?

Ještě to promyslím. 
• Byli byste ochotni přispívat do časopisu Lípa
svými články? Pokud ano, tak na jaké téma?

Mohu komentovat zažité události i reakci na
společenskou atmosféru kolem nás. Případně
dodat poezii nebo drobnou prózu.
• Ekonomická situace nás donutila upravit cenu

čtvrtletníku na 50,- Kč za výtisk. Byli byste přesto
ochotni pomoci jakýmkoliv finančním darem přispět
k udržení časopisu? Jména dárců rádi zveřejníme

Objednávám od příštího čísla odběr. Mohu pří-
padně vyzvednout při akcích UČS nebo dle dispo-
sic. Jestli je třeba ke členství ve VNK vyplnit
nějakou přihlášku, rád to udělám.
• Od příštího roku bude Lípa vycházet i na webo-
vých stránkách VNK, doplněna o aktuality z kultur-
ního a společenského života. Budete je využívat?

Ano. Považoval bych za rozumné také založit
jednoduchou informační stránku na Facebooku.
Pohybuje se tam poměrně dosti lidí, kteří by se
pravděpodobně stali sympatizanty a rozšířili by po-
vědomí o této činnosti. Při některé z návštěv Prahy
bych se po domluvě i rád zastavil na kus řeči. 

Petr Musílek, básník
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22. března 1933 v bavorském městě Dachau, byl
vybudován koncentrační tábor. Bylo to krátce poté, co
se stal říšským kancléřem Adolf Hitler, a nacisté se
zmocnili vlády. Necelý měsíc po požáru Říšského
sněmu, který dodnes nebyl jednoznačně objasněn,
došlo tak k založení prvního z mnoha stovek nejhrůz-
nějších vězeňských zařízení dosavadní lidské historie
na území Německa a posléze na okupovaných úze-
mích dalších zemí a států, v nichž zahynuly milióny
lidí.

Je příznačné, že se tak stalo 20 km od Mnichova,
který je symbolem zrození nacistické ideologie a po-
zději i naší národní a státní katastrofy, jež byla vý-
znamnou předzvěstí nejstrašnější války v dějinách.
V poměrně nehostinné bažinaté krajině vzniklo na
ploše asi 20 hektarů „zařízení“, jímž prošlo do konce
dubna 1945 více jak 200 tisíc vězňů, z nichž více jak
třetina podle dostupných pramenů zahynula. Zprvu
šlo o mužský tábor, v němž byli původně vězněni
převážně komunisté, sociální demokraté a Židé.
Tábor zprvu označovaný za výchovný byl určen k ot-
rocké práci vězňů, stal se však postupně i krutou
mučírnou. Rozhodující roli v táboře získávali přísluš-
níci SS, kteří měli v blízkosti kasárna a výcvikové
středisko. Zde prošly přípravou i budoucí vedoucí
kádry dalších koncentračních táborů a hlavní před-
stavitelé židovské genocidy Adolf Eichmann a velitel
vyhlazovacího koncentračního tábora v Osvětimi Ru-
dolf Höss.

Po tzv. anšlusu Rakouska byli v Dachau vězněni
i Rakušané, po vzniku protektorátu Češi a za války pak
příslušníci dalších porobených národů. Hlavní tábor
měl na 140 poboček v jižním Německu.

V Dachau trýznili na čtyři tisíce Čechů a Slováků,
z nichž dle dostupných pramenů zahynula více jak tře-
tina. K nejznámějším českým vězňům patřil spisovatel
a malíř Josef Čapek, který byl později transportován
do koncentračního tábora Bergen-Belsen, kde zahynul
v dubnu 1945. V Dachau byl vězněn spisovatel Alfréd
Fuchs, který po třítýdenním věznění zahynul, politik
Karel Feirabend, který se dožil osvobození tábora, pro-
šel jím i dosud žijící spisovatel Jaroslav Putík. Zahynul
zde v roce 1944 i významný grafik, autor návrhu čes-
koslovenské a nyní české státní vlajky, Vojtěch Preis-
sig. Byli tu vězněni významní sokolští a legionářští

představitelé. Na nemocničním oddělení působil jako
vězeň lékař MUDr. František Bláha, jeden ze svědků
na norimberském procesu, kde mj. doložil, že i v Da-
chau byla prováděna likvidace vězňů zplynováním.

V táboře bylo i oddělení pro církevní činitele. Mezi
nimi byla asi stovka českých, převážně katolických
kněží (například pozdější vysocí církevní představitelé
Josef Beran a Štěpán Trochta).

Tábor byl osvobozen americkou armádou 29. dubna
1945. Tři dne předtím bylo na transporty smrti posláno
7000 vězňů. Z českých vězňů přežilo 1974 osob, které
byly postupně repatriovány do vlasti.

O tom všem a o dalších okolnostech poutavě vy-
práví průvodkyně Eva Gruberová, košická rodačka,
která studovala a 10 let pobývala v Praze a prudce ply-
noucím potokem a dnes působí jako novinářka, spi-
sovatelka a televizní publicistka. Během čtyřhodinové
prohlídky se český návštěvník dozví nejen o vývoji to-
hoto tábora, ale o celkové filozofii nacistických kon-
centráků, včetně vyhlazovacích, i o tom, že
v poválečném období se snažily bavorské vládnoucí
kruhy zakrýt tuto nelidskou etapu německých národ-
ních dějin. Převážná část obytných bloků o 17 bará-
cích, v nichž žilo někdy až 2000 vězňů, byla tehdy
zlikvidována. Nicméně již koncem padesátých let bylo
zbudováno díky iniciativě lidí, kteří přežili, na území
tábora pamětní místo. Zachováno zůstalo pouze kre-
matorium a tzv. bunkr, v jehož prostorách je muzeum
s řadou dokumentů a filmových projekcí a nově vy-
tvořených rekonstrukcí obytných prostor. V dnešním
rozsáhlém areálu Památníku Dachau je i archiv, kni-
hovna, knihkupectví a dokumentační středisko. Pro-
hlídka rozsáhlého prostranství obehnaného příkopem,
strážním plotem, tehdy samozřejmě nabitým elektři-
nou, cestou hlídanou esesáky a psy a prudce plynou-
cím potokem svědčí o tom, že z tohoto areálu nebylo
úniku. Úspěšný útěk se podařil za celou dobu exi-
stence tábora jedinému vězni. 

Připomínání historie koncentračních táborů, jichž
byl Dachau základním modelem, rozvinutým zejména
ve válečných letech do apokalyptických podob táborů
vyhlazovacích, je podmínkou historické paměti, kterou
je nezbytné neustále obnovovat, zejména pro mladou
generaci, jako součást vědomí současnosti a vážné
varování do budoucnosti.

Dachau 80 let poté
Vlastislav Hnízdo
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Postavy z našich dějin, na které by se nemělo zapomínat
Věra Beranová

Augustin z Olomouce (1467 – 3. 11. 1513)
Před 500 lety zemřel v Olomouci významný hu-

manista, spisovatel, sběratel umění Augustin Olo-
moucký. Studoval v Itálii, po návratu se stal písařem
české královské kanceláře v Budíně za vlády Vladi-
slava Jagelonského. Jeho sbírka knih a mincí byla
ve své době velmi významná. Celý život bojoval proti
Jednotě bratrské, jejíž učení chápal jako kacířské.
Postoje, ale také tomu podřízené sbírky, svědčí o šíři
nábožensko-filosofického přístupu počátku 16. sto-
letí v našich krajích. 

Joachim Barrande (11. 8. 1799 – 5. 10. 1883)
Letos uplyne 130 let od úmrtí této významné osob-
nosti, která se zapsala do našich přírodních, ale i kul-
turních dějin. Není mnoho cizinců, kteří své pracovní
i osobní osudy spojili s naší vlastí. Dokonce je po něm
pojmenován i přírodní útvar, filmové ateliéry a z po-
sledních let i významné pražské sídliště. Do Prahy se
dostal jako učitel vyhoštěného francouzského prince
Henriho z Chambordu. Barrande se intenzivně zapojil
do vědeckého života 19. století soustředěného kolem
Muzea Království českého. Jeho základní dílo, zabý-
vající se staršími prvohorami jej postavilo na vrchol
světové geologie a paleontologie.

Markéta - Dagmar Dánská (asi 1186 - 24. 5.
1213)

Před osmi sty lety zemřela v Dánsku Přemyslov-
ská princezna Markéta, dcera krále Přemysla Ota-
kara I., která se sňatkem s dánským králem
Waldemarem II. stala dánskou královnou a přijala
jméno Dagmar. Dodnes je v Dánsku živý její odkaz,
jako například v dánských lidových baladách a do-
konce vznikají i současná umělecká díla s touto te-
matikou. Dánský skladatel Poul Schierbeck nazval
svou kantátu Královna Dagmar, stejně tak režisérka
Elisabeth Damkiærové nazvala svůj film z roku
2000. 

Jan Dubravius (kolem 1486 - 9. 9. 1553)
Vlastním jménem Jan Skála z Doubravky a Hra-

diště, olomoucký biskup, český historik, spisovatel.
Studoval ve Vídni, v Padově. Působil jako diplomat,
zasahoval do mezinárodní politiky, především v boji
proti Turkům. 

František Ferdinand d�Este (18. 12. 1863 - 28. 6.
1914 Sarajevo) 

150 let od narození arcivévody a následníka ra-
kousko-uherského trůnu. Patří k těm osobnostem,

u kterých si klademe otázku, co by se stalo, kdyby
měly možnost realizovat své záměry. V této souvis-
losti jsou zvlášť zajímavá jeho slova, která se neod-
vratně potvrdila: Nikdy nepovedu válku proti Rusku.
Obětuji všechno, aby k ní nedošlo, protože tato válka
by skončila bud' svržením Romanovců nebo Habs-
burků - anebo možná i svržením obou dynastií.

Václav Hájek z Libočan (někdy koncem 15. století
- 18. 3. 1553) 

Český kronikář, spisovatel, nejprve utrakvistický,
později katolický kněz. Jeho rozsáhlá Kronika česká
vyšla v roce 1541 v tisícovém nákladu, zahrnuje
české dějiny, od roku 644, údajném to příchodu
Čechů na čele s praotcem Čechem až do korunovace
prvního Habsburka Ferdinanda I. roku 1526. Čtivý
text je často budován na základě málo věrohodných
údajů. Přesto se Hájkova kronika stala dalším kro-
nikářům hlavním pramenem českých dějin. Dočkala
se latinského i německého překladu. Stala se také
podnětem pro různé interpretace našich dějin. 

Opustili nás
Josef Haubelt (27. 7. 1932 – 11. 3. 2013) Patřil

k významným osobnostem současné historiografie.
Pocházel z Olšovce nedaleko Přerova, vystudoval
historii na FF UK. Studium si doplňoval na universi-
tách v Lipsku a Frankfurtu nad Mohanem. Publikoval
řadu monografií a vědeckých studií. Stal se jedním
z nejvýznamnějších odborníků na osvícenství, jak
v evropském, tak i našem prostředí. Pro Josefa Hau-
belta byla typická celoživotní zaujatost zkoumaným
problémem, nikdy neváhal položit sobě i svému okolí
nekompromisní otázky. Celý jeho vědecký život jej
provázel pocit zodpovědnosti, který vycházel z hlu-
bokých znalostí a jasné filosoficko-ideové orientace. 

Bohumil Švarc (21. 2. 1926 - 1. 4. 2013)
1. dubna zemřel ve věku 87 let herec, vynikající

dabér, jehož hlas provázel a bude dále provázet
další generace především rozhlasových posluchačů.
Již od dětských let působil v rozhlase, stal se 
v 19 letech nejmladším rozhlasovým hlasatelem.
V květnu 1953 uváděl první vysílání československé
televize. Většinu svého hereckého života prožil
v Městských divadlech pražských. Za své dabérské
umění získal cenu Františka Filipovského. Nezapo-
menutelný je jeho Sherlock Holmes v řadě nahrá-
vek. Svým recitátorským uměním se podílel také na
programech Výboru národní kultury. 
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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 a Marta Semelová
Dále poděkování patří: Alexeji Mikuláškovi, Halině Řezbové, Věroslavu Sobkovi, 
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

Tento formulář přihlášky prosím nevystřihávejte ani nevytrhávejte z časopisu, stačí do dopisu či mailu
vyplnit potřebné údaje a zaslat nám do redakce.
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