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ÚVODNÍK
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vážení a milí čtenáři,
tak vlna letních veder je za námi, rána už jsou

chladnější. Kapři z dosud dominantní sto jedničkové
Partičky ve Sněmovně si nedobrovolně, ale přece jen,
vypustili rybník. Na konci října nás tak čekají před-
časné volby. Čerstvě rozvedený expremiér, nyní po-
slanec Petr Nečas plní již také nová zadání, například
zalévá řadu vzrostlých thůjí za bedlivého dozoru a od-
borného vedení své dominantní milenky (a nyní i své
asistentky) Jany Nagyové na balkóně jejího přepy-
chového bytu. Nesmíme zapomenout ani na rozruch
kolem otravy 2 českých turistek, matky a dcerky,
v egyptské Hurghadě, v souvislosti s podivným cho-
váním manžela. Což nám hlavní média servírovala
spolu s Džambulkou dennodenně na titulních strán-
kách. Na okurkovou sezónu docela docela slušný
ruch. A spolehněme se, že celý ten blázinec bude po-
kračovat dál jako postmoderní perpetum mobile.
Pokud si ale v tom zmatku a chaosu najdete čas i na
přečtení nové Lípy, budeme tomu velice rádi. Těšit se
můžete na zajímavé příspěvky Pavla Janíčka, Alexeje
Mikuláška a Jana Kristeka ze společné konference
VNK a UČS na téma Konec socialismu? Tématu tzv.
církevních restitucí se věnují Václav Dvořák a Lenka
Procházková. Ať je slyšena i druhá strana? Dobrá,

otiskujeme proto
i dopis papeži Fran-
tiškovi do Vatikánu
od kardinála Domi-
nika Duky. Na naše
básníky jsme opět
nezapomněli, nalez-
nete zde ukázky
z tvorby Jiřího
Žáčka, Ivana Fon-
tany, Milana Ko-
houta, Bohumíra
Pospíšila, Jiřího
Stana, Jiřího
Knoppa. Následují fejetony a zamyšlení Karla Sýse,
Erica Besta, Lubomíra Brožka, Miroslava Grunda. Glo-
balizaci, krizi a jejím důsledkům se věnují ve svých
statích například Tomáš Franke a Václav Danda. Ná-
sledují recenze tvůrčích počinů od literárního kritika
Milana Blahynky a od Karla Sýse. Na okolnosti kolem
polooficiálního vydání Hrabalovy knihy Jak jsem obs-
luhoval anglického krále, vzpomíná Karel Srp z Jaz-
zové sekce. Časopis uzavírá tradiční kalendárium.

Hezké a zajímavé počtení vám přátelé přeji
Jan Poláček, šéfredaktor časopisu Lípa

Fo
to

 S
ve

to
zá

r P
le

sn
ík

Ko
lá

ž 
Sv

et
oz

ár
 P

le
sn

ík

Lipa_03_2013_LIPA  20.08.13  11:58  Stránka 1



2

ROZHOVOR PRO OBRYS-KMEN
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Předsedkyně Výboru národní kultury Věra Bera-
nová a šéfredaktor časopisu Lípa Jan Poláček od-
povídají na otázky Moniky Hoření.

Jak vidíte postavení umělců v současné době?
Beranová: Umělci mají naprosto převratné posta-

vení, i když se to mnohdy nezdá. Podle tradice platí,
že umělci a kulturní pracovníci mají prst na tepu
doby. Je třeba říci, že ne všichni umělci se prezen-
tují ve veřejném prostoru. Jsou také umělci, kteří
vystupují v ilegalitě a nejsou vidět. A právě u nich
vidím zdroj toho opravdu uměleckého, toho, co po-
souvá naši společnost, lidstvo obecně dopředu.

Pohlédneme-li do období národního obrození, vi-
díme, že záchranu českého jazyka a kultury dělala
také jen malá hrstka umělců, byť tehdy nešlo o pro-
blém světonázoru, ale o problém jazykový a ná-
rodní. Jsem optimistka, myslím si, že opravdové
umění se nějak klube. Problém je ovšem v tom, že
toto umění, jeho část, bývá posuzováno jako nega-
tivistické až vulgární. Já se však pořád držím zná-
mého faktu, že umění je obrazem společnosti
a situace, a pak svým způsobem toleruji i méně es-
tetické umělecké projevy, jestliže mají smysl a ne-
jsou samoúčelné.

Poláček: Horníci dříve používali kanárky v dolech
jako spolehlivou signalizaci přítomnosti nebezpeč-
ného metanu. Kanárci jsou totiž velice citliví na
škodlivé látky v ovzduší. Pokud tedy kanárek v dole
přestal se svým nepřetržitým zpěvem a pohybem
v klícce či dokonce uhynul, horníci měli nejvyšší
čas dílo opustit, vyfárat na povrch a zachránit si
tak život. Podle Kurta Vonneguta jr. umělci fungují
podobně. Spisovatelé a umělci hodní toho jména
by měli, podobně jako dříve kanárci v dolech, na
existující problémy upozorňovat. A navíc se také
angažovat při jejich řešení.

Umělci se tu více, tu méně společensky angažo-
vali a angažují. Doposud to bylo spíše v ekologii,
hodně v charitě, ale výron vyloženě politického an-
gažmá nastal v kampani před prvními přímými
prezidentskými volbami u nás. Byli snad ti lidé
z kultury, kteří horovali za ultrapravicového kandi-
dáta Karla Schwarzenberga, oním citlivým kanár-
kem?

Beranová: Víte, tak jako není umění jako umění,
není umělec jako umělec. Touha se prezentovat
vždycky není u všech umělců stejně silná. Málok-
terý básník, spisovatel, hudební skladatel váž-
ného ražení je ochoten se prezentovat za každou
cenu. Ale umělci interpretační, především herci
a zpěváci, jsou náchylní prezentovat se právě za
každou cenu a v každém režimu. Pak nastává si-
tuace, že se „někdo“, kdo však není žádným
opravdovým umělcem, vyjadřuje i k docela závaž-
ným otázkám.

Uvedu příklad. Nějaká hvězdička jménem Or-
nella Štiková se vyjádřila ve svém deníčku k volbě
prezidenta a připojila se k těm, kteří se o Miloši
Zemanovi vyslovili značně nelichotivě. A tyto její
výkřiky se dostanou do veřejného prostoru a ovliv-
ňují. Nebezpečím je, že mladá generace, která
nemá žádnou zkušenost, žádné či jen povrchní
vzdělání, je takovými Ornellami velmi ovlivněna.
V době elektronických médií tím spíše. Ovšem ne-
jsou všichni Ornellami. I momentálně přední
umělci se zapojili před prezidentskými volbami do
politické kampaně, a většinově na straně Schwar-
zenberga. Stálo by za to, kdyby sociologové zjistili,
proč se tak stalo. Já každému doporučuji srovnat
si naše dějiny, kdy kdo stál třeba na pražském
Václavském náměstí, kdo za co bojoval.

Poláček: Především mladí se nechali ovlivnit cí-
lenou propagandou mainstreamových médií a so-
ciálních sítí na internetu, kde na ně všude číhali
příslušníci pravdyláskového bratrstva v knížecích
barvách a vymývali jim hlavy „dočista do čista“
skvěle vedenou a mistrovsky načasovanou agre-
sivní reklamní kampaní. Odstřelení hlavního favo-
rita voleb Jana Fischera již v prvním kole bylo
jejich velkým úspěchem, účel tu ovšem světil pro-
středky. Možná jen před druhým kolem moc tlačili
na pilu. Po zvolení Miloše Zemana prezidentem
pak předváděli hysterické scény a sepisovali proti
jeho zvolení petice a houfně se odvolávali k soudu
se svými stížnostmi za účelem zrušení platnosti
voleb. Za všechny jmenujme alespoň olympio-
ničku Věru Čáslavskou nebo dokumentaristku
Olgu Sommerovou.

V naší zemi se bortí demokracie
a demokratické zásady
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Nejsou tedy lidé pracující v showbyznysu (skoro
se bojím říci – v kultuře) „prodejné děvky“?

Poláček: Jsou pro to různá přiléhavá pojmeno-
vání. Každý z nás jistě zažil, třeba při těchto prezi-
dentských volbách, nějaké zklamání. Pro mne
osobně to bylo třeba vystupování Zdeňka Svěráka
a Jiřího Menzela. Vzpomeňme na akce jako „Kon-
cert za slušného prezidenta“, „Karel na Hrad“, na
diskusi při duelu v ČT (tady nezapomenutelně ex-
celovala i zmíněná Věra Čáslavská) nebo na nato-
čení předvolebního klipu na podporu „knížete
pána“.

Finále prezidentských voleb přešlo v kocovinu -
mnozí v kulturní frontě neunesli porážku svého fa-
vorita a dopustili se urážek. Musím připomenout
filmového režiséra Hřebejka, podle něhož Zemana
na Hrad dovedla „hnědá a rudá prasata“. Ukázali
se lidé jako Hřebejk v pravém světle?

Beranová: Je třeba vyzkoumat, co je v podtextu
chování tohoto pana režiséra. Kdyby měl úspěch
doložený odbornou kritikou, tak by se, myslím, cho-
val jinak. Možná, že takto reagovali lidé, kteří už
jsou za zenitem, a takové hrubé vystupování je pak

jedinou možností, jak se dostat do veřejného pro-
storu.

Jsou umělci ještě svědomím národa?
Poláček: O spisovatelích platilo vždy, že jsou

svědomím národa, a nadále to, myslím, platí. Proč
by jinak popřevratový establishment dělal vše pro
to, aby mnohé nepohodlné tvůrce umlčel a odsu-
nul do bezvýznamnosti, na periférii zájmu čtenářů
i médií? Novým mocipánům náramně vyhovuje,
že kritičtěji zaměření spisovatelé, publicisté
a básníci jsou ekonomickou i jinou cenzurou za-
hnáni do kouta a ještě ostrakizováni. Nějaké svě-
domí národa establishment rozhodně
nepotřebuje! Ale ani prorežimní spisovatelé či ná-
mezdní pisálci už dnes nemají na růžích ustláno,
i přes své projevy oddanosti stávajícímu režimu
(viz agónie Obce spisovatelů). Nebo si vezměte
plačtivou petici Zachraňte kulturu 2013, adreso-
vanou ministerstvu kultury.

Jak mohou umělci, veskrze vysokoškolsky vzdě-
laní lidé, nepochopit spojení mezi destrukční čin-
ností ministerstva kultury a Karlem
Schwarzenbergem, svým miláčkem? Vždyť topka
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zvedla DPH na knihy, resort kultury vede Alena Ha-
náková ze strany, která sdílí s TOP 09 jeden posla-
necký klub.

Beranová: Víte, my stále hovoříme o umělcích,
zdali to, či ono chápou, vidí atd. Ale v naší zemi se
přímo bortí demokracie, demokratické zásady!
Přece platí, že jestli je někdo zvolen ve svobodných
volbách, tak je prostě zvolen. Pokud jsem sama
někoho nezvolila, dobře - není mým zástupcem,
ale je prostě zvolen! Totální odmítání základního
principu demokracie, odmítání výsledků demokra-
tických voleb, je likvidace demokracie. A k tomu
nyní u nás dochází. Nejedná se jen o prezidentskou
volbu, ale třeba i o krajské volby. A to je velmi ne-
bezpečné.

Poláček: Pokud výsledky voleb dopadnou ve
prospěch pravice, tak je všechno v pořádku. Ale
pokud jim výsledky svobodných demokratických
voleb nevyhovují, spadne z nich rázem maska de-
mokracie a člověk pozná jejich skutečnou tvář. To

je i případ Vítězslavy Baborové, řádně zvolené radní
za KSČM v Jihočeském kraji, která byla tak dlouho
dennodenně mediálně špiněna a surově vláčena
v hlavních sdělovadlech, neustále se medializovaly
pididemonstrace naočkovaných študáků, až ji z to-
hoto krajského postu doslova vyštvali.

Beranová: A pak takový nedemokratický hlas do-
stane patřičnou publicitu jako hlas člověka z kul-
turní sféry a začínají se nabalovat další a další. Zde
vidím úlohu umělců jako opravdu obrovskou – po-
zitivní i negativní. Oni zavelí, dají příklad, a mohou
strhnout další.

Poté, co se umělci prezidentskými volbami roz-
dělili na dva tábory, jsou už dnes mezi nimi příkopy
zakopány?

Beranová: Tyto profese jsou tak názorově pro-
měnlivé, že ačkoli je nějaký příkop vykopán, tak je
velmi rychle zacelen – například tím, že pracují na
společném kšeftu. Viděli jsme to na příkladu herce
Dejdara a zbrklé reakci Jiřího Stránského a Hynka
Bočana, kteří s ním odmítli – po Dejdarově vyjá-
dření podpory Zemanovi – spolupracovat. Myslím,
že příkopy mezi znesvářenými skupinami umělců
jsou už částečně zasypány. Pak však přijdou další
volby, a budou další příkopy. Příkopy vzniklé mezi
běžnými lidmi (rozuměj neumělci) jsou mnohem
hlubší.

Poláček: Je to přesně tak, vykopané příkopy
mezi obyčejnými lidmi jsou hlubší a trvalejšího
rázu. To mohu doložit příkladem z vlastní rodiny –
se svou dospělou dcerou a jejím přítelem se názo-
rově neshodneme, oni volili na Hrad „knížete“,
proto se o politice raději doma moc nebavíme, aby
nedocházelo k hádkám, které stejně nikam neve-
dou. To samé platí pro syna mé partnerky a jeho
přítelkyni. Určitě i naši čtenáři budou mít obdobné
zkušenosti.

I já mám takové zkušenosti z rodiny. Ještě
k mladým lidem. Skupině kolem Schwarzenberga
se podařilo mladé lidi získat. Své kontakty a sítě
nadále udržují a využijí je jistojistě při nejbližších
dalších volbách. Čím to, že mladí na tyto argu-
menty nejvíce naletěli, ačkoli veškerá politika Sch-
warzenberga a TOP 09 jde i proti nim?

Beranová: Především je třeba s mladými lidmi
mluvit, takové jsou mé zkušenosti. Po rozhovoru
nebo rozboru situace najednou mladí zjišťují, že se
věci mají jinak. Učím na soukromé umělecké škole
a zrovinka ve dnech prezidentské volby jsem se
studenty mluvila. Zjistila jsem, že jsou přístupni
diskusi. I při jiné příležitosti jsem se setkala se
skupinou studentů, kteří mě sami pozvali. Debato-
vali jsme otevřeně a můj závěr je stejný – jejich ná-
zory už vůbec nebyly jednoznačné.

Žel, současná generace je velmi nevzdělaná, ze
středních škol nemá žádné kloudné znalosti. Řekla
jsem třeba „Mnichovská dohoda“ – a oni nevěděli,
jen tušili. Učím od roku 1970, nynější znalostní úro-
veň je naprosto nesrovnatelná.

Poláček: Často se ale stává, že argumenty druhé
strany mladí prostě nepřipouštějí a papouškují
stále dokola jen to, co jim ve škole natloukli do
hlavy, či co si přečetli v Junge Front Heute, nebo
na iDnes. Někteří mladí nosí ještě dnes punkovou
placku s knížetem s čírem a nápisem KaREL FOR
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PreSideNT, a jsou tak mezi svými vrstevníky nadále
cool a in. Sid Vicious, baskytarista anglické punk
rockové kapely Sex Pistols, by nevěřícně zíral. Již
jako punkový symbol zemřel v roce 1979 ve svých
21 letech na předávkování heroinem. Až tady ho
vylovil pro K. Schwarzenberga jeden z tvůrců jeho
volební kampaně, výtvarník David Černý (připomí-
nám: růžový tank na Smíchově, neonové srdce nad
Hradem, Entropa). Ač to spojení představitele re-
belského anarchistického punku a příslušníka sta-
robylého šlechtického rodu nemá sebemenší
logiku, na mladou generaci to evidentně svou pro-
vokativností zabralo.

Jak hodnotíte současné počínání ministerstva
kultury?

Beranová: Neschopná ministryně má prokázat,
že ministerstvo kultury není k ničemu, že je po-
třeba je zrušit. To vnímám jako dlouhodobý kon-
cept.

Poláček: Je taky možné přejmenovat současné
ministerstvo kultury na ministerstvo církví a přís-
pěvkových organizací, což trefně prohlásil šéfre-
daktor časopisu A2 Karel Kouba. Příspěvkové
organizace – mezi které patří třeba Národní divadlo
– pohltí totiž více než dvě třetiny rozpočtu minis-
terstva. Na kulturu vně velkých kamenných insti-
tucí pak v rozpočtu peníze nezbývají. Zástupci 
22 literárních časopisů si proto i letos stěžovali, že
příspěvky na jejich činnost od ministerstva se stále
tenčí. Některé tyto časopisy jsou přitom na peně-
zích od ministerstva zcela existenčně závislé.
A obávám se, že jejich redaktoři ve volbách jaksi
sadomasochisticky podpořili právě Schwarzen-
berga. Ten při volební kampani v diskusích také
tvrdil, že ministerstvo kultury nespadá pod jeho
TOP 09. To jsou nějací Starostové, mávl rukou. Za-
pomněl ovšem říci, že to byl on, kdo tam ve spolu-
práci se svým guru Miroslavem Kalouskem dosadil
jako ministryni právě paní Hanákovou, bývalou vy-
chovatelku ve školní družině. „Knížepán“ se prostě
tvářil, jako by neměl nic společného se současnou
asociální vládou. Mlčel i o jiných věcech. Lobboval
v minulosti za americký vojenský radar v Brdech.
Jako ministr zahraničí za Topolánkovy vlády pro-
sadil protiprávní uznání samostatnosti kosovsko-
albánského narkostátu. To je třeba lidem
připomínat. Nikde se tak rychle nezapomíná, jako
právě v politice!

Přitom politiku a kulturu od sebe nelze oddělit.
Prezident Edvard Beneš k tomu řekl: „Politika

a kultura, politika a literatura, politika a umění jsou
obory tak blízké a navzájem tak pronikající, že pod-
statnou chybou je, když si tyto dva světy nerozu-
mějí, jeden od druhého se neučí, jeden druhému
neslouží. Problémem je jen, jak se to činí a jak se
to činit má.“

Když mnozí populární lidé mohou svými prokla-
macemi strhnout veřejnost – odpoutáním pozor-
nosti od principiálních věcí k povrchním – svádí to
k závěru, že by se takoví lidé spíše neměli veřejně
politicky vyjadřovat. Ale všichni jsme přece občané,
aktivní může být každý. Co vy na to?

Beranová: V principu by mělo platit, že angažo-
vaní by měli být opravdu všichni, opravdu jsme
všichni občany, voliči. Víte, ti, kteří se živí ve veřej-
ném prostoru, ani nemohou mlčet, jejich náturou
je totiž být stále „na scéně“. Ale lidé musejí mít
rozum a poznat, kdo se snaží je utáhnout na vařené
nudli.

Poláček: Po ovoci poznáte je. Tak by lidé měli vše
posuzovat.

Ještě jeden faktor ovlivňuje aktivitu mnohých
lidí v kulturní oblasti – v současné době obecně
ubývají možnosti uplatnění, takže třeba herci, kteří
dříve pohrdali hraním v různých seriálech typu Or-
dinace v růžové zahradě nebo reklamou, nyní
berou všechno. Mnozí se proto ještě snaží nějak
zavděčit režimu a vrchnosti, aby na ně pak bylo
s nějakou tou rolí pamatováno.

Kde je v českých médiích místo pro kvalitní le-
vicovou kulturu, která není tendenční ani podlé-
zavá, která člověku něco dává?

Poláček: Levicová kultura má prostor pro svou
prezentaci v týdeníku Obrys-Kmen. Nyní se stala
její platformou také naše Lípa. A kulturní oblasti se
věnuje také deník Haló noviny. Členská základna
Unie českých spisovatelů (UČS) i Výboru národní
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kultury (VNK) je docela aktivní, což je skvělé a pří-
značné – její členové prostě dělají, píšou, tvoří i za
cenu osobních obětí. Jejich příspěvky se již občas
objevují i v Literárních novinách, které jsou nyní
docela zajímavé. Na internetu vychází každé dva
měsíce literární časopis Divoké víno, kde publikují
především básníci. Uvidíme, zda se podaří nějak
zachránit potápějící se Obec spisovatelů (OS). Ta
jakýmsi zázrakem sice opět vydala po delší odmlce
v druhé polovině roku 2012 dvakrát svůj bulletin
Dokořán. UČS od OS dostala dokonce nabídku
k nějaké spolupráci. Uvidíme.

Jaké je postavení VNK v segmentu levicové kul-
tury?

Beranová: Navazujeme na dvacetiletou práci na-
šeho sdružení a na osobnosti, které ji tvořily. Čin-
nost je to velmi složitá, protože finančně je
podpořena minimálně. Doba je neklidná, proto se
snažíme soustředit spíše na reagování na momen-
tální, vzniklou situaci.

VNK se daří „vyjít ven“ s výstavní činností. Na-
příklad v lednu proběhla sympatická vernisáž
jedné mladé výtvarnice v prostorách na pražské
Palmovce. Bylo nabito! Uvidíme, snad se zde zrodí
nějaká spolupráce s námi. V nejbližší době VNK
plánuje v rámci oslav 20. výročí vzniku Výboru ně-
kolik akcí. Bude to křest a zároveň beseda v Jaz-
zové sekci nad vydáním Lípy, dále pak v rámci
pokračující spolupráce s pražskou Galerií Evy Jan-
dejskové vzpomínkový podvečer s významnými
osobnostmi pracujícími ve VNK, který svým origi-
nálním způsobem bude moderovat Vráťa Ebr.

V kontextu našich dlouhodobých záměrů je
snaha o současné, moderní chápání a posilování
národního vědomí. V tomto smyslu budeme také
vzpomínat významného výročí klasika českého ná-
rodního výtvarného programu Mikoláše Alše. Snad
nám počasí bude příznivé, abychom tuto vzpomín-
kovou akci mohli realizovat v půvabném, snad
sluncem zalitém exteriéru na pražském Vyšehradě.
Chceme tak navazovat na naše loňské vyšehrad-
ské setkání při příležitosti výročí J. V. Myslbeka.
Mimo tyto akce spolupracujeme s dalšími organi-
zacemi, zvláště s UČS.

Všude kolem nás, zvláště ve městech, pozoru-
jeme záplavu kulturních možností. Mnoho akcí je
však nízké úrovně, na druhou stranu kvalitní po-
řady mají často vysoké vstupné. A to je pro široké
vrstvy obyvatel bariéra. Jak levicového člověka
směrovat na aktivity VNK?

Beranová: V každém případě jít po kvalitě, ne
kvantitě. Lidé se mohou seznamovat s kvalitní po-
krokovou kulturou např. prostřednictvím naší Lípy,
v teorii mohou pomoci otevřené diskuse, kulaté stoly,
které také pořádáme. Musíme navázat na počínání
naší zesnulé předsedkyně Jarmily Vrchotové-Pátové,
která měla kontakt na nejmladší hudební generaci.

Poláček: Promýšlíme také, která místa by byla
vhodná pro konání našich akcí. Zasedací místnosti
v budově Politických vězňů 9 v Praze nejsou pro
koncerty zrovna nejvhodnější. Je proto potřebné
najít pro tyto účely prostory jiné. Už jsme oslovili
Magistrát hl. m. Prahy, zatím čekáme na odpověď.
Sál patřící ČSSD na Palmovce je možná vhodný
i pro výstavy, ale zase nikoliv pro hudební pro-
dukce.

Beranová: Pak je tu další problém – naše poslu-
chačstvo stárne a hůře komunikuje moderními ko-
munikačními kanály. A my nyní informace
o programu a činnosti VNK rozesíláme e-mailem.
Jakmile tito lidé nemají internetové připojení,
schází nám možnost komunikace s nimi.

Poláček: Také proto máme zájem se domluvit na
větší spolupráci s Haló novinami a nakladatelstvím
Futura, kde již byly první vstřícné kroky učiněny, za
což děkujeme. Nedostatek finančních prostředků
je samozřejmě pro naši činnost nadále limitující.

Letos bychom při příležitosti 20 let VNK rádi vy-
dali samostatnou publikaci věnovanou tomuto vý-
ročí, nebo skromnější leporelo, pokud nebude
dostatek peněz. 12. 6. 2013

www.obrys-kmen.cz
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Z KONFERENCE KONEC SOCIALISMU?
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

1. Proč skončil socialismus?
Otázka je špatně formulovaná a implikuje zavádějící

odpovědi. Raná forma socialismu je to, co se přežilo,
a nová se nestačila zrodit, jakkoli dle mého názoru šlo
už o třetí formu postkapitalismu u nás: z hlediska stá-
toprávního šlo nejdříve o stát diktatury dělníků (uplat-
ňující prvky revolučního teroru), poté o liberalizovaný
socialismus „s lidskou tváří“, nakonec o tzv. normali-
zační koncept všelidového a federativního státu. „So-
cialismus neskončil“, ale byl poražen, a to především
nejednotností; jestliže u Lipan husité slavně porazili
sami sebe, v listopadu lze hovořit o tomtéž. Společnost
si nechala namluvit, že žila v totalitě, že volba jedné
politické strany z několika dalších je projevem demo-
kracie, že nejdůležitější právo je právo vlastnické, že
s rozvojem soukromého sektoru se bude rozvíjet
i osobní život a bohatství každého z nás. Lidé zvolení,
ale neodvolatelní a ve funkci de facto nikomu neod-
povědní, jsou krutou karikaturou demokracie. Redukce
práv na právo vlastnit se stále se zužující bází skuteč-
ných práv, tedy nároků, je parodie pojmu „práva“. Jisté
„markery“ socialismu jsou ovšem přítomny i v zemích
kapitalistických, avšak čím je ho méně, tím lépe se
daří ekonomickým diktátorům a manipulativnímu ná-
silí policejnímu, vojenskému, mediálnímu, soudnímu,
edukativnímu, náboženskému etc.

„Nepřežil“ se socialismus, jen nebyl schopen –
a nebyl mu k tomu dán čas ani prostor – se trans-
formovat do své další vývojové fáze, naznačené
u nás „slušovickým zázrakem“. A ovšem, nezapo-
mínejme, naletěl trikům amerických přátel o hvězd-
ných válkách, trikům propagandy RFE o zlých
komunistech a hodných demokratech, jeho předsta-
vitelé se nechali koupit, zastrašit, někteří své země
nesmyslně zadlužovali a dluhy je tížily jako noční
můra (Polsko, Rumunsko), jiní opakovaně zrazovali
své spojence (Sovětský svaz, a nejen v roce 1968).
Prvky socialismu jsou ovšem u nás stále ještě pří-
tomny, např. jako částečně bezplatné zdravotnictví
a školství, a právě proti nim se stále a stále vymezují
naši pravicoví politici a propagandisté (všemi pro-
středky zvanými „hate speech“), a naši ekonomové
podporou škrtů, školným, placením zdravotní péče
etc. Musí brojit proti socialismu ve škole, nemocnici,

úřadě, zákoníku práce, fiskální politice atp. My však
víme, že socialismu je třeba dát šanci, a protože mu
ji „elity“ u nás ani v EU ani v USA či jinde nedají,
musí si ji vyvzdorovat. Třeba klidnou silou…

2. Myslíte, že kapitalismus se už přežil?
S kapitalismem je to trochu jednodušší – anebo

složitější, jak se to vezme. Jeho ekonomická báze je
i bází socialismu, jde o jeho materiálně technickou
základnu, kterou po devastující válce kupř. Klement
Gottwald a jeho lidé převzali. Ani kapitalismus se však
nepřežil, jak se domnívali a někteří dodnes domnívají,
teoreticky vzato je boj proti „přežitkům kapitalismu“
stejný nesmysl jako „boj proti socialismu“, resp. „ko-
munismu“ dnes. Podobně jako u socialismu se přežily
jen jeho rané fáze, zvláště liberální kapitalismus lais-
sez-faire, tzv. volné soutěže ekonomických subjektů,
systém neviditelné ruky trhu a soukromého bohatství,
které je zárukou bohatství všech, včetně státu, jenž
totálně zkrachoval i u nás a vyústil do dnešního stavu
totálního předlužení a vyprodaného národního bohat-

Čtenářská anketa 
Unie českých spisovatelů
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Z KONFERENCE KONEC SOCIALISMU?
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

ství. Dnes je v zemích socialistických, nebo s převa-
hou socialistických prvků patrná snaha ho krotit, vy-
užít jej, ale nasadit mu uzdu. Naopak i vedoucí
mocnosti EU zvýrazňují roli státu, regulace, využívají
tak typicky socialistických nástrojů. Jak krásné by
bylo, kdybychom prostě řekli ne, nebudeme platit
vaše dluhy, vraťte nám to, co jsme vám svou prací vy-
tvořili, a jděte od válu. Bohužel reálnější se zdá, že
jedno procento společnosti bude brzy ovládat zbylých
devětadevadesát, jako je tomu v USA.

Jeden příklad za všechny: ekonomický rozmach
Číny, která je dnes druhou největší světovou vel-
mocí s ambicemi, které potěší všechny komunisty,
tedy nejvyspělejší kapitalistickou zemi „dohnat
a předehnat“ (a tempy růstu HDP se jí to může po-
dařit v průběhu deset či patnácti let), dává tušit, že
symbióza kapitalismu a socialismu, nebo prvků ka-
pitalismu a prvků socialismu, je možná a zatím do-
cela úspěšná. V Asii se systém jedné silné,
respektované a relativně důvěryhodné politické
strany ukazuje jako racionálnější a efektivnější ná-
stroj ekonomických a jiných reforem než rozhá-
daný parlamentarismus, jako tzv. vláda koalice,
která má své kroky předem omezeny, ba determi-
novány ekonomickými možnostmi, fatálními limity
a omezeními, mírou zadlužení, tedy je svázána tak,
že si nemůže dovolit ani procento toho, co by
možná i chtěla. Avšak žádný systém není přenosný
do cizího prostředí, i my musíme hledat vlastní
cestu s respektem ke všem vlastním zkušenostem.
Zatím jen teoreticky a v našich postojích odmít-
něme systém dluhů a diktatury menšiny, v němž
žijeme, vytvářejme podmínky pro zavedení
systému jiného, systému odvolatelných politiků
místo volené diktatury, systém legislativy znemož-
ňující lichvu a organizované loupeže, nenechejme
si znehodnotit úspory tiskem nových a nových ban-
kovek, nepůjčujme Kradouskům další desítky a de-
sítky miliard, které prodlužují agónii ekonomicky
i lidsky špatného systému. Nenechme sebou ma-
nipulovat a odmítněme systém, který zločiny nejen
že umožňuje, ale přímo je vyvolává.

3. Jak by měl vypadat nový společenský řád?
Myslím, že jsem odpověď už naznačil. Perspek-

tivu má společnost krotící kapitalismus socialistic-
kými zásahy a omezeními (plánem), rovněž tak
krotící soustavou nabídky a poptávky, tlakem na vy-
sokou produktivitu práce a byznysem socialistické
rozhazování, neefektivnost a ideologii „stejných ža-
ludků“, a tedy i „stejných nároků“. Využijme toho

pozitivního z kapitalismu, ale nedovolme mu pře-
měnit se v noční můru většiny pracujících. Perspek-
tivu má multikulturní společnost do značné míry
globalizovaná, rovněž respektující, tedy tolerující
práva menšiny (a přirozeně i menšin respektujících
práva většiny). Pokud kapitalismu nenasadíme
uzdu, zavede nás s velkou jistotou do dalšího svě-
tového konfliktu a udělá z nás otroky s jediným prá-
vem – prodávat lacino svou pracovní sílu. Iniciativy
směřující k založení Spojených států jihoameric-
kých nebo Spojených státu asijských (na principu
stability, míru, prosperity a příležitostí pro všechny
pracující, podnikatele nevyjímaje) by mohly být dě-
jinným počátkem, integračním impulsem, bez
něhož se „krocení“ kapitalismu a využívání jeho po-
zitivních stránek neobejde, ale samy o sobě nestačí;
dokonce mohou být nástrojem zcela opačného pro-
cesu, který jen paradoxně a současně děsivě „ze-
fektivní“ vládu kapitálu nad občany. Zdá se, že před
lidstvem jako celkem stojí velmi dlouhá cesta dal-
šího vývoje, který nemusí být přímočarý, vzestupný,
bez oklik a návratů, např. k nějakým formám kor-
porativního fašismu, diktatury bank a zájmů nad-
národních společností, finanční superelity. Dokud
bude na světě egoismus a všechny další negativní
vlastnosti, potud bude existovat i kapitalismus jako
nevykořenitelný společenský princip. Ale znovu
opakuji – jako je možné usměrňovat jiné negativní
vlastnosti, tak je možné usměrnit i kapitalismus,
resp. jeho prvky, a to jen silným sociálním státem

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

Zemi zotročenou dluhy, diktaturou korporací
a exekucí stěží označíme za suverénní. Ovšem bez
vůle k suverenitě, bez národní hrdosti by nebylo ani
národního obrození, ani první republiky, natož pová-
lečného budovatelského entuziasmu. Kdo je tedy
suverénem? Bůh? Král? Kníže? Lid? Buržoazie?
Občan? Věda? Jestliže jsme systémem nuceni ode-
vzdat jednou za čtyři roky svá práva tzv. zástupcům
(zastupitelům, poslancům, senátorům), a dokonce
bez ohledu na to, zda volíme či nevolíme, tedy zda
jdeme k volbám či nikoliv, je to krádež naší suvere-
nity jako lidí, jako občanů. Tyto zvolené „elity“ pak
vládnou nikoli v našem zájmu, ale v zájmu skuteč-
ných mocenských „elit“, bankéřů, členů korporací,
nadnárodních zájmových klik, kteří si je dobře po-
hlídají – dílem je zkorumpují, dílem pak zastraší,
dílem svými médii znemožní. Dobře to nevypadá ani
s „národním duchem“, pokud jím míníme národní
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hrdost, ale na druhé straně ono české národní vě-
domí, pokud se bude manifestovat při sportovních
soutěžích nebo v hospodě, pěstováním folklórního
muzejnictví a sběratelství či hradními fangličkami,
zase žádné mocenské „elitě“ vadit nebude a onoho
„národního ducha“ nám klidně ponechá jako dítěti
hračku zvanou šidítko. Kdo si hraje, nezlobí. Ostatně,
když se může budovat „kratos“ bez „démos“, a do-
cela otevřeně, co je vlastně nemožné?

5. Dělá náš stát kulturní politiku?
V dokumentu nazvaném Státní kulturní politika na

léta 2009–2014, schváleném vládou ČR v listopadu
2008, se hned v úvodu dočteme, „že kultura je proje-
vem i hybatelem života jedince i společnosti a že úko-
lem státu je pouze a jedině ovlivňovat vnější podmínky
tak, aby umožňovaly a podněcovaly její rozvoj, je již
dnes mimo jakoukoli debatu“. Mimo jakoukoliv debatu
spíše je, že zůstává jen u proklamací! Splněných úkolů
není mnoho, protože ona „podpora“ vázne na finanč-
ních prostředcích a jejich objem stále klesá. Třeba bod
„Zlepšení odměňování zaměstnanců v kultuře“ působí
dnes velmi komicky. Reálně vzato, kultura je stále chá-
pána, byť je to v dokumentu verbálně popíráno, jako

zbytkový sektor a Ministerstvo kultury jako převodová
páka polistopadovou demokraturou vyvolaných „elit“,
angažovaných např. v projektu tzv. církevních a jiných
restitucí, hledících lačně do minulosti. Miliardy se vy-
hazovaly oknem za předražené projekty, tekly na sou-
kromé účty novodobé finanční a jiné „elity“, bagatelní
sumička 120 miliard korun ročně mizí v daňových rá-
jích, milion exekucí klepe na dveře a s nimi další de-
setimiliardové zisky těmto novodobým „elitám“, ale
kupř. na divadlech, časopisech, muzeích a nové lite-
ratuře se úzkostlivě šetří. Zcela příznačná je snaha
zrušit Ministerstvo kultury, resp. jej „sloučit“ s minis-
terstvem školství. Nefungující ministerstvo je nutné
nahradit fungujícím, ne rušit! Na kultuře se nevydě-
lává, jak se domnívají autoři dokumentu, ale na nekul-
turnost doplácíme všichni. A jak napsala Tereza
Boučková: „To největší a nejabsurdnější divadlo (s ne-
omezenými státními dotacemi!) se hraje úplně jinde.
A ještě k tomu v každodenním přímém přenosu. S kul-
turou – jako souborem hodnot, utvářejících lidskou
společnost, nemá vůbec nic společného.“

ALEXEJ MIKULÁŠEK, 
učitel a literární historik (1962)

Začněme žít!
JAN KRISTEK

Nechme stranou všechny řeči o tom, že za socialismu u nás banány nerostly, a dnes rostou. Nechme
stranou i Einsteina, který řekl, že máme jen dvě možnosti: socialismus, nebo zánik lidstva. Nejde totiž
ani o banány, ani o socialismus. Nejde o to, že by lidé dnes odmítali socialismus, natož reálný socialismus.
Jde o to, že lidé dnes odmítají jakoukoli reálnou společnost.

Lidé dnes před realitou prchají, „žijí“ životem svých „hrdinů“ z televizních seriálů a červených a hně-
dých knihoven mnoha odstínů. S nikým, kdo jako jejich „hrdinové“ nevypadá – a nemá tolik peněz – se
nebudou bavit. To je pro ně přece „lůza“. Budou sedět u televize nebo nad recyklovaným papírem, nic
nedělat, a snít o tom, že se stanou také tak bohatými. Nebo budou sedět u porna, jíst pilulky, a snít o tom,
že ho po nich budou mít také tak velkého.

Jsme však my zase až tak jiní? Vždyť jen sedíme před obrazovkami počítačů a píšeme texty, které
představují podobně uzavřený svět. Naše psaní je již jen přesvědčováním přesvědčených, naše texty
dnes již čte většinou jen několik našich známých, kteří píší texty velmi podobné. Nekomunikujeme příliš
ani navzájem, a se světem ostatních lidí už vůbec ne.

Z bohémů se stali asketi, z lidí, kteří dříve byli lidem na očích, se staly stíny, které již nechodí ani ka-
nálama – i tam by se nás občas někdo zeptal, co tam vlastně děláme. Sezením před obrazovkami jsme
pro ostatní příliš stejní na to, abychom je mohli zajímat, a k tomu jsou naše světy příliš oddělené na to,
abychom se mohli setkat. Kdysi dávno jsme se s kamarády na vandru dostali do nějaké hospody u Ko-
kořína. Pak přišla parta důchodců a důchodkyň s kytarou. Po chvíli tančili na stolech a my mladí jsme
jen záviděli, jak se umějí bavit. Pojďme lidem příkladem a ukažme jim, že i dnes se dá žít! Začněme žít!
To je to, po čem všichni touží, a už nevěří, že je to vůbec možné! Až budou vidět, že žijeme, budou číst
i naše knihy, a začnou opět toužit po společnosti, která skutečný život ve větší míře umožňuje – ať už se
ona společnost bude nazývat jakkoli. Příspěvek z konference Konec socialismu?
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Vývoj posledních několika desetiletí i současná
situace dávají mnoho materiálu pro přemýšlení
o různých aspektech spojených s vnímáním pojmu
socialismus. Základním pocitem většiny lidí s levi-
covým pohledem na svět jsou asi pochybnosti tý-
kající se různých postulátů, s kterými se setkávali
v obecném i odborném pojetí před rokem 1989
a které byly celkem logicky zpochybněny po pra-
vicových převratech v zemích střední a východní
Evropy na konci minulého století. Jde zejména o to,
že fakt porážky socialistických režimů v tomto re-
gionu nelze ignorovat a tvářit se, jako by neexisto-
vala, a mnoho lidí z tohoto faktu snadno vyvodí
závěr, že tedy systém budovaný od roku 1917
v SSSR a následně se rozšiřující do téměř poloviny
světa byl jakýmsi historickým omylem a slepou
uličkou dějin a že byl zákonitě a oprávněně pora-
žen efektivnějším, modernějším a flexibilnějším
novodobým kapitalismem. Tento postoj je samo-
zřejmě ještě vydatně podporován propagandistic-
kou masáží současnosti na téma „zločinů
komunismu“ a také různými teoriemi tzv. levico-
vých intelektuálů, kteří někdy v dobré víře, ale
často hlavně proto, aby nebyli zcela vyobcování
z té správné mainstreamové společnosti, vymýšlejí
různé pseudoteorie o postmarxismu, postmoder-
nismu a vůbec postepochách, pokud vůbec nako-
nec nepřistoupí na tezi o konci dějin a kapitalismu
na věčné časy a nikdy jinak.

Přitom se stačí podívat na některé věci jen z tro-
chu jiného úhlu, odmítnout teze o zastaralosti mar-
xistického přístupu jako metody vědeckého
zkoumání společnosti, a můžeme najít dost argu-
mentů, které tuto „filozofii porážky“ rozbíjejí.

Kde vlastně jsme?
Podíváme-li se totiž na společenský vývoj z tro-

chu většího časového odstupu, můžeme celkem
oprávněně konstatovat, že skutečně ten tolik pra-
vicí vyhlížený konec dějin nenastal. Jen jsme se
v určitých aspektech společenského vývoje vrátili
do minulosti. Je dobře si uvědomit, že právě zjevné
prvky návratu do minulých období, jako je likvidace
sociálních systémů, které v tomto prostoru začal
budovat už Bismarck na konci 19. století, nebo do-

konce snaha vrátit nás do období nadvlády církve
svaté a pobělohorské šlechty někam před Josefa
II. docela dobře ilustrují, že jsme se nevymanili
z toku dějin tak, jak ho popisovali marxisté, jen
jsme se vrátili po dějinné linii zpátky. Koneckonců,
už Lenin někdy na začátku 20. let minulého století
ve svých dopisech poznamenává, že nelze vyloučit
takový zpětný pohyb, že je to věc v dějinách
známá. Připomenu v této souvislosti porážku Pa-
řížské komuny nebo nástup fašismu v první polo-
vině 20. století jako reakci na vznik socialistické
orientace v SSSR. Zároveň ovšem platí, že zpětné
pohyby nemohou zcela změnit celkovou vývojovou
trajektorii. Po zániku Pařížské komuny přišla další
fáze rozvoje praxe a teorie socialismu, která nako-
nec vyústila v socialistickou revoluci v Rusku; re-
akční vývoj v první polovině minulého století
nakonec vedl ke vzniku evropské socialistické sou-
stavy a socialistickému rozvoji zejména v někte-
rých asijských zemích.

Neustále vzrůstající obtíže restaurovaného ka-
pitalismu v současnosti a expanze čínského modelu
a dalších neliberálních a socializujících přístupů
v dalších zemích potvrzují úvahu, že základní trajek-
torie společenského vývoje pokračuje a že se z dlou-
hodobějšího historického hlediska pohybuje stále ve
fázi přechodu od kapitalismu k vyšší společenské
formaci, socialismu.

O čem nás už přesvědčil kapitalismus
Uplynulých dvacet let společenské retardace

přineslo i řadu užitečných poznatků. Především se
ukázalo, že základní prvky kapitalismu, tak přesně
charakterizované právě Marxem, neztratily platnost
ani v nových výrobně-silových kulisách. Mecha-
nismy fungování kapitálového vztahu, tj. vztahu
mezi vlastníky a nevlastníky výrobních prostředků
v kombinaci s živelností působení tržního systému,
který je ještě navíc deformován monopolními struk-
turami s globálním dosahem a expanzí spekulativ-
ních forem maximalizace zisku, nám přinesly
ekonomické a sociální krize, rostoucí společenskou
diferenciaci a obrovskou společenskou neefektiv-
nost. Řeči o tom, že si komunisté či marxisté vymys-
leli a násilně společnosti vnutili třídní boj, jsou

Problémy socialismu
Poznámky k některým aspektům vnímání minulosti, současnosti i budoucnost
Pavel Janíčko
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směšné, podíváme-li se na různé ukazatele charak-
terizující příjmové a sociální rozvrstvení společnosti.
Nikoliv levice, ale pravice dělá politiku směřující
k rozdělení společnosti na třídy, nikoliv levice, ale
pravice provozuje praktiky třídního boje ve formě
ataků na sociální systémy.

Stejně tak se řada lidí v současnosti už přesvěd-
čila o skutečném obsahu pojmů, jako jsou lidská
práva, demokracie a svoboda. Je třeba více hovořit
o takových represivních opatřeních kapitalistického
režimu, jako je nezaměstnanost a sociální vyloučení
a obecně celkový trend k brutalitě a válkám. Tyto
hrozby se navíc vztahují ne na jakési politicky an-
gažované občany, ale na každého běžného člověka.
Z hlediska tohoto „řadového“ občana se tedy v sou-
časnosti míra svobody ve srovnání s předlistopado-
vým režimem snížila a naopak míra represe se
zvýšila.

Dalším frekventovaným pojmem z instrumen-
tária antilevicové propagandy je efektivnost. Socia-
lismus prý nikdy nebyl a ani nemůže být efektivnější
než kapitalismus, resp. společnost fungující na zá-
sadách soukromého vlastnictví. Máme snad věřit
tomu, že je efektivní systém, který není schopen za-
městnat a uživit stamiliony lidí po celém světě?
V tomto smyslu se jeví ten nedokonalý předlistopa-
dový socialismus jako velmi efektivní systém.

Proč je třeba socialismus
Ti, kteří hovoří o nutnosti překonání kapitalismu

a nezbytnosti jeho nahrazení systémem založeným
na celospolečenské kooperaci a úsilí o zabezpečení
důstojného života všech bez ohledu na jejich soci-
ální původ, jsou často nazýváni utopisty.

Záleží opět na tom, z jakého pohledu se na celou
záležitost podíváme. Nechceme-li se zabývat otáz-
kami přežití lidstva v nějaké rozvinutější formě, pak
ovšem jsou podobné úvahy skutečně zbytečné.
Chceme-li, aby lidstvo nezaniklo, pak je prosazování
vyšší formy společenské kooperace naopak otázkou
jeho další existence. Měli bychom odmítnout teze
o tom, že komunistům jde o vybudování ráje na
zemi; komunistům a všem myslícím lidem musí jít
o to, aby lidstvo zachovalo a rozšířilo svůj potenciál
a přežilo, a to bez odstranění kapitalismu nelze. Ve
skutečnosti je tedy skutečnou utopií pravicová před-
stava o kapitalismu jako vrcholné fázi dějin.

Jsme rovněž často vystavováni kritice, že chceme
zavádět škodlivé prvky sociálního inženýrství. Tento
pojem se uvádí obvykle s velmi pejorativním náde-
chem jako něco škodlivého, ne-li přímo zločinného.

Tito pravicoví bojovníci za přirozenost však zapomí-
nají, že lidstvo pokořilo všechny ostatní živočišné
druhy právě proto, že začalo fungovat na principech
sociálního inženýrství a že odvrhlo jednoduché me-
tody přirozeného výběru. Ti, kteří nám tady tak pro-
pagují škodlivost vědomého fungování společnosti
a zasahování člověka do přirozených procesů, by
měli jít možná příkladem a odmítnout takové soci-
álně inženýrské zrůdnosti, jako je třeba lékařství
a zdravotnictví.

Téma přirozenosti se také často používá k ob-
hajobě stále rostoucí diferenciace. Je přece „při-
rozené“, že lidé nejsou stejní, a proto nemají ani
stejnou pozici ve společnosti a stejné příjmy, říkají
nám. Vypadá to na první pohled racionálně, ale jen
do té doby, dokud se někdo nezeptá, jak velké
vlastně ty odlišnosti jsou. Jsou snad lidé natolik
odlišní, že průměrné příjmy většiny lidí jsou mno-
honásobně pod příjmovou úrovní různých pánů
kellnerů, bakalů apod.? Kapitalismus není o přiro-
zené nerovnosti, kapitalismus je o nerovnosti vy-
plývající z kapitálového vztahu a tato nerovnost
nejen neodpovídá skutečným rozdílům ve schop-
nostech lidí, ale naopak rozvoj těchto schopností
blokuje a deformuje.

Na druhé straně silné stránky socialismu, tedy
překonání jednoduchých „darwinistických“ schémat
vývoje a přechod na sofistikovanější vědomé ovliv-
ňování svého vlastního osudu mají svá úskalí.

Především se zvyšuje role subjektivní složky při
utváření společnosti. Je to prostě tak, že sofistiko-
vanější systémy vyžadují také složitější formy řízení
a jsou na něm závislé. Chceme-li, aby se „zhroutila“
letecká doprava, tak ji jednoduše přestaneme obs-
luhovat a začneme chodit pěšky. Dokonalejší
systémy prostě vyžadují angažovanost subjektu, což
byla také jedna z příčin zpětného historického po-
hybu. Pojem „Gorbačovova zrada“ není možná v této
souvislosti tak neracionální a nemarxistický, jak to
na první pohled vypadá. Nastoluje právě otázky role
subjektu ve vývoji lidstva, tedy, řečeno s Marxem,
přechodu z prehistorického období do historického
stádia své existence, kdy se člověk stane reálným
subjektem svého osudu. Ani Marx tuto roli subjektu
nepodceňoval, svědčí o tom jeho známá teze o Fe-
uerbachovi: „Filozofové dosud svět jen různě vyklá-
dali, jde však o to změnit jej“.

Předneseno na veřejné konferenci Konec socia-
lismu?, kterou pořádala Unie českých spisovatelů
a Výbor národní kultury 20. 4. 2013 v Praze
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Z KONFERENCE KONEC SOCIALISMU?
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

1. Proč skončil socialismus?
Podle mě skončil jen sovětský model – skandi-

návský model, pokud vím, se drží dobře. Na Islandu
si dokonce chladnokrevní Vikingové horkokrevně
poradili s banksterským finančním upírem. A indi-
áni v Latinské Americe zatím úspěšně hledají
vlastní model.

2. Myslíte, že kapitalismus se už přežil?
Systém založený na předpokladu, že množina

soukromých egoismů vyprodukuje společné blaho,
mi připadá naprosto blouznivý. Při rozumném re-
spektování pravidel včetně lidských práv může ta-
kový systém nějakou dobu fungovat, ale nakonec
to vždycky skončí orwellizací ve stylu románu
1984. Lidé si budou muset vybrat: buď kapitalis-
mus, nebo demokracie.

3. Jak by měl vypadat nový společenský řád?
Měl by vycházet z principů francouzské revo-

luce: svoboda – rovnost – bratrství. Možná to zní

naivně, ale nic lepšího lidé nevymysleli. Nebo
ano?

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

Úplně by stačilo kulturu postavit naroveň eko-
nomice, anebo raději nad ekonomiku. Aby o stra-
tegických záležitostech, které se týkají všech
občanů, nerozhodovali jednostranně vzdělaní ma-
nažeři, ale důvěryhodné osobnosti se zkušenostmi
a rozhledem, bez vazeb na mafiánské struktury.

5. Dělá náš stát kulturní politiku?
Ne. Rozdat pár grantů není kulturní politika.

Kdyby ministerstvo kultury nemělo za úkol připravit
církevní restituce, už bychom neměli ani to minis-
terstvo. Tato vláda usilovně pracuje na tom, aby se
Česko zařadilo mezi montovny s levnou pracovní
silou. Takže hájit a rozvíjet českou kulturu, to už se
téměř rovná občanské neposlušnosti.

JIŘÍ ŽÁČEK, básník (1945)

Čtenářská anketa Unie českých spisovatelů

Konference VNK a UČS na téma Konec socialismu?
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NAŠLI JSME V POŠTĚ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

V sobotu 20. dubna 2013 jsem se zúčastnil
konference „Konec socialismu?“ pořádané v bu-
dově ÚV KSČM v Praze Unií českých spisovatelů
ve spolupráci s Výborem národní kultury. Byla to
v krátké době už druhá akce v Praze zabývající
se otázkou socialismu – po 34. teoreticko-poli-
tické konferenci, konané na tomtéž místě
a v tomtéž sále o týden dříve. Bylo by potěšující
z toho vyvozovat, že o věc socialismu je tedy
velký zájem. Bohužel, taková představa by byla
poněkud lichá. Ačkoli velký sál byl stejně jako
před týdnem téměř plně obsazen, lidi v nedůcho-
dovém věku by bylo možno mezi asi 150 přítom-
nými spočítat na prstech. 

První referát přednesl politolog a univerzitní
profesor Oskar Krejčí. Předně musím uvést, že
hovořil spatra a bez napsaných poznámek, pře-
sto jeho projev měl vysokou úroveň a zůstal sro-
zumitelný, řečník se nezapletl do svých slov, jak
se to podařilo některým jeho následovníkům.
Nejprve položil otázku, proč se socialismus 20.
století ukázal jako neživotaschopný. Byl to dle
jeho slov byrokratický socialismus. Na jednu
stranu hovořil Krejčí o stalinském teroru, který
„bývá chápán jako anomálie, záležitost psychiky
jednotlivce“, ale dle Krejčího slov „šlo o udržení
disciplíny nutné při industrializaci, přičemž bru-
tální metody na čas socialismus zachránily, ale
z dlouhodobého hlediska zničily“ (nezmínil bo-
hužel, jak se tedy mělo postupovat jinak a lépe,
jelikož z logiky těchto slov bez „brutálních sta-
linských metod“ by socialismus padl ještě
během industrializace ve 30. letech). Krejčí vy-
zdvihl význam stalinských pětiletek pro vítězství
SSSR ve 2. světové válce a označil Stalinovu éru
za úspěšné budování socialismu v nerozvinuté
zemi. Jsem zvědav, jestli se za to dostane kon-
ferenci Unie českých spisovatelů tak rázného od-
souzení a pohrůžky zákazem jako v případě
pražských teoreticko-politických konferencí. 

Dalším faktorem pádu reálného socialismu
byla dle slov profesora Krejčího skutečnost, že
se nepodařilo vychovat nového socialistického
člověka, na což byla příliš krátká doba. To jistě
byla, ale naskýtá se pak řečníkem nezodpově-
zená otázka, co má tedy komunistické hnutí

dělat, aby nebylo poraženo v dlouhé době mnoha
generací, v nichž budou přežívat pozůstatky
měšťácké morálky. Dle Oskara Krejčího minulý
socialismus neuměl pružně reagovat na změny
a chyběly mu sebeobranné reflexy, takže se ne-
dokázal bránit gorbačovštině a následnému vý-
voji (neuvedl proč, totiž že těchto obranných
reflexů komunistické hnutí zbavil Nikita Chruščov
a jeho následníci svou politikou „mírového sou-
těžení“ a „pohasínání třídního boje“). Za nejcen-
nější prvek demokracie označil profesor Krejčí
diskuzi, která v minulosti byla nedostatečná (já
tedy myslím, že práce a na jejím základě zajiš-
těné základní sociální jistoty, tj. lidská existence,
jsou zásadnější než diskuze). 

V závěru své řeči se zmínil Krejčí o socialismu
v 21. století, který prý bude reagovat na zcela
nové problémy, neboť globalizace prý vytváří nové
ekonomické a sociální vztahy (jaké?). Stalinský
socialismus měl dle jeho slov v sobě prvek aske-
tismu, silný morální prvek sebeobětování pro po-
spolitost nad individuálními zájmy. Potřebujeme
nové hnutí, lidi s mravním chováním v zájmu spo-
lečnosti. Ze současného levicového hnutí se vy-
tratila solidarita, panuje zde sobectví
a individualismus. Většina poslanců zastávající
své funkce ve třetím volebním období se chová
úplně jinak, než dělníci. (Většina? Ne všichni?)
Dochází ke korupci „levicových elit“ prostřednic-
tvím výhod, které jim poskytuje liberálně demo-
kratický režim. Dokud toto nepřekonáme,
nemůžeme nabídnout fungující model socialismu.
(Hle, toť kritika vůdců KSČM, která se v této straně
nenosí! Jsem zvědav, jestli Haló noviny řeč
 Oskara Krejčího přetisknou. A opět z Krejčího řeči
vychází i v této části nejlépe onen socialismus
Stalinovy éry! Kdo by to byl řekl – nestraník Krejčí
je zřejmě stalinovcem, bezpartijním bolševikem!) 

Poněkud nejasným mi zůstalo Krejčího tvrzení,
že nemáme vyřešenou představu, jak má fungo-
vat budoucí stát a jakou funkci budou plnit pe-
níze. Já myslím, že zvláště Lenin a Stalin tuto
otázku vyřešili dostatečně, nyní jde o to na jejich
dílo navázat, obnovit a dokončit to, co oni nestihli
a co bylo po jejich smrti kontrarevolucionáři
a oportunisty zmařeno. 

Jednotni v bezradnosti
Leopold Vejr
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Následující řečnice docentka Ilona Švihlíková
mluvila rovněž z hlavy. Uvedla, že USA se pokou-
šely (zřejmě myšleno v období po pádu sovět-
ského bloku) o skok do nového systému
(jakého?), což se nepodařilo, a svou krizi řešily
militarizací a potlačováním lidských práv, zvláště
po r. 2001 (ale to vždy ve svých dějinách!). Nyní
nejsme svědky globální krize, ale krize Západu.
Krize jsou řešeny nastolením autoritativních re-
žimů, dochází ke konfliktu i mezi současnou
okleštěnou podobou demokracie a mezi kapita-
lismem. Vznikají tendence uchovat kapitalismus
v autoritativní, fašizující formě (to také není nic
nového!). Soukromý sektor se parazitně napojuje
na stát, například v reformě penzijního systému.
Stát předává své funkce soukromým finančním
subjektům. Nemůžeme čekat, že zásadní systé-
mová změna se uskuteční v ČR, která hraje jen
úlohu kolonie, nýbrž k takové změně musí dojít
v USA a Německu. (Bylo by to jistě pro nás nej-
snazší, ale proč zrovna tam by měl být nejslabší
článek imperialistického řetězce?) Nesmíme
však jen čekat, nýbrž musíme vytvářet kádrovou
připravenost a organizovanost. (Kde? V rámci
KSČM či ČSSD? Nebylo řečeno.) Docentka Švihlí-
ková zmínila nutnost budování nekapitalistických
prvků uvnitř (kapitalistického) systému, napří-
klad družstevnictví, které prý nás (socialisty)
budou učit „jinému“ (nekapitalistickému) způ-
sobu chování a jednání. Není to v rozporu s uče-
ním klasiků marxismu, že budování socialismu
nemůže začínat už v lůně kapitalismu, ale pro
jeho zahájení je třeba kapitalismus svrhnout?
(Tak „militantní“ slovo v průběhu celé konfe-
rence nezaznělo.) Pokud nebudeme k sobě soli-
dární, nemáme šanci vůči kapitalistům, kteří
k sobě solidární jsou, zakončila Švihlíková. Ano,
v boji proti dělnické třídě kapitalisté jsou vzá-
jemně solidární, nicméně obávám se, že snahou
o budování „nekapitalistických prvků“ a jejich
konkurováním „kapitalistickým prvkům“ se vy-
znavači socialismu pouze ekonomicky zruinují
a věci socialismu tím příliš nepomohou. 

Zajímavý projev přednesl docent Pavel Ja-
níčko, ekonomický poradce Českomoravské kon-
federace odborových svazů. Ten v úvodu řekl, že
svým projevem nereprezentuje ČMKOS, která „je
dnes trochu jinde než levicové hnutí“ (a kde je
levicové hnutí, táži se já), že Zavadil se nestal
přes noc marxistou a bolševikem. Pavel Janíčko

uvedl, že epocha přechodu od kapitalismu k so-
cialismu neskončila lety 1989-90. I Lenin před-
povídal retardační tendence společenského
vývoje. Dnes jsme svědky návratu nejenom do
20., ale i 19. století a dokonce i do předjosefínské
doby – prostřednictvím obnovy feudálních prvků
a církevních restitucí. Levicové hnutí je napa-
dáno za represe v minulosti, přitom dnes nemo-
hou vykonávat svou práci statisíce lidí, zatímco
v minulém režimu většina obyvatel nebyla nijak
perzekuována. Míra represe se po listopadu 1989
naopak zvýšila a dnes je politicky pronásledo-
váno mnohem více lidí než v tzv. policejním státě
(ČSSR). Jednotlivec mohl před rokem 1989 lépe
hájit svá práva než dnes. Docent Janíčko také vy-
jádřil podiv nad tím, že se KSČM předlistopado-
vého období více nezastává (tak se musí
podivovat každý, kdo naivně očekává od KSČM
komunistickou politiku, dodávám já). Zastal se
kolektivismu před individualismem, pěstovaným
dnešním režimem. Individualismus je získáváním
výhod na úkor společnosti – avšak i v levicovém
hnutí se objevuje teze, že „minulý režim“ byl sle-
pou uličkou a je třeba se od něj distancovat. Ja-
níčko tento názor nesdílí a argumentuje tím, že
reálný socialismus ve srovnání se současností
vykazoval velké rysy pokrokovosti a snažil se
překonat kapitalismus (s tím souhlasím, avšak
dlužno dodat, že snaha překonat kapitalismus
postupně s revizionistickou degenerací režimu
ustoupila snaze o obnovu kapitalistického tržního
hospodářství s vedoucí úlohou formálně komu-
nistické strany). 

Z příčin vedoucích k pádu předlistopadového
režimu vyzdvihl Janíčko roli subjektu – otupění
mas a jejich představu o nezvratnosti vývoje zpět
ke kapitalismu. Na vývoj (myšleno pád většiny
formálně socialistických režimů) měla dle Janíč-
kových slov vliv Gorbačovova zrada (o Chruščo-
vově zradě, která ji předcházela a do značné míry
umožnila, se nikdo z řečníků nezmínil). Cesta
k socialismu je bojem lidstva o přežití. Budoucí
socialismus musí být orientován na kolektivis-
mus a společenské vlastnictví. Třídní boj je při-
rozenou součástí kapitalistické společnosti,
nezanášejí ho tam komunisté. (Škoda, že toto
není stanovisko všech zastánců socialismu.) 

Zajímavý byl projev svérázného umělce Milana
Kohouta, člena předlistopadového undergroundu,
vyhoštěného v roce 1986 z ČSSR. Ten je znám
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svou kritikou „všech totalit“, kam řadí „kapita-
lismus, komunismus a náboženství“. Překvapila
mě už sama skutečnost, že zastánce této teze
vstoupil do budovy ÚV KSČM. Mluvil zde velmi
ostře, ba vulgárně, ovšem s ohledem na postarší
publikum nezvyklé na tento způsob projevů se
zjevně mírnil, soudě dle jiných jeho výstupů do-
stupných na internetu. Milan Kohout představil
svůj model „socialismu se zvířecí tváří“, založe-
ného na tezi, že jakýkoli systém usilující o ne -
ustálý růst je zrůdný, neboť planeta není
nekonečně veliká. Vyzdvihl ekologickou šetrnost
a kolektivismus, spolupráci namísto soutěžení.
Kohoutova řeč vzbudila úsměvy, potlesk i roz-
paky, nicméně ať už si o jeho tezích myslíme co-
koli, musíme mu přiznat jedno: vlastní originální
myšlenky. To se na půdě této budovy moc často
nevidí. 

Z několika dalších projevů bylo nejzajímavější
vystoupení básníka, zasloužilého umělce Karla
Sýse. Zaujalo mě však více z hlediska literár-
ního než politického. Ostatně, Karel Sýs je bez-
esporu lepší literát než politik. Vystupující se
vesměs shodli na tom, že minulý režim byl
špatný, současný je ještě mnohem horší a že
nikdo vlastně neví, co s tím. Byla to shoda
vpravdě dojemná. Soudruzi František Stoklasa
a Jan Zeman nechtěně nastolili v sále atmo-
sféru takřka anarchistickou, protože během je-
jich dlouhotrvajících referátů, čtených z velké
části potichu, se špatnou artikulací a mimo mik-
rofon, narostl hluk a pohyb v sále do neúnos-
ných forem a rozměrů, což zřejmě vedlo
organizátory k předčasnému ukončení konfe-
rence a výzvě dalším přihlášeným řečníkům,
aby odevzdali své příspěvky písemně. V záplavě
slov zmíněných diskutérů se objevila i tvrzení,
že dnes žijeme v postindustriální společnosti
a minulý socialismus industriální společnosti
proto nelze opakovat, že humanismus je třeba
prosazovat už nyní a nečekat na socialismus
(rozdat všechny své peníze žebrákům nebo si
nastěhovat domů všechny bezdomovce, kteří
o to projeví zájem?), mohli jsme vyslechnout
nejasné a ničím nepodložené plkání o „stalinis-
tických deformacích“, kritiku odsunu Němců
z českého pohraničí (ani jsem si nevšiml, že
jsem na vládní akci) a popravy Milady Horákové,
navrch citace klasiků „demokratického socia-
lismu“ Garaudyho a Kosíka. Byli jsme svědky

i zajímavých protiřečení, například kritiky sílí-
cího konzumerismu za minulého režimu a sou-
časně prý nedostatečných možností cestování
do zahraničí (jeho rozšíření by jistě boji proti
konzumu velmi prospělo!). Souhrnem, názorná
ukázka úrovně teoretických představ řadových
členů KSČM nebo jejích sympatizantů poplat-
ných filipovskému vedení. 

Zážitky ze sobotní konference mě nutí tento
článek ještě prodloužit úvahou nad obsahem
pojmu „levicové hnutí“, resp. „levice“, zazníva-
jícího z úst snad všech vystupujících (zatímco
třeba o pojem „komunistický“ ucho poslucha-
čovo téměř nezavadilo). Několikrát jsem zde sly-
šel povzdech, že ze současných levicových stran
cesta k novému (protikapitalistickému, ale to
bylo pro většinu zřejmě „silné slovo“) hnutí ne-
vede. Bohužel, nebylo řečeno, odkud a kudy
vede. Hovořilo se o pluralitním levicovém hnutí.
Pakliže máme chápat tuto levici tak, že její sou-
částí jsou všechny subjekty a jednotlivci, kteří se
za levicové prohlašují, pak mi není jasné, jak
mohou v rámci jednoho hnutí být organizováni
antikomunističtí zastánci kapitalismu (mezi něž
patří bezesporu všichni vůdci sociální demokra-
cie a velká část vůdců KSČM) dohromady s anti-
komunistickými odpůrci „jakékoli autority“
a „všech totalit“ (rovněž se hlásícími k levici),
společně s revolučními marxisty? Může fungovat
„pluralitní levicové hnutí“ překračující barikádu
(protiklad, antagonismus) mezi politikou buržo-
azní a proletářskou, protilidovou a lidovou? Fun-
govat může, ale jedině tak, že revoluční
komunisté řeknou, dejme tomu, uděláme akci
v pátek na Václavském náměstí, sociální demo-
kraté na ně zavolají policajty, protože v té akci
uvidí „hrozbu pro demokracii“ a anarchisté
 vyrazí rudé i oranžové zmlátit pro jejich „autori-
tářství“. 

Jestli je dnes v něčem formální levice jedno-
tná, pak v bezradnosti. Nepotřebujeme „pluralitní
levicové hnutí“, nýbrž revoluční marxisticko-le-
ninskou komunistickou stranu (obsahem své po-
litiky, nikoli nutně názvem). Ta může obezřetně
spolupracovat s ostatními, státotvornými stra-
nami a organizacemi, ale nesmí přitom pouštět
ze zřetele, že jejím cílem je porážka kapitalismu
a nikoli jeho podporování. 

http://www.komsomol.cz/  
25. 4. 2013
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Nemohlo vám jistě uniknout, že řada věcí je vy-
myšlena způsobem salámové metody pod utaje-
ným záměrem: zvyknou si.

O co jde? O peníze – vyrovnání státu s církvemi.
Každý z vás se může dopočítat k následujícím vý-
sledkům. Jako příklad uvádím římskokatolickou
církev (viz tabulka). 

Za deset let dluh klesne o 6,76 miliardy korun
(uhradit se má 47,2 miliardy), kromě toho bude činit
příspěvek státu na církve za období deseti let 
8,11 miliardy (s využitím na mzdy a opravy jako
tomu bylo do roku 2012). V roce 2012 dostala řím-
skokatolická církev od státu na svojí existenci 
0,94 miliardy korun. V roce 2022 jí bude vyplaceno
2,58 miliardy korun. U každého hospodáře by měl
být předaný majetek zdrojem vlastního zabezpe-
čení (restituenti domů museli v řadě případů přes
úvěr zajistit provozuschopnost domu i s návratností
vložených investic). 

Celkem bude z daní lidí jen římskokatolické církvi
za 10 let vyplaceno 25,79 miliard korun. 

To je odluka církve od státu? 
Ne, je to ten největší zločin proti této republice. 
Pro roky 2017 až 2022 byla použita inflace 2,5%.

Nutno podotknout, že přijatý zákon o vyrovnání
státu s církvemi nikde nemluví o deflaci. Takže vy-
slovené lži pana poslance Polčáka (TOP 09 resp.
STAN), o provedení deflace k požadovaným část-
kám, jsou ve společnosti - kde jsme si na lhaní zvy-
kli - samozřejmostí a tudíž i jeho lež zůstala bez
trestu.

Zatím. 

Oproti zákonu
byla do podepsa-
ných smluv vložena
možnost nákupu
dluhopisů. Vzhle-
dem k tomu, že po
tři roky tj. do roku
2015, bude církev
dostávat nesnížený
příspěvek od státu, může na zakoupení dluhopisů
vyinkasovat další stamiliony. Tyto stamiliony jdou
z kapes daňových poplatníků. 

Finanční vyrovnání státu s církvemi je od roku
1989 největším finančním tunelem a zločinem proti
všem lidem. Tak, jako musí občan platit nedobro-
volně koncesionářské poplatky, ať se mu zpravo-
dajství ČT líbí nebo ne, budou miliony lidí muset
platit ze svých daní nedobrovolně desátek do po-
kladny církvi. 

Toto konstatování není proti víře. Chce jen upo-
zornit, jak lze víru zne-
užít a historie to
dokazuje. 

Voliči, starostové
a samotná ODS i TOP 09
se budou muset roz-
hodnout, zda v sociálně
se propadajícím státě
budou podporovat, hájit
pozici lží, nebo pozici
pravdy a lidskosti.
Budou se muset roz-
hodnout, kdo za ně

bude v nadcházejících volbách kandidovat. 
Na námitku, že tyto horentní částky jsou v po-

řádku, lze namítnout bez použití argumentu, jak se
k uvedené částce došlo (tuto skutečnost nebyl
nikdo schopen řádně předložit a vysvětlit), argu-
ment, kdo se doposud o majetek církví staral, kdo
jej platil? Ani zde nebyl předložen žádný výčet
kromě skutečnosti, že žádná církev nezanikla. 

Volalo se po výčtovém zákonu. Byl odmítnut. Ná-
lezy Ústavního soudu nejsou a nebyly návrhem pro
ceny pozemků a nemovitostí od realitní kanceláře,
jak se někteří zastánci horentních výpočtů finanč-
ních částek snaží nálezem ohánět.

JDE O VELKÉ PENÍZE
Václav Dvořák 

Fo
to

 

rok   počty splátek  splátka dle zákona  příspěvek státu      rok celkem
2013       30            1 573 333 333,33     943 600 000,00     2 516 933 333,33
2014       29            1 603 226 666,67     943 600 000,00     2 546 826 666,67
2015       28            1 656 133 146,67     943 600 000,00     2 599 733 146,67
2016       27            1 710 785 540,51     896 420 000,00     2 607 205 540,51
2017       26            1 743 290 465,78     849 240 000,00     2 592 530 465,78
2018       25            1 786 872 727,42     802 060 000,00     2 588 932 727,42
2019       24            1 831 544 545,61     754 880 000,00     2 586 424 545,61 
2020       23            1 877 333 159,25     707 700 000,00     2 585 033 159,25 
2021       22            1 924 266 488,23     660 520 000,00     2 584 786 488,23 
2022       21            1 972 373 150,43     613 340 000,00     2 585 713 150,43 
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Opravdu si zvykneme prakticky na cokoliv? Je to
skutečností? 

Rozhodnutí je jen na nás. 
Ti, co se nechtějí s takovýmto osudem smířit,

mohou udělat to minimum, ukázat na poslance,
kteří miliónům lidí svým hlasováním připravili ob-
tížnou budoucnost. 

V následujících volbách - nevolte je. 
Bude to varováním pro ostatní kandidáty, nezvy-

kli jsme si, a nenecháme si v budoucnu nic líbit. 
Na každé demonstraci, na každém semináři, na

každém petičním stánku budou letáky – nevolitelní
poslanci.

Na každém webu - nevolitelní.
Z každé akce pořídit videozáznam, (rozhovory

s voliči) a zveřejnit jej na sociálních sítích. 

Nevolitelní pro budoucnost – zločinci nepatřící
do poslaneckých křesel:

ODS:
Walter Bartoš, Václav Baštýř, Jan Bauer, Marek

Benda, Petr Bendl, Miroslav Bernášek, Zdeněk
Boháč, Pavel Bohatec, Jan Bureš, Jan Čechlovský,
Jana Černochová, František Dědič, Pavel Drobil,
Dana Filipi, Jana Fischerová, Jan Florián, Zdeňka
Horníková, Tomáš Chalupa, Miroslav Jeník, Radim
Jirout, Lenka Kohoutová, Jaroslav Krupka, Jan Ku-
bata, Jaroslav Martinů, Václav Mencl, Petr Nečas,
Miroslava Němcová, Vít Němeček, Jan Pajer, Jiří
Papež, Roman Pekárek, Jaroslav Plachý, Jiří Pospí-
šil, Aleš Rádl, Ivana Řápková, František Sivera, Pavel
Staněk, Zbyněk Stanjura, Pavel Suchánek, Pavel
Svoboda, Igor Svoják, David Šeich, Boris Šťastný,
Jiří Šulc, Tomáš Úlehla, Jan Vidím, Vladislav Vilímec,
David Vodrážka, Ivana Weberová, Jaroslava Weni-
gerová, 

TOP 09 - STAN: 
Zdeněk Bezecný, Ludmila Bubeníková, Václav

Cempírek, Josef Cogan, Jaromír Drábek, Jaroslav
Eček, Jan Farský, Petr Gazdík, Martin Gregora, Alena
Hanáková, Leoš Heger, Petr Holeček, Václav Horá-
ček, Jan Husák, Jitka Chalánková, Rudolf Chlad, Mi-
chal Janek, Ladislav Jirků, Miroslav Kalousek, Jana
Kaslová, Daniel Korte, Rom Kostřica, Patricie Kota-
líková, Václav Kubata, Helena Langšádlová, Franti-
šek Laudát, Jaroslav Lobkowicz, Pavol Lukša, Jiří
Oliva, Vlasta Parkanová, Gabriela Pecková, Stanislav
Polčák, Anna Putnová, Aleš Roztočil, Jaroslava
Schejbalová, Karel Schwarzenberg, Jiří Skalický,
Jan Smutný, Bořivoj Šarapatka, Renáta Witoszová, 

LIDEM: 
Lenka Andrýsová, Dagmar Navrátilová, Viktor

Paggio, Karolína Peake, Jiří Rusnok, Jana Suchá,
Martin Vacek, Radim Vysloužil, 

Nezařazení:
Josef Dobeš, Michal Doktor (Jihočeši), Milan Šťo-

víček, Jaroslav Škárka.
********************************
Václav Dvořák přidal(a) příspěvek ve skupině Cír-

kevní restituce = tunel na Facebooku:
Skandální rozhodnutí Ústavního soudu znamená

začátek politického boje o příští složení sněmovny.
Obracím se na levicové i pravicové voliče, kteří ne-
souhlasí s tzv."církevními restitucemi", aby velmi
dobře vybírali strany a jednotlivé poslance v příštích
volbách. Nenechte dál pokračovat poslance, kteří 

a) hlasovali pro tento zákon
b) jsou členy stran, které nebyly schopny

a ochotny vyřešit zákonem vztah ke katolické sektě
v letech, kdy měli parlamentní většinu a které ne-
využily všechny prostředky k odvrácení rekatoli-
zace naší země.

Pryč s krádeží veřejného majetku církvemi!
Hanba prelátům a jejich kumpánům v parla-

mentu!
A žije republika a demokracie!  
11. června 2013
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V Listině základních práv a svobod, přijaté v roce
1991 se uvádí: Stát je založen na demokratických
hodnotách. Nesmí se vázat na výlučnou ideologii
ani na náboženské vyznání. Zákon o tzv. církevních
restitucích tento závazek zpochybňuje. Z římsko-
katolické církve se stane největší soukromý vlast-
ník pozemků v České republice, krom toho získá
desítky miliard korun navýšených o inflaci a další
každoroční příjmy ze státního rozpočtu, což jí po-
skytne moc, jakou neměla ani za monarchie. 

Zákon má krycí název Narovnání státu s círk-
vemi. Správně by se měl jmenovat Omezení suve-
renity státu ve prospěch římsko-katolické církve.
Malé církve, které se podle zákona mají na zisku
podílet, byly přizvány jen jako pokrývači, jen jako
alibi, což jim sice zpočátku přinese jmění, ale ve
výsledku se z nich stanou vazalové ŘKC. Můžeme
to srovnat se situací malých politických stran, které
v době nedávno minulé uznávaly vedoucí postavení
komunistické strany, aby si zajistily svou formální
existenci. Římsko-katolická církev se tváří jako
štědrá Velká sestra, když odkrojila ze státního daru
12 miliard a rozdělila je malým sestřičkám. Zbytek
ve výši 47 miliard si ponechá. 

Českých občanů, kteří k žádné církvi nepatří,
a těch je v republice naprostá většina, se nikdo ne-
ptal, zda s tímto zákonem, který zadluží i jejich po-
tomky, souhlasí. Když se občané ozvali sami
a protestovali proti nemravnému zákonu, neměl je-
jich názor žádnou váhu. Ani varování odborníků,
kteří zákon veřejně kritizovali a nazvali jej právním
zmetkem, nebylo vyslyšeno. Stejně tak nebyla vy-
slyšena opozice.

8. listopadu loňského roku, ve výroční den bitvy
na Bílé hoře, byl ve Sněmovně tento nemravný
zákon schválen. Tři poslanci z ODS, kteří to umož-
nili tím, že složili mandát a místo nich byli koopto-
váni náhradníci, ti tři exposlanci jsou dnes trestně
stíhaní pro korupci a sedí ve vazbě. Vláda padla.
Zákon však zůstává v platnosti, protože ÚS vyhod-
notil žaloby proti němu jako nedůvodné. Pouze
čtyři stateční ústavní soudci napadli obsah zákona,
i způsob, jakým byl odhlasován. Jedenáct jiných
ústavních soudců však v jednání poslanců, kteří
prodali své mandáty, aby zákon mohl projít, korupci

neviděli. I velká část novinářů tvrdí, že nejde o ko-
rupci. Tito takzvaní hlídací psi demokracie, kteří už
zapomněli, že smyslem demokracie je diskuze
a nikoliv dealerství, dnes štěkají na státní zástupce
a policii, místo toho, aby jim tleskali, že konají svou
povinnost a stíhají korupčníky.

Jak je možné, že vláda, která nelegitimně pro-
tlačila zákon poškozující ČR, má ještě tu drzost hlá-
sit se o další vládnutí? Jak je možné, že koaliční
poslanci, kteří pro tento zákon zvedli ruce, i když
věděli, že občané to pokládají za zradu, ptám se,
jak je možné, že tito nečestní poslanci odmítají
předčasné volby. Jak mohou setrvávat ve Sně-
movně, když už jim jejich voliči nevěří? Odpověď je
snadná. Mají strach. Bojí se přijít o imunitu. A tak
se drží pohromadě ve smečce, v ohrádce Sně-
movny, obklopeni hlídacími psi, svými novináři.
V co doufají? Že za rok zapomeneme? Že nám
média stihnou vymýt mozky? To opravdu věří, že
je znovu budeme volit? Slíbil jim pan kardinál ně-
jaký zázrak? Ten jim mohl slíbit leda podíl na ko-
řisti. To byl zřejmě ten skutečný motiv, kvůli
kterému zvedali ve Sněmovně ruce. Kořist odhla-
sovaná 8. listopadu 2012 je obrovská, takže každý,
kdo se na schválení zákona podílel, si tímto způ-
sobem zajišťoval svou budoucnost.    

Všichni určitě znáte heslo prezidenta
Tomáše G. Masaryka: Nebát se a nekrást! Koaliční
vláda a její poslanci si to pozměnili na Nebát se
krást! Okradení jsme my.

Nejde však jenom o naše peníze a o půdu ČR
předávanou církvi. Jde také o to, že římsko-kato-
lická církev získala tímto nemravným zákonem
mocenskou pozici, která neodpovídá jejímu posta-
vení ve společnosti a které odporuje principům se-
kulárního státu. 

Nejtragičtější bitva v českých dějinách se konala
8. listopadu 1620 na Bílé hoře.

Předcházela ji zrada německých protestantů,
kteří uzavřeli s katolickou ligou smlouvu o neutra-
litě. Papež Pavel V. poskytl tehdy na vojenské po-
tlačení českých stavů půl miliónu zlatých,
španělský král Filip III. přidal celý milión. Z Itálie
přišly do bitvy nové valonské a neapolské pluky.
Král Zikmund II. verboval proti kacířským Čechům

ČAS LIDÍ, ČAS SKUTKŮ
Lenka Procházková
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Poláky. Nájemní evropští vojevůdci získali po vítěz-
ství obrovské majetky zabavené popraveným pro-
testantům a těm, co emigrovali. Cizí katolická
šlechta se sjela z celé Evropy a skupovala v dražbě
majetek poražených. Počáteční finanční vklad pa-
peže, císaře Ferdinanda a krále Filipa se tedy vy-
platil. Následná rekatolizace obyvatel už pak byla
dotovaná ze zabavených protestantských statků. 

Dnešní situace je poněkud jiná. Novou rekatoli-
zaci, která byla schválena 8. listopadu 2012 a kte-
rou ÚS shledal legitimní, budeme od počátku platit
všichni, bez rozdílu víry a světového názoru. Každý
z nás bude přispívat římsko-katolické církvi na to,
aby se ujala své vedoucí úlohy a usměrňovala pod-
dané, tu protestující lůzu, k poslušnosti.  

Přijetí konkordátu se nezdařilo, v roce 2005 jej
Sněmovna zamítla, avšak tento dnešní zákon zcela
nahrazuje konkordát a výrazně přispívá k tomu,
aby Masarykovy demokratické koncepce byly zni-
čeny. Připomíná to období Druhé republiky, kdy ka-

tolická církev pomáhala k nastolení fašistického
režimu. Tehdy se státní idea, na které se římsko-
katolická církev podílela, také snažila popřít a zni-
čit Masarykův demokratický odkaz. Dnes se
v dějepise o tomto cudně mlčí a buduje se mýtus
o odporu katolické církve vůči fašistickému a na-
cistickému totalitarismu. Je pravda, že řada sta-
tečných českých kněží spolupracovala s odbojem
a byla uvězněna, ale vedení katolické církve pod-
porovalo okupanta a mlčelo k zatýkání svých bra-
trů. Tehdejší papež Pius XII. uzavřel pragmatické
spojenectví s Hitlerem i s fašistickými režimy v Itá-
lii, Španělsku a Portugalsku. Nikdy neprotestoval
proti antisemitismu, proti Norimberským rasovým
zákonům a proti holocaustu. Po válce exkomuni-
koval všechny členy všech komunistických stran
na světě, ale nikdy neexkomunikoval katolíky Hit-
lera, Himmlera, Goebbelse a Bormana.  

Mluvím o církvi, nikoliv o víře. Nejsem ateistka.
Napsala jsem historický román o Ježíšovi. Po celý
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život mě totiž fascinoval příběh tohoto mladého ži-
dovského rabiho, který se snažil reformovat Moj-
žíšovy zákony jiným návodem k životu. Každý, kdo
zná Ježíšovu Promluvu na hoře, může uznat, že ta
starodávná pravidla soužití lze stále pokládat za
Novou zvěst. Království Boží na zemi, které je pří-
stupné každému, kdo se pro něj rozhodne. Králov-
ství dobré vůle a lásky, které nepotřebuje instituci
a které není zpoplatněno! Ježíšova nová zvěst se
však v průběhu staletí posunovala a deformovala.
Ve jménu Ježíše se vedly kruté náboženské války,
zatímco on byl zastáncem nenásilí a hlásal tole-
ranci a lásku k bližnímu. V tomto smyslu opravdu
mohl být spasitelem. Možná se jím ještě někdy
v budoucnu stane. Možná se o tu změnu přičiní
lidé, kteří v žádné církvi organizováni nejsou. K ná-
sledování Ježíše člověk nepotřebuje formální při-
hlášku! 

Římsko-katolická církev v Čechách, přesněji ře-
čeno její hodnostáři, však Ježíše zneužívají jako
logo.  Kašlou na smysl jeho odkazu, snad ho ani
nepochopili. Drncají se svým vagónem lupu po sta-
rých kolejích a nevidí, že mezi pražci roste tráva
a že ta trať nikoho nespojuje. Jak může zloděj po-
zvedat obecnou morálku? Zloděj může jen uplácet
a rozdělovat, aby panoval. Ve jménu Boha?

Nový papež, který si zvolil jméno František, však
hlásá, že církev má být chudá a pro chudé. Že
nemá kšeftovat, ale sloužit lidem a tím Bohu. Čes-
kým uším to zní jako ozvěna slov Mistra Jana
Husa. Statečného kazatele, který pozvedl laťku
mravnosti až do nebe. Láska, kterou za to k němu
cítíme, byla mnohokrát poplivána, hanobena, hu-
bena a zesměšňována. Ale ta láska je tu pořád,
přechází z generace na generaci. Je to pevný zá-
klad, ne pohyblivé písky. Je to nejvyšší mravní
zákon, který nás v nejtěžších chvílích spojuje a po-
siluje. Tomáš Garrigue Masaryk se zasloužil o stát.
Ale Mistr Jan Hus se zasloužil o duši českého ná-
roda. Všichni, kteří ho následovali v šíření huma-
nismu a lásky k pravdě, stáli na jeho ramenou. Je
to dlouhá řada jmen z mnoha generací. Dnes jsme
na řadě my, abychom převzali tu štafetu. Budeme
snad nejslabším článkem toho řetězu? Dovolíme,
aby byl přetržen? Jsme opravdu tak slabí? Jsme
opravdu tak lhostejní? Anebo jsme občané odhod-
laní hájit odkaz svých předků?

Jak to uděláme? Co k tomu potřebujeme? Pře-
devším vytrvalost, milí přátelé. Tohle je běh na
dlouhé trati. Naše kroky budou nenásilné, ale vy-

trvalé. Dnes, až skončí toto shromáždění, vás
zveme na společnou sobotní procházku. Půjdeme
přes Karlův most jako občanské procesí. Vystou-
páme Nerudovou ulicí až na Hradčanské náměstí.
Tam se zastavíme u sochy TGM a řekneme zakla-
dateli státu pár slov o stavu republiky. Nakonec za-
klepeme na vrata Arcibiskupského paláce
a předáme dopis určený papeži Františkovi. 

První stovky občanů už tento dopis podepsaly.
Další petiční archy chceme papeži posílat po-
stupně. Kopie budeme samozřejmě archivovat, aby
naši potomci měli důkaz, že jsme nemlčeli a že
jsme bránili pravdu proti lži svými jmény.

Možná vám to připadá jako nimravá mravenčí
záležitost, která spotřebuje mnoho energie a ne-
povede k cíli. Tuto skepsi já nesdílím. Dnes jsou
někteří politici obviněni z trestného činu korupce.
Na zákonu o tzv. církevních restitucích se však po-
díleli i lidé z církevních kruhů. Proto pokládáme za
důležité upozornit papeže Františka na to, že
skutky představitelů římsko-katolické církve v Če-
chách jsou v rozporu s krédem o chudé a služebné
církvi. Pokud je papež František skutečně refor-
mátor a muž na slovo vzatý, ověří si oprávněnost
našeho tvrzení a jako nejvyšší představitel římsko-
katolické církve, který je správcem veškerých je-
jích majetků, rozhodne KDO v Čechách KOMU a CO
vlastně dluží. 

Pokud se papež František na podvodu odmítne
podílet a ponechá lesy, pole a odkloněné miliardy
v majetku Českého státu a jeho občanů, bude to
čin nesmírně statečný. Čin, který se vymyká dosa-
vadním zvyklostem a praktikám Vatikánu. Bude to
čin moudrého Pastýře, který vzbudí ohlas po celém
světě. Z tohoto nejvyššího hlediska je každý jed-
notlivý podpis pod dopisem papeži vítězstvím od-
povědnosti nad lhostejností a vítězstvím odvahy
nad strachem. 

Možná vám připadá, že jsme idealisté a snílkové.
Ale bez snů a bez ideálů by život člověka byl jen
přežíváním. A takový život uměle udržovaný ve
stavu vegetace, když mozek přestal plnit svou
funkci, takový přikurtovaný život by byl jen bezna-
dějným plýtváním času. 

Jan Hus se nebál hájit pravdu ani před koncilem.
A my se budeme bát podepsat dopis, který má po-
sílit papeže Františka v jeho reformním úsilí?!  Pře-
staňme se už bát! Vymažme strach ze svých duší!
Teď je čas na odvahu!    

Staroměstské náměstí 6. 7. 2013
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Skupina aktivistů sepsala dopis papeži Františ-
kovi a doprovodila ho peticí s několika stovkami
podpisů. Aktivisté požádali kardinála Dominika
Duku, aby dopis předal do Říma. Kardinál Duka tak
učinil v pátek 12. července, v souladu se zvy-
klostmi prostřednictvím papežského nuncia v ČR.
V doprovodném dopise upřesňuje některá zavádě-
jící tvrzení a polopravdy, jichž se aktivisté při se-
pisování dopisu dopustili.

15. 07. 2013  22:00 
Doprovodný dopis k předání petice Lenky Pro-

cházkové papežskému nunciovi:
Vaše Excelence,
na státní svátek Mistra Jana Husa byla do arci-

biskupského paláce doručena petice k otázce res-
tituovaného majetku církví, o níž se garanti petice
domnívají, že ji mám doručit Svatému Otci Fran-
tiškovi. K petici je přiložen dopis v české a španěl-
ské verzi.

Dovoluji si Vás požádat o postoupení dopisu di-
plomatickou cestou spolu s mými doprovodnými
a vysvětlujícími poznámkami.

V prvé řadě uvažují tvůrci petice nad platy du-
chovních, které jsou v naší zemi rozpočtovou po-
ložkou. Bohužel zamlčeli nejdůležitější informaci
o tom, jak tyto platy byly stanoveny: po komunis-
tickém puči v roce 1948 byl komunistickým reži-
mem konfiskován veškerý církevní majetek kromě
kostelů a far. Komunistický režim se zavázal, že za
zkonfiskovaný majetek bude stát financovat pro-
voz církví. V zákonu s tím ovšem spojil záměr tr-
valé kontroly nad církvemi pomocí církevních
komisařů, kteří nemilosrdně kontrolovali duchovní,
kriminalizovali je, udělovali a odebírali státní sou-
hlas s výkonem kněžské služby a věznili je. Po
tomto kroku byly uzavřeny všechny církevní školy,
nemocnice a sociální ústavy – stát vše převzal.
Takto byli duchovní dle zákona vypláceni až do 31.

12. 2012. Tento zákon byl zrušen, protože o to po-
žádala sama Evropská unie, která konstatovala, že
je založen na perzekuci a diktatuře.

Dále se píše o nevyužití vráceného církevního
majetku. Z velké části byly dosud vrácené majetky

v dezolátním stavu. Přesto byly rekonstruovány
z darů, ze zahraniční pomoci i vlastními silami vě-
řících a nalezly nové uplatnění – slouží jako školy,
nemocnice apod.

Také není pravda, že můj předchůdce kardinál
Tomášek na začátku devadesátých let poděkoval
za navrácení více než 170 budov řeholním řádům
a kongregacím a že by prohlásil, že církevní nároky
jsou tímto navrácením vypořádány. Kardinál Tomá-
šek ve skutečnosti nikdy žádná jednání o církev-
ních restitucích nevedl a ani se k této problematice
veřejně nevyjadřoval. Navrácení majetku diecézím
a farnostech řeší teprve zákon z roku 2012.

Co se týká finančního odškodnění za majetek,
který církev nechala soukromníkům, městům
a obcím: částka pro toto odškodnění vznikla po
téměř 20 letech debat a jednání se všemi parla-
mentními stranami. V parlamentní komisi, která
došla ke shodě, byli zastoupeni i socialisté a komu-
nisti, kteří s řešením souhlasili. Finanční odškod-
nění za nevydaný majetek je tedy legitimní a ve
skutečnosti se odhaduje, že oněch 59 miliard, které
budou postupně v dalších 30 letech vypláceny, je

Dopis papeži Františkovi
Dominik Duka
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pouze jednou desetinou skutečné hodnoty nevrá-
ceného majetku. Odškodné ročně vyplácené tvoří
necelé dvě tisíciny státního rozpočtu, nemůže ohro-
zit vyplácení důchodů, ani chod sociálního státu.

Tato část církevních restitucí tvoří 5% z veške-
rých dosud vyplacených restitucí v České repub-
lice, které obdržely soukromé osoby, organizace
apod.

Nynější řešení je cestou k ukončení finanční zá-
vislosti církví na státním rozpočtu, vede k sebefi-
nancování církví. Rozhodnutí poslanců parlamentu
a konstatování Ústavního soudu o tom, že zákon je
správný, je legitimní. Skupina, která petici pode-
psala je představitelem postkomunistických a an-
tiklerikálních názorů. Není to názor většinový. Paní
Procházková, iniciátorka petice, hovořila v květnu
o 50 000 podpisů, nyní přikládá podpisové archy
se 700 podpisy. I to je svědectví, za jakou část oby-
vatelstva hovoří.

Věřím, že Svatý stolec objektivně a spravedlivě
posoudí opodstatněnost této petice.

S úctou 
Dominik kardinál Duka, OP

Kopie dokumentů:
Text dopisu, odeslaný petičním výborem papeži

Františkovi.doc
Průvodní dopis Dominika Duky Nunciovi k textu

dopisu a petici.pdf

Související odkazy: 
Lenka Procházková slibuje v ČT 50 tisíc podpisů

v doprovodné petici (ČT)
Dozví se papež o církevních restitucích (HzPD)
Tisková konference aktivistů k dopisu papeži

(Youtube.com)
Na Staroměstském náměstí zazněla ostrá kritika

církevních restitucí (Novinky.cz)
Aktivisté vyzývají papeže k nápravě restitucí.

Majetek odmítněte, žádají (iDnes)
Tisková konference petičního výboru k dopisu

papeži Františkovi (Youtube.com)

Zdroj:
http://www.dominikduka.cz/vyjadreni/dopis-pa-

pezi/
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Václav Dvořák přidal(a) příspěvek ve skupině
Církevní restituce = tunel:

Domnívám se, že jediná náprava zlodějny
zvané "církevní restituce" je opětné zestát-
nění ukradeného majetku a peněz prostřed-
nictvím ústavního zákona. Levice bude mít
po volbách 136 křesel ve Sněmovně. Ale ne-
jsem si jistý, jestli se do toho bude socdem
chtít jít.

http://www.facebook.com

Lipa_03_2013_LIPA  20.08.13  11:58  Stránka 22



23

TZV. CÍRKEVNÍ RESTITICE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Ve výroční den upálení mistra Jana Husa se
v sobotu 6. července od 11 hodin v Praze na Sta-
roměstském náměstí konala manifestace občan-
ských iniciativ pod heslem Pravda vítězí. Byla
svolána na podporu dopisu papeži Františkovi do
Vatikánu ohledně nesouhlasu naprosté většiny na-
šeho národa s tzv. církevními restitucemi. Přesně
s majetkovým vyrovnáním státu s církvemi a ná-
boženskými společnostmi či ještě přesněji s krá-
deží za bílého dne. Akce byla mainstreamovými
médii zcela embargovaná a ignorovaná, lidé neměli
mnoho možností se o ní vůbec dozvědět. Na shro-
máždění promluvila známá bojovnice proti církev-
ním restitucím, spisovatelka Lenka Procházková:
„Na zákonu o tzv. církevních restitucích se však
podíleli i lidé z církevních kruhů. Proto pokládáme
za důležité upozornit papeže Františka na to, že
skutky představitelů římsko-katolické církve v Če-
chách jsou v rozporu s krédem o chudé a služebné
církvi. Pokud je papež František skutečně refor-
mátor a muž na slovo vzatý, ověří si oprávněnost
našeho tvrzení a jako nejvyšší představitel římsko-
katolické církve, který je správcem veškerých je-
jích majetků, rozhodne KDO v Čechách KOMU a CO
vlastně dluží. Pokud se papež František na pod-

vodu odmítne podílet a ponechá lesy, pole a odklo-
něné miliardy v majetku Českého státu a jeho ob-
čanů, bude to čin nesmírně statečný. Čin, který se
vymyká dosavadním zvyklostem a praktikám Vati-
kánu. Bude to čin moudrého Pastýře, který vzbudí
ohlas po celém světě. Z tohoto nejvyššího hlediska
je každý jednotlivý podpis pod dopisem papeži ví-
tězstvím odpovědnosti nad lhostejností a vítěz-
stvím odvahy nad strachem.“ Na akci se
u petičního stolku získávaly další podpisy pod pe-
ticí, podporující text dopisu pro papeže Františka,
který jej informuje o většinovém odporu českých
občanů vůči kořistnickému jednání hodnostářů
římsko-katolické církve. Prodej odpustků byl také
nad očekávání úspěšný. No nekupte to! Za 20,- Kč
nejkratší cestou rovnou do nebe! Na shromáždění
promluvili i další zástupci pořádajících občanských
iniciativ. Například za Ne základnám Eva Novotná
nebo Ladislav Štítkovec za HzPD, který uvedl: „Přes
veškerou naši snahu, přes veškerou argumentaci
a mnohé jiné, zákon o tzv. církevních restitucích
platí a většinou ústavních soudců byl dokonce po-
tvrzen. My se však nesmíme vzdát. Nerezignujme.
Jsou věci, s nimiž bychom se smiřovat neměli.
Jinak posouváme hranici toho, co si mocní mohou

Odkaz Mistra Jana Husa stále žije
Jan Poláček
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vůči nám dovolit, opět o něco dále. Nevzdávat se
a hájit pravdu je jedním z hlavních poselství Mistra
Jana. I proto jsme dnes tady a vyjadřujeme nesou-
hlas s rozhodováním mocných.“ Nepřehlédnutelné
bylo vystoupení aktivisty – hlasu z Vysočiny – ro-
zezleného důchodce Jana Boučka: „Nová vláda by
měla pozastavit výkon zákona o církevních resti-
tucích, který byl přijat proti vůli občanů této země
a zcela podivným způsobem za pomoci korupčníků
a kriminálníků. Vláda by měla dohlédnout na dodr-
žování předešlých zákonů přijatých v době demo-
kracie, a které podepsali naši presidenti T. G.
Masaryk a Edvard Beneš. Tyto zákony nikdo nezru-
šil, nadále platí!!!!! Z uvedených důvodů proto
nelze souhlasit s navracením údajného církevního
majetku tak, jak je církví požadováno. Církev by
měla zpytovat svědomí a zopakovat si desatero,
neb je v něm uvedeno nepokradeš!!! Církev nyní
sprostě krade.“ Poté se účastníci shromáždění vy-
dali jako občanské procesí spořádaně přes Karlův
most ulicí Nerudovou na Hradčanské náměstí před
Arcibiskupský palác. Občasný deštík nikoho neod-
radil, ale nad Prahou čekalo nemilé překvapení.
Prostor přímo před sochou T. G. Masaryka už byl
neoprávněně, bez povolení, obsazen zřejmě psy-
chicky narušeným jedincem a několika jeho lidmi
pod záminkou petičního stolku. Žádná petice se tu
ale ve skutečnosti nekonala. Dotyčný se jen rychle
přemístil svým taxíkem ze Staroměstského ná-
městí na Hradčanské ještě před naším příchodem,
aby manifestaci i zde co nejvíce narušil svými ne-

konečným řečněním, nemajícími ani hlavu, ani
patu. Ale reproduktory a zesilovače v autě měl
silné spolu s vůlí, narušovat celou dobu demon-
straci občanských iniciativ. Moudřejší ustoupí, de-
monstranti se proto přesunuli stranou, neboť
člověk míní, a Ponert mění. Zde pak Lenka Pro-
cházková přečetla kratší projev, kde přítomné i pre-
zidenta T. G. Masaryka informovala o neutěšeném
stavu republiky více než 23 let po státním převratu.
Jistě se mu to neposlouchalo dobře. Lenka Pro-
cházková mimo jiné řekla: „Víme, že ve chvíli, kdy
politici selhávají, podvádějí a kradou a lžou, je řada
na nás občanech, abychom řekli, tak jako v dobách
totality: dost! Hájíme názor, že demokracie je dis-
kuse, a nikoliv dealerství. Hájíme názor, že církev
má sloužit lidem a Bohu, a nikoliv mamonu. Proto
jsme napsali dopis novému papeži Františkovi,
jehož slova i činy v nás vzbuzují naději, že stojí na
straně lidí a nikoliv mocných tohoto světa.“ Při ná-
sledném předávání petice a dopisu v Arcibiskup-
ském paláci nám paní ve vrátnici sdělila, že byla
pověřena od nás převzít tyto listiny pro arcibiskup-
ství. Jak příznačné. Zároveň s naším odchodem
z Hradčanského náměstí sbalil - asi jen náhodou -
své nádobíčko i taxikář. Přes jeho úpornou snahu,
přehlušit manifestující a převést pozornost na
sebe, byla naše akce zdařilá. Jak uvedla závěrem
Procházková: „Vážím si toho, že na shromáždění
přišla asi stovka lidí, přijeli i z Moravy. Právě na
svátek Jana Husa, člověka, který odsuzoval tu ne-
nažranost církve, a za to skončil na hranici.“

Dohra církevních restitucí
„Každý, kdo sleduje dopad politiky na veřejné mínění, ví, že se zněním zákona o tzv. církevních resti-

tucích nesouhlasí zhruba 80 procent obyvatel ČR. Ví to i pan kar-
dinál, kterého se ta věc bezprostředně týká. O dopise papeži
Františkovi se však tištěná média téměř nezmiňovala, na tiskové
konference, které jsem k této věci svolávala, se novináři příliš ne-
hrnuli, takže většině občanů uniklo, že petice existuje. Pouze díky
internetu a občanským aktivitám se podařilo shromáždit těch prv-
ních několik set podpisů,“ prozrazuje dále Lenka Procházková.

Všechny petiční archy se kopírují a archivují. „Důvodem je to, aby
se naši potomci dověděli, že v rozhodující chvíli tady byly stovky lidí,
kteří nemlčeli a hájili pravdu svými jmény. Dnes nás kardinál deho-
nestuje jako podezřelou skupinku. S tou taktikou mám své zkuše-
nosti. Má je i bývalý politický vězeň a nynější kardinál pan Duka. Je
trochu hořké pozorovat, jak rozdílně nás tyto zkušenosti ovlivnily. Ma-
jetky však rozdělují i rodiny,“ uzavřela ve vyjádření pro Parlamentní-
Listy.cz protirestituční bojovnice. 25. 7. 2013 Kr
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SL, EP A BENEŠOVY DEKRETY
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Nemůžeme v EU akceptovat stát, který se ne-
přizná ke své historické vině, prohlásil o České
republice rakouský europoslanec Ewald Stadler
po hlasování o české výjimce z lisabonské
smlouvy. 

Evropský parlament hlasoval o negativním sta-
novisku k přijetí výjimky z lisabonské smlouvy.
V roce 2009 si ji vymohl tehdejší prezident Václav
Klaus kvůli obavám, že by mohlo dojít k prolo-
mení tzv. Benešových dekretů a odsunutí sudet-
ští Němci by si nárokovali majetek v Česku.
Právní experti takové riziko většinou vylučují. 

"Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože je to
nástroj, který by mohl vést k tomu, že se Česká
republika možná nebude snažit mít neustále ně-
jaké výjimky," zdůvodnil europoslanec Stadler,
proč dal hlas návrhu, který doporučuje českou
výjimku zamítnout.

Vyjádření Václava Klause:
"Evropský parlament nám nepřeje a opět to

rozhodnutí mě nijak nepřekvapilo. Já přesto
doufám, že role Evropského parlamentu je pořád
ještě mizivá, stejně jako celá demokracie v Ev-
ropské unii je mizivě zastoupena, takže myslím,
že stejně budou rozhodovat jiní lidé a bude roz-
hodovat Evropská rada a Evropská komise.
Takže počkejme si na konečný výsledek," řekl
Klaus

"Česká republika se bohužel dostala do Evrop-
ské unie, přestože platily Benešovy dekrety. Zna-
menají porušování lidských práv a nyní se zdá,
že Česká republika odmítá vše, co by se mohlo
odsunutých občanů týkat," prohlásil kriticky Sta-
dler.

Poválečnou historii v Československu vylíčil
před europoslanci extrémně dramaticky. "Mu-
síme se podívat na vše, co se v České republice
dělo po válce. Jedná se o miliony zavražděných
lidí a miliony odsunutých lidí. Něco takového ne-
můžeme akceptovat. Nemůžeme v EU akceptovat
stát, který se nepřizná ke své historické vině,"
uvedl rakouský europoslanec.  

"Uvědomme si, že lidé, kteří byli vyhnáni, 800
let přispívali k blahobytu České republiky," dodal
závěrem svého vystoupení Stadler. 

Malé strašidlo
Nejvyšší představitel sudetských Němců a zá-

roveň europoslanec Bernd Posselt hovořil smíř-
livěji, avšak i on se přidal k doporučení členským
státům EU, aby se výjimkou k lisabonské
smlouvě nezabývaly.

"Otfried Preußler, velký sudetoněmecký spiso-
vatel, napsal dílo, které se jmenuje Malé stra-
šidlo. Tímto strašidlem je nyní ustanovení pana
Klause. Pan Klaus byl proti lisabonské smlouvě
a kvůli tomu došlo ke zneužití situace odsunu-
tých Němců, kteří jsou nyní neprávem v posta-
vení, které není akceptovatelné," uvedl Posselt. 

Připomněl víkendové setkání sudetských
Němců, kteří pochválili premiéra Petra Nečase
za jeho únorový projev v Mnichově. V něm opě-
tovně vyjádřil lítost Čechů za příkoří způsobená
sudetským Němcům při vysídlení po druhé svě-
tové válce. "I z tohoto setkání jsou signály, že se
strašidlo pomalu vytrácí. Lidská práva musí platit
pro všechny a bez výjimky," dodal Posselt. 

EU by měla dostát slovu
Hlasování v evropském parlamentu o výjimce

je pouze doporučením Evropské radě. Teprve ta
závazně rozhodne, zda bude do lisabonské
smlouvy začleněna. 

Česká europoslankyně Andrea Češková (ODS)
doufá, že Rada výjimku odsouhlasí. "Historie
a zvláštní okolnosti projednávání zprávy o čes-
kém protokolu jasně ukazují, že by Rada neměla
stanovisko parlamentu reflektovat a měla by do-
stát slovu, které bylo České republice dáno,"
uvedla.  

"Evropská unie stojí na dohodách mezi člen-
skými státy a institucemi. Pokud budou porušo-
vány tyto dohody, bude to ohrožovat pilíř důvěry,
na kterém je celá tato instituce založena," do-
dala Češková. 23. května 2013  

Zdroj: http://www.lidovky.cz/

Po válce v Česku zavraždili miliony
lidí, znělo europarlamentem 
Šárka Pálková
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Charakter klíčí v těžkých podmínkách.
Nejdál jsou si lidé při srážce. Nic lidi tak nevzdálí

a zároveň nepřiblíží jako nenávist.
Lež má krátké nohy, ale pětačtyřicítky.
Mnozí si hledají sobě rovného, proboha, proč si

nevyberou rovnou stejného křiváka?
Na pomluvě není nejhorší její šíření, ale to, že je

přijímána.
Když pravda vyjde na povrch, bývá tak odraná,

že už jí nikdo nevěří.
Nepsané zákony platí jen pro analfabety.
Vzejde snad z morálního bahna také nový život?
Zastaví-li se štěstí blízko, neznamená to ještě,

že vám sedne na rameno.
Manželství je tropický skleník, do něhož ženy

přinášejí vůně a muži orchideje.
Ekonomika je o tom, jak velké je království, a co

je v něm svaté.
Všichni jsme zvonili klíči a cítili se jako vítězové.

V Divadle na zábradlí však bylo jasno, dramatik už
rozdělil rejžům ty nejlepší scénáře.

Promlčecí doba je pro hříšníky totéž, co svatá
zpověď.

Páter noster: hodnost vatikánského rady, který
zastává tajnou spojku mezi sedmým nebem a pří-
zemím.

Jedna jediná lež, byť pronesena z milosti, a člo-
věk stojí v rozpacích před posledním soudem.

Ďábel chodí v neděli až ke kostelu, chce se vy-
zpovídat.

Sňatků ubývá – další dohazovači prý už zkra-
chovali.

Svatá rodina má dobrou pověst, protože Josef
byl moudrý, trpělivý a mírumilovný muž, který na
sebe vzal odpovědnost za hříchy boží.

Čas je lékárnou, která nemá zavírací dobu.
Žádná ztráta času si nezaslouží dlouhý komentář.
V třeskutých mrazech si ručičky věžních hodin

navlékají stříbrné rukavice.
Věčnost nemá ráda nesmrtelnost – nehodlá udr-

žovat pomníky.
Kdyby láska měla nějaké zákony, nechtěl bych

vidět její soudce.
Nepočítejte s tím, že poslední soud bude odro-

čen, to by ústavní soud nedovolil.
Láska a stáří – svatá trojice, kterou pospolu tr-

pěti často vidíme.

Z másla na hlavě mu zbyl už jen staniol - i s ce-
novým kódem.

Upozornění: všechny hovory se nahrávají –
i kecy.         

Transparentní politika – se skelnými pohledy
oponentů.   

Bezpilotní letadlo s delta křídly ovládané Penta-
gonem. 

Svou přirozenou autoritou se stal mluvčím
Yorkshirského plemene.

Také antivirové programy mají svůj Pearl Harbor.     
Odhady jsou chiméry burzovních makléřů.    
Neuměl číst, ale všem to spočítal!         
Křižovatky změnily svůj účel. Už dávno nejsou

místem obchodní výměny.
Zvyk je železná košile, u armády jde spíše

o tank.        
Přerostou-li vám problémy přes hlavu, nemusíte

se hned stát členem Kukluxklanu.
Kolik dobrých předsevzetí vezme za své, jsou-li

konfrontovány se zákonem.
Podá-li vám psychiatr záchranné kolo, otevřete

mu zlatý důl svého já.
Cesta k pravdě má také svůj labyrint.
Láska je křesadlo, které rozhazuje jiskérky na-

děje.
Láska je nejprve vůní, pak hnízdem, pak zahra-

dou, pak čínským altánem, teprve pak se nám
stává domovem.

Přes určité (snad počáteční) potíže funguje man-
želství, jako vysoce postavený soudní dvůr, který
řeší všechny spory pod talárem duchny.

IVAN FONTANA
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Domácí přítel je něco jako přebývání v domě na
vrcholku sopky, o jejímž klidu nepochybujete.

Svatební závoj: opona panenské blány.
Co je na lásce vzácné, je její trvání … až do

konce.
Šminky jsou základem ženského facebooku.
Poznámky pod čarou jsou pro čtenáře literárním

kompasem.   
Moderní aforismus mlží myšlenky, zůstává však

jistým druhem nápovědy.
Někteří autoři mají své zkušební čtenáře.
Čtení myšlenek se obejde bez tlumočníka.
Žába na prameni pohrdá diplomovanými hydro-

logy.   
Vítr by nám možná leccos přihrál, kdyby neměl

obavy, že nám odnese náladu.
Optimista je botanik, který se těší z kořenů pe-

simismu.  
Pesimisté očekávají konec světa na den přesně.

Optimisté věří, že přijde později.                  
Obscénnost je to, co všichni očekávají poté, co

se v divadelní hře dostane ke slovu puritánství.                             
Loutková vláda tahající za neviditelné drátky

bezpilotních letadel. 
Pesimisté nevěří v budoucnost, vidí, že nemá

perspektivu.  
Sen o létání se nám splnil. Pravda, neodhadli

jsme správně cenu letenek.  
Proroci se jednou možná shodnou na termínu

konce světa, ale nikdy na jeho provedení.
Myšlenky jsou na vyšší příčce společenského

žebříčku, a je to znát - když padají, tak padají
i s hlavami.                

Transparentní politika za vypouklým zrcadlem
Co uděláme, až většina obcí vyhlásí úpadek?      
Roztržitost a sklerózu provázejí stejné znaky –

ve výsledku jde však o různé hlavolamy.
Každý sen o svobodě má svůj vlastní výklad.   
Politický střed je jasný jen u chobotnice, ta má

hlavu vždy na správném místě ...   
Politické spektrum je jako duha po dešti, má

také svůj zenit za sebou.      
Celé generace musely sedět s rukama za zády -

a jakou mají páteř!
Vzpomínky jsou studnou, z níž čerpáme minu-

lost.
Léky lásky nejsou na recept ani na prodej. Lásku

vyléčí čas, ale kam nás dovede?
Je časová osa kruhem obepínajícím svět? Či je

dřevěným kolem drncajícím po nerovném povrchu
planety a drtícím všechny světlé okamžiky?

Zacházíme příliš daleko, hledáme-li lásku mimo
dostřel Amorových šípů.

Svobody je stále stejně, jen se vždy, po určitou
dobu, sníží počet jejích uživatelů.

Dlouhodobé hledisko lze použít jen máte-li jis-
totu, že vám nikdo nevyrazí řízení z rukou.

Orbis pictus – poslední jednání.
Nekažte si oči čtením, sledujte TV.
Oproti starému Řecku máme víc Sirén. Jenom

nám scházejí Odysseové.
Ve hře na schovávanou pokračujeme i v dospě-

losti – uzavřeme-li se do sebe.
Diplomatická bouda: něco mezi Hradem a Stra-

kovkou.
Proč by láska hory přenášela, když může poslat

esemesku?
Žena, která uklidí, uvaří a odestele, je nenahra-

ditelná, je-li štíhlá také v konverzaci.
Když jde štěstí okolo, můžete se ho pokusit za-

bavit.
Padá-li vám kámen ze srdce, nenechte si ho

padnout na nohy.
Neptejte se po smyslu života, platíte-li alimenty.
Život je škola, ale kdo může říci, že jí prošel?
Věkový rozdíl v lásce nic neznamená, láska ne-

počítá peníze ani roky!
Ve světě existují dva koncepty: „Všechno je

jinak“ a „Všechno už tu bylo“.
Svět je nemocen, ale dokud v něm najdeme

aspoň špetku rozumu, má naději se vyléčit.
Kdo se nachází v samém středu dění, nemusí se

otáčet.
Svět je naruby už tak dávno, že jej všichni mají

za líc.
Lidé překrucují slova – doba významy.
Samozřejmě, že společnost musí mít také hlavu

a patu, ale řekněte sami, kde?
Samota netíží tolik, jako prázdná slova.
Budoucnost přináší naději, škoda, že ji tak často

odkládá.
Některé cesty do sebe vedou bohužel přes blázince.
Skepse pomáhá zdravému rozumu, vrací nás

zpátky tam, kde jsme udělali chybu.
Skalní ideolog se nenechá zaskočit žádnou pří-

zemní myšlenkou.
Se lží se daleko nedojde, ale žije se na vyšší noze.
Novinové zprávy mají jepičí život, ale mnohdy jsme

překvapeni houževnatostí novinářských kachen.

Naše ukázka je především z knihy Velká kniha
aforismů, vyd. PLOT, Praha 2012, www.plotknihy.cz
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Já bývalý svazák
jemuž ženy trhaj nitro
mám milenku z Nagy,
co tajně řídí vnitro
šepyty šepyty šepyty bum.
Mojím súsedom je Tluchoř
a Benda študent z Plzně
tak ty svědomí uhoř
vždyť nebude to prvně
šepyty šepyty šepyty bum.
Zákon platí když je náš.
Co Ištváne naděláš
svou pravdou jsme si jisti
jak křišťál - křišťálově čisti....
šepyty šepyty šepyty bum

********************
Chtěl jsem chvíle oddechu 
a ne takovéhle šprýmy!
Z malého chlapce
starcem během několika vteřin.
Zda-li v Boha věřím?
Nesnáším opakované vtipy.
A jestli je?
Má sakra zvláštní smysl pro humor!
Kdysi dával mi tipy
kterak vidět za obzor
to však bylo kdysi...

********************
Posvětili jsme si mafii
už kardinálem Tomáškem.
To se ještě i Vašek po hradě
na koloběžce proháněl,
s krajánkem - valáškem.
To ještě bylo plno optimismu
a z národa kdysi žijícího

v údajném komunismu
sálalo nadšení...
Pak ale zavládlo zděšení.
Možná si jen většina vytřela 
ospalky z očí...

**********************
Z poskoků jsou páni,
z pánů náhle poskoci.
Host vyhazuje číšníka
a nová doba je větší,
než ti, kteří si ji sami
vymysleli...
Byla však chyba, že jaksi
nedomysleli, že lidu
je třeba nejen her a chleba,
ale i pár dodržených slibů...
Možná jen pro malou 
skupinku, ale přeci..!
Dvacet let ledového klidu
hledám svůj domov
a vlastně nevím - pořádně
"Kde domov můj"???
Tehdejší kejklíři kejklí si dál
a já? Pomalu abych se bál
číst veřejně své básně..!
Jsem opět sledovaný?
No jasně!
Jen narozdíl od tenkrát,
vlastně neznám svého
nepřítele..!

PAVEL JOSEFOVIČ HEJÁTKO 
Básník, novinář, filozof, aktivista, performer a hu-

debník se narodil 30. září 1975 v Rakovníku. Dosud
vydal pět básnických sbírek. Hlenobytí (Tempo 2002),
Tanec kostlivců (Tempo 2005), Pomníky z asfaltu
(Oftis 2008), V prachu dvaceti let (Oftis 2009), Věchý-
tek Kasandřin (Emitos 2012). Dále publikoval přes tři
sta odborných článků z oblasti bodyartu, řadu poli-
tických fejetonů, esejů a také spolupracoval na kni-
hách jiných autorů
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Přežil jsem leccos,
srážku s blbcem
kovaný pokus o změnu,
minutu před odchodem
s poctami na saku.
Sestřelen s kluzákem při přeletu
přes kukaččí hnízdo.
Dostal jsem pochvalu.
A za lest?
S Heparinem kapačku…

*************************
Hospitalizují nás všechny
a upoutají na lůžko, třeba-li
možná přijdou za čas i
přebalit, aplikovat roztoky
ze zátoky zapomnění.
Co bylo, opět není,
a co není, nemůže se změnit.
Taková je přeci logika věci.
Sneseme k zemi poznání
o třídním boji-stálém.

************************
Po desetiletích třídní srazy,
na fotografiích našpulená ústa,
jen ti jednu vrazit,
a nyní?
Zchudlý, bezejmenný, v padesáti
na bodě nula.
Mládí? Někdo ukradl!
Nebo zmizelo samospádem?
Neprávem, či právem?

************************
Dokud nakupujeme dle reklamy,
jsme systému prospěšní.
Dokud cálujeme za vodu, za plyn,
za vzduch – nad námi
a s obojky na krku
platíme mýtné
za zvedlou závoru,
máme zde místo, nejsme zbyteční.
Jsme uvnitř debetního úroku.

*************************
A co s námi?
Co zbylo po upravení historie?
A takového prznění dějin?
Odřená dvířka od vyjezeného krámu?
Vyschlo v krku po prázdném džbánu?
Jsme předsunutá žoviální jednotka?

Máváme vlaječkou se symboly odzbrojení,
přičemž sledujeme zabíjení
s garancí padesáti hvězdiček.

*******************************
Kterak lze vzdorovat
beze zbraní?
V trafikách novinami?
Tučnými toulkami?
Kdo ještě čte manifesty?
Spíše se klidíme z cesty
a vyčkáváme!
Zásoby ve spíži uděláme
a nějak to přece dopadne!

*******************************
Kam spěje tato říše?
Mladí prchají do světa
a staří?
Ach – já popleta!
Staří zmírají na LDN,
volí a věří – jen!
Čekají v příslibu další stokoruny.
A království?
Přitom bez koruny dávno jest!
Krásná lest dvaceti let…

*******************************
Posledním zvoněním by měly 
být postavy
houpající se na stromech
opodál.
Dějství pravé – revoluce.
My však raději zaplníme 
kinosál
a zkoukneme nějaký ten
americký brak.

*******************************
Nechat narůst si vlasy
knír přeroste tetování.
Vyndat piercing, jizvy zakrýt
nalíčením 
a možná si změnit i pohlaví.
Jo to by bylo asi nejlepší!
Taková vzteklá stará panna!
Napuštěná vana s pěnou
od Avely.

Naše ukázky pochází z knihy Pomníky z asfaltu
(vydal Oftis, Ústí nad Orlicí, v roce 2008) a z auto-
rovy nové tvorby.
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Rejža s cennou cenou
Řekl jste si – jaképak s tím fraky
a natočil oscarové vlaky,
Češi pěli chválu, Němci byli naštvaní,
že nevzpomněl jste jejich vyhnání.

Za knížete pána bil jste se jak lev,
možná vám věnoval i svou šlechtickou krev,
pár kapek bude stačit pro tu vaší plebejskou,
potřeboval jste ji jako manu nebeskou.

Vždyť bez ní, to by byla hrůza –
mohla by nám opět vládnout lůza!
K vládnutí je třeba peněženka naditá,
to pak může lůze vládnout elita.

Jednou už tu byli nadlidi,
a také samozřejmě – podlidi.
Ty pak – neřeknu vám žádnou novinu,
jako stádo ovcí hnali do plynu.

Myslíte si, že se tohle netejká
také pana režiséra Hřebejka?
Jenom mě tak napadlo:
za křivou hubu nemůže zrcadlo.

Vivat, pane profesore
Je mi z vás smutno,
profesore Putno,
když vyslovil jste slova luzná:
katolická buzna.
Ta o vás řekla více
než stránky vaší učebnice.

Studenti za vámi stojí
a je jich bezpočet.
Ti všichni nemají u vás zkoušku
ani zápočet?

Dům u tří lilií
Věnováno Vítězslavu Nezvalovi

U stolku, kde psával Goethe,
psával své verše také Nezval.
I já jsem tam smolil básničku,
mne tam však nikdo neznal.

Byly to veršíky ubohé
o neduzích a strasti,
o podzimních listech barevných,
které tak bolestně chrastí.

Goethe i Nezval, oba shovívaví,
ani jeden se veršům mým nesměje:
Piš dál a drž se zuby nehty,
ať poezie zlé časy přežije.

Sportem k blahobytu
Neumíš-li kopnout do balonu,
nevyděláš ani půl melounu.
Neumíš-li hráti hokej,
Tak pak makej jako blbej.
Dej konečně ten gól,
dotáhni tu akci
a dostaneš víc než primář
za složitou operaci.

JIŘÍ KNOPP
Narodil se 2. 6. 1934 v Trhanově u Domažlic jako syn obchodníka. Za Velké

hospodářské krize se z důvodu vysoké nezaměstnanosti rodina odstěhovala
do Orlických hor, kde otec pracoval na stavbě pohraničních opevnění. Po oku-
paci našeho pohraničí nacistickým Německem v roce 1938 našla rodina zá-
zemí u rodičů matky v pražském Bráníku. Po vyučení se kartografickým
kresličem absolvoval vojenské topografické učiliště v Litoměřicích a v roce
1968 absolvoval Katedru geodézie a kartografie na Vojenské akademii v Brně.
Pracoval pak ve vojenském letectvu na úseku leteckého měřičského sním-
kování v Hradci Králové a ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce.
Dosáhl hodnosti plukovník. Náročná služba vlasti a výchova tří synů mu ne-
dovolovaly se zprvu věnovat literární tvorbě. Až od roku 1974 se začínají objevovat po časopisech a novinách
jeho fejetony, satirické a humoristické povídky a verše. Po prvotině Dopisy z vojny (1985) vydal další sbírku
básní Jak rychle plyne čas v roce 2001. Svou tvorbu publikuje také v Obrysu-Kmeni. JP
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Blízko
Planeta Země,
vyslovuj měkce a jemně,
naše modrá krasavice…
Jak je malinkatá –
blízko je k moři, blízko do Paříže,
blízko jsou vatikánské kříže,
blízko je New York, Mar del Plata –
všude jsi natotata.
Jen ke svým nejbližším
máš tak daleko…

Ještě jednou
Ještě jednou to roztočit,
tak jako za mlada
a zpívat a tančit
a pít na krásu žen,
smát se jak racek chechtavý,
a potom zavolat selaví…

Byl tady kdosi
teď už není.
Jste poslední, pane,
kdo se na něj ptá…

Jen tak
Jen tak si na písku s vnoučkem hrát
a zpívat mu o tom, jak skákal pes,
čekat až začne slunce hřát
aby i zítra bylo jako dnes.
Jen tak si hrát
a nepřemýšlet, kdy bude konec světa.
Půjdeme domů, stmívá se,
babička s večeří čeká…

Naše vnučka
S naší vnučkou cloumá puberta.
Tu milou, hodnou dívenku,
kterou jsem houpal na kolenou
vzal asi nějaký poberta
a podstrčil nám jinou.

Ta nosí nosánek do nebes,
a ohrnutý ret.
Všichni jsou tupci a nuly,
a jí nebaví svět.

Kde jsou ty časy,
kdy jsem s ní sčítal a násobil.
Babi a dědo, nemám čas,
někdy vám brnknu na mobil.

Studovaná šlapka
Prodej se, dívko,
krásko, dosud nedotčená,
je to tak snadné
zahodit svou čest.
Cudnost a pýcha
se ztratí v prachu cest.
A tak se hýbej, vilně křič
i to je přece v ceně.
Tak solte, pane,
za lásku se platí,
já prachy potřebuji nutně
na sukni, na svetr,
na špičaté botky,
na účes, rtěnku
jak z reklamní fotky,
na řasy, nehty, na tanga,
na slovník cizích slov,
na učebnici jakési  -logie…
Proto, pane, ty orgie.
Prodávej se, studuj,
střádej si známky do indexu,
bude z tebe inženýrka sexu,
bakalářka – roznožka,
doktorka penisu.
Za pár otčenášů budeš jak lilie,
vína mešního svatý ti nalije
a nikdo nepozná co zrno je, co plevy,
ostatní sukně zakryje
dlouhá, hodna studované děvy.

(Zpráva z novin: Některé vysokoškolačky 
si přivydělávají na studium prostitucí).

Ejhle člověk
Poslední dobou rychleji plyne čas,
čas je potvora,
kamarády najdu v čekárně,
často potřebujem doktora

Hovoříme o bezesných nocích,
o nemocech a o neduzích,
chodíme o berlích a jezdíme na vozíčku,
v uších nám zní houkání sýčků.

Ještě se nevzdávám života
i když se sotva plazím
a volám ejhle slunce – 
s každým dnem se mazlím.

Náš výběr je ze sbírky Básně pro vás, vyd. Peri-
skop, Příbram 2013 a z autorovy starší tvorby.
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Zpráva z dnešního bostonského metra
…oko vyvalené
s počítačem na poskakujících kolenou
strach z lenosti křečovitě sevřených bílých če-

listí
„Příští zastávka Park Street“
úsměv umělých svalů
půvabně mladá uhrovitá Kambodžanka si za-

cpává uši sluchátkama úniku
pološílená šéfka těžké přepravy civí do Boston

Globu
na nástupišti krásné černé blues
a malý černošský kluk kmitající rukou nad kvi-

čícími houslemi
na zaplivaných dlaždičkách kadeřavá hromada

dolarových bankovek
nafouklé kalhoty pod stříbrnou nití prošitým

kšiltem na zpoceném krku
vyloženě nasraný pohled
asijský student čte o nádorech v lékařské knize
paranoia dechu svobody se dvěma samopaly

v uniformovaných rukách tlustých prdelí
jen dvě černošky se prodírají proti proudu přežití

bez bílýma žehličkama nadiktované rovnosti vlasů
na dveře celé soupravy ženoucí se do černé

díry klepají tuhé nosy a měří výši hromad
peněz…

Zvedni se a jdi do ulice 
A vem si výbušné vejce 
Protože jenom z něj se zrodí kohout rozzuřený 
jako plamen záře nad prdelí línou 
sedící před Bratrovou obrazovkou 
a žvýkající hasičské hadice, aby nemohly trys-

kat vodu iluzí o svobodě
a lásce k bližnímu
zašlápnuté v bezvědomí vypláchlých mozků
na betonu tříštivých myšlenek
uvnitř prázdnosti a nesmyslnosti nekonečných

diskuzí o hovnu 
padajícímu nemilosrdně do hlíny zapomnění
proti kterému lze bojovat jen motykou…

Možná, že se mýlím
Možná, že už jsem svobodný
Možná jsem jen zmatený a čtu špatné články

a knihy

Možná už žiju v téměř dokonalých podmínkách
a měl bych jásat jako masy tekoucí supermar-

kety
Možná bych se měl usmívat a ukazovat na po-

lice zavalené zbožím
Možná bych se měl radovat z věcí a vesele

mačkat klávesnici iPhonu v přeplněné tramvaji
Možná bych měl pomýšlet na dobrou investici

do mé budoucnosti
Možná bych se měl přestat zajímat o všechny

války a utrpení světa, protože jsou tak daleko od
mého štěstí

Možná bych si měl užívat a blahořečit osvobo-
zení těla od mysli

Možná, že už jsem v ráji a musím si jen sundat
šaty a plný života se s chutí zakousnout do vos-
kem zářícího jablka…

Možná, že má můj kamarád Martin Palouš
pravdu, když mně denně říká:

„Vzbuď se vole, žiješ v otevřené společnosti!!!“

GDP
Čepice atomového hřibu
z našich věčně osvětlených supermarketů 
hřeje náš hrdý a moudrý mozek
krásně promítnutý na rentgenový film

Konzumeristi světa spojte se 
potřebujeme ještě více
O S V Ě T Y !!!!!

Milan Kohout
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Greg Habern, 2011 Price list, 
001 PAY MORE! 
Mixed medias on wood, 79/56 inches,

$12.500.00

To opravdu věříš, tomu co děláš?

Zíral na mě a za jeho zády visely obrazy
rozpadajících se hodnot Ameriky

Newyorská galerie na pontonu 
se kývala v přívalech 

ledového větru klouzajícího po Hudson river

Vzteklý vzduch se ještě zatočil do vývrtky 
a zabodl se do nejvyššího nosu

Empire State Building

Věříš, že by měli umělci říkat pravdu?
nakláním se nad ním

v závanu posledního náporu

Weather Underground  v cákancích rudé barvy
Mickey Mouse vypreparovaný v Číně
Cáry americké vlajky tekoucí z prdele gorily
šplhající na věžáky
Olejářská firma culící se

nad horou mrtvých těl peněz

Takže říkáš , že tomu, co maluješ, věříš?

Jěště jednou vyrovnám kývanec vln staletí 
ale pak už neudržím rovnováhu

Ty zmrde 
kurvo na trhu s poslední večeří 
která byla naším jediným žrádlem!!! 
Ty pokrytče zubožený otroctvím kšeftu!!! 
Vole zapřažený do káry nekonečných nohsledů 
a lánů prodavačů svých chlopní 
otevírajících se toku drcených peněz 
v umělém roztoku lásky a péče

o zdraví kmene!!! 

Jsi prase prodávájící svůj vlastní rypák!!!

Ale to mě, jako už po tolikráté, 
zase vlečou gorily z galerie 
a čínská vlajka s hvězdičkami

a modrobílými pruhy 

se zmenšuje i s hrdinným obchodníkem
kritiky obchodu

Očistím si kalhoty od prachu cesty 
a narovnám se 

Potom zmuchlám ceník angažovaného umění 
a pošlu ho po větru nábřežím snů 

o soše Svobody 
postavené na úplně jiné planetě…

Pokrok
Kde jsou ty časy 
kdy jsem líhával v trávě 
a snil o krásném autě

Teď už v něm sedávám  
ale na snění nemám ani chvilku 

Genetika
Jestli existoval Ježíš
pak musel být Palestinec

Dnes jsem ho zahlédl v televizi
jak kráčí ulicemi Jeruzaléma 
v davech protestujících 
proti diktatuře evropských přistěhovalců 
a křičí
Piláti, jděte už do prdele

i s vašima čisťounce umytýma rukama!

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

Kolo dějin
Zbohatličtí zmrdi
na sociální spravedlnost prdí
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Hraniční kameny
Hraniční kameny již mechem obrostly
ploty rez povalil
i do dálek snáz vidíš
Jen propast roste dál
a dechem bezedným
polyká myšlenky srdce i lidi

Obrazy
Budit se s ránem v kouzelné zemi
bylo by snadné mraky rozehnat
Vystoupit z rámu pozadí změnit
poručit slunci kdy má hřát
My ale žijeme teď a tady
Rámy se chvějí Plátno sevřel chlad
Usedlost pohybu odkrývá vady
Nedokážeš je osedlat
A přesto smíme něco měnit
Podepřít zítřek vzbudit naděje
Kde mrazy dusí příští probuzení
i dech nás zahřeje

A přesto 
A přestože dny
nejsou nakloněny tichému oslovení
A přestože je čas příliš akční
a příliš jednosměrný
A přestože vlasec
natažený mezi zrozením a smrtí
je více udicí
než rezonující strunou
přesto
a možná právě proto
nehledám krásná slova
Z těch ale která přicházejí
zvedám nejudusanější a nejobyčejnější
podpěry do míst propadání
Už ne iluzi nekonečného světa
ale docela všední
výtah do přízemí

Roční doby I.
Ta která odešla už víckrát nepřijde
Ten kdo tě miloval čím byl, už není
Z větve list odpadl a ztratil se jak dech
Jen touha zůstala Touha až k zešílení

Naopak
Má vůle chtěla zkrotit slova
jež bez uzdy šla zmatkem dní
odvést je za pole popelavá
k průsmyku v horách poledních
Jenže ta slova příliš ohně
pod srst a hřívu ukryla
Tak ne já do nich, ona do mne
vešla A na uzdě jdu já

Štafeta
Už dávno netvrdím, že píši poezii
Jen drobím na papír s krajíce spěšných dnů
Ptáci se slétají aby se nakrmili
Drápy a zobáky v goblénech osudů
Abych však pravdu řek byť často zaskočený
v otázkách nehořknu a chutná mi můj chléb
a tuším letky snů jež strmě míří k zemi
a v hrdlech stažených pašují příští zpěv 

Tiché dialogy
Už neskutečně dlouho pátrám
o čem je život? Nač jsou sny?
Jen potichu A nikdy s patra
Vždyť slova jsou jak fantomy
A někdy jen tak během chůze
mířící pyšně Bůh ví kam
kus ticha vkládám do diskuse
a tiše naslouchám
A šťastný jsem když ozve se mi
přes monology rušných dní
člověk co bloudí stejnou zemí
a hledá spojení

PETR MUSÍLEK
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Dopis
Nic nejde vrátit Dvacet třicet roků
Hrobečky snů a jen tak bez křížku
Zmačkaný seznam odměn a pokut
a ještě nesplacených ústřižků
A proto píši Víru do slov vkládám
v ní překračuji vlastní únavu
a lehký sen jenž zvolna ztěžkl v balvan
si jako polštář dávám pod hlavu

Nebezpečná diverze
Byl čas kdy slova
mířila k srdci
Všechno dřívější byl chaos
Všechno potom
zákopová válka naděje
Dnes jsou ulice
plné zajatců a padlých
Z oken vlají prapory
sebevědomé nejistoty
V místech kde obrazy vytlačily slova
Vypadá i skomírající dech
jako nebezpečná diverze

Svoboda volby
Víno jsme dopili  Příběh je dopovězen
Jen popel odklepnu a hbitě vystřelím
S koleny ztěžklými jak doživotní vězeň
zamířím z cely do cely

Dopisy podzimu
Po listě list a všechny do krvava
Blátivá značka v barvě kaluží
a na všech stejně nesmlouvavá zpráva
která se chladně tlačí pod kůži
Ani je nečti Jenom nastav dlaně
a ulož další k těm z minulých let
Ať herbář příjme i ty pomačkané
které jsi číst chtěl a už nedočet

Svatá pravda
Končí čas her
I kompasy jsou na nic
Náš magnetický pól je značně nestálý
Pocitů vítězství
kam pravdu vedla přání
jsou v zastavárnách plné regály
Čas kostrou hvízdá: Nezapomeň!
Všechny tvé poklady jsou cetky laciné
Pravda je ze živlů palčivých jako oheň
I kdybys minul ji ona tě nemine

Dotace
Na dotace dosáhne
ne vždy, kdo je skvělý.
Tomu by přec úřady
stěží rozuměly.
Dotace jsou o sponkách
a účetní knize,
jen tudy lze přecedit
lidský um a vize.

Podzimní slunovrat
Lezavé chladno
Večer zavřel román
a příběh lásky  zůstal bez tečky
Každý kdo nezhloupl
už dávno zmizel doma
a místo vzpomínek počítá ovečky
Z trpkosti vyspí se
Bůh ví nač v spánku slyší
Ví že čas soumračný
bude i v příštích dnech?
Prostě dny krátí se a kdo si nepospíší
jednou sny odloží
a už je nezvedne

Tváře změn
Kdo dříve kradl zase krade
Kde studilo dál zebe mráz
Kdo pod svou dlaní teplo skryl
aby ho chránil rozmnožil
co dělal včera dělá zas
Tak moc se ten svět nezměnil

Nenapsané básně
Většina veršů papír mine
a nikdy nejsou napsány
I jiné věci nestačíme
Žijeme opak nirvány
A přesto pouze domyšleny
vpadnou kde nic se neztrácí
a možná jsou tam šeptem čteny
než vzbudí blesky v oblacích

(Náš výbor z autorovy tvorby pochází především
ze sbírky AMORENA, vyd. QUO VADIS?, o. s., Cho-
těboř 2008).
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Prázdno
Marně tápeš rukou po polštáři,
myslíš, že hlavní vinou je to stáří,
když jak slepec šťáráš holí kolem,
po polštáři nadýchaném, ale holém.

Mne už nenajdeš na obvyklém místě,
vedle sebe v naší posteli, to víš jistě,
není tam doopravdy nic, prázdno zeje,
marně vzpomínáš si na sad, na orseje,

nenahmatáš tělo, co důvěrně jsi znala,
z toho prázdna mnohá žena zesinala,
nikdo neví, co je prázdná půlka postelí,
obsazena někým jiným někdy bude-li?

Najdeš jen vzpomínky na léta štěstí,
prázdný polštář už jen smrt teď věstí,
život nezastavíš v tom čase krásném,
často v nejšťastnější době zhasne.

Revize
Až budem dělat inventuru našich citů
podrobíme kritice svou lásku, i tu
a když přijde jednou orgán revizní,
bojím se, že inventura dobře nevyzní,
objeví nám manko, nedodané zboží,
že jsme neužili k lásce všech svých dnů,
tím sítem zcela až na dno propadnu.
Vytkne nám revizor ten zkostnatělý,
zaplatíte všechny dluhy svými těly.
Tak úředně zní smutný zápis z revize,

snad v blízkém okolí to zatím neví se,
že jsme neužili všech dnů k lásce plné,
proto onen revizor nám nám sprostě klne,
vytýká nám tyto dluhy velmi přísně,
abychom i v budoucnosti z každé tísně,
našli útěchu ve vášnivém objetí.
Tak, má lásko, řekni, jak je ti?

Šeříky vítězství
Květnové šeříky vždy zlomí smutek náš.
Také tenkrát kvetly bezy, vzpomínáš?
Ale jak bys mohla, krásko mladičká,
na to vzpomínat by mohla jen tvá babička.
Ty už nepoznalas jekot sirén kvílivý,
co varoval, že bomby spadnou za chvíli,
kdy ztuhlá krev v běhu žílou zpomalí
a o kousek chleba, třeba jenom o malý
jsi schopen rvát se s celým světem.
Ale dnes už zase s novým jarem kvete.
Myslíš, že to vše je darem dnešní doby,
že nás mír a štěstí odjakživa zdobí?
Tak běž a navštiv Angolu či Afghánistán,
kde ten sladký mír je ještě nepřichystán,
potom teprve poznáš, jak mně je
a proč se každé dítě ráno nesměje.

Varování
Běda, Češi, zvolíte-li Modrou šanci,
brzy budete mít nouzi ve svém ranci,
ke korytům slétnou se jen modří kanci,
ale pomohou jim k tomu hloupí Janci.

Bohumír Pospíšil
Narodil se 1. 11. 1925 v Hulíně, v Žabínku, dnes Havlíčkova ulice číslo

402. Studoval na kroměřížské reálce, ale jeho středoškolská studia byla
přerušena válečnými událostmi. Musel pak přestoupit na reálku v Olo-
mouci a v septimě byl totálně nasazen v Technische Nothilfe. Odmaturoval
tak až v roce 1946 v Kroměříži. S vyznamenáním. Pokračoval dále ve stu-
diu na Vysoké škole technické Dr. Edvarda Beneše v Brně. Druhá státní
zkouška, opět s vyznamenáním. Již od mládí se chtěl stát železničářem,
takže nepřekvapí, že pak v tomto oboru pracoval 40 let. Do důchodu ode-
šel v 60 letech, sice s nízkou penzí, zato po něm zůstala spousta dobře
vykonané práce. Od té doby se věnuje svým koníčkům, na které neměl
dříve čas. Je mimo jiné vášnivým filatelistou a železničním modelářem.
Ve své básnické tvorbě, kterou vydává z části vlastním nákladem a až samizdatovým způsobem, se vy-
znává k lásce k Hulínu a Hané, řece Rusavě. A samozřejmě ke svým láskám, a to zvláště k lásce ke své
ženě, které věnoval celou sbírku Souznění. JP
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Koupaliště v Hulíně
A tak se ptám, kde jsou ty kabinky,
co vroubily naše dětské koupaliště?
Uvidím zas tělíčko milované Sabinky,
až se sem přijdu někdy koupat příště?

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

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

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

Trpký doušek
Vzduch v dusném podvečeru voní liliemi,
ten kousek naší zahrady moc milý je mi
a na lavičce z vazu červotočem prolezlém
přemítám, zda není životní má role zlem.

Jedno srdce učinil jsem šťastným taky,
my připluli jsem spolu skoro do Ithaky
a já pokorně a s hlasem, co se rozední,
poprosím: O mne se opři lásko poslední,

když tě bolí tvoje ramínka a nebo šíje,
ale až mi na zádech kus kůže nepřišije
doktor, co uzdravit mne chtěl mermomocí,

v té době já už budu zcela bez nemocí,
když se mu ty stehy zrovna u mne nezdaří.
Tož nenadávej za ten trpký doušek vinaři.

Noc
Vkrádá se sem noc v to naše údolí,
plíží se při zemi, občas hroudu udrolí,
přikryje řeku zpěvnou, přikryje balvany,
zakryje všechno ten host zlý a nezvaný.

Chtěl bych, aby ta tma chvíli počkala,
aby bylo vidět les na stráni a i skála,
ještě aspoň trochu světla vychutnat
a pak spadnout do tmy jako do tenat.

Ale noc je přeci milosrdná, neměj obavy,
jenom stíny mučí a je krutě zohaví,
ale Tebe, moje lásko, držím v náručí,
ať nám noc a tma, co chce poroučí.

Bratři Srbové
I v Srbsku teče řeka Morava
a jako u nás vtéká do Dunaje,
i v Srbsku sedlák pole rozorává, 
tam též krásná a plodná je.

Je to jenom symbol nebo shoda?
V tom slovanské národy se nespletou,
to nelíbí se Němcům – dnešní móda,
oni žárlí na tu věrnou lásku staletou.

Mají z ní strach a to je úspěch náš,
krev totiž není voda, my jsme bratři,
já tvrdím, že dva bratři platí za tři

a tři pruty Svatopluka, vzpomínáš?
nepokoří nás bombami nebo děly,
nás ani zrádní politici nerozdělí.
(1999)

Dary občanům
Bohatým mnoho, ostatním nic,
teď už jsme všichni z Nemanic.
To je ta známá pravičácká iluze,
dát malé drobky ze stolu i luze.
V listopadu lhali jste nám drze,
vaše sliby rozplynou se v mlze,
ale ještě není všem dnům konec,
pohádkám odzvoní vždy zvonec.

Český směr
Moje země se mi v mlze ztrácí,
ani nezpívají nám tu žádní ptáci,
smutný den k západu se kloní,
moje staré oči slzy roní pro ni.

Ptáte se, pro koho se toto děje,
že v mé zemi doopravdy zle je?
Já vám povím, proč to všechno je:
naše politika spěje do hnoje!

Naše ukázka z autorovy tvorby je vybrána pře-
devším ze sbírek Valův mlýn (1999), Veliké zásnuby
(2000), Pcháčí (2006), Na konci cesty (2010), vy-
daných vlastním nákladem, a ze sborníku Terče
mezi terči (OREGO 1999). 
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V hotelu
"Je tu někdo cizí!"
volá manželka vyděšeně
přiběhne do koupelny 
a opravdu
ze zrcadla se koukají 
dva divní lidé

Nejhorší na tom je
že to je určitě nějaká jejich přízeň
"Koukni ten chlap má stejnou pihu
na tváři jako ty Jirko!"
On chce zavolat do recepce
ale ona jen zhasne

"Pojď ke mně miláčku!"
jde ale pořád myslí na ty v zrcadle
jestli to mají taky rádi na koníčka
a jestli ona používá pesar
nebo je už taky po přechodu... 

Osud
Naš život je rizikový jak dálnice D1
Pumpa už netěsní a tlučou silentbloky
od poloviny ledna 
o nápravě se jedná
ty ale tušíš - bude to trvat roky!

Jenomže už teď na tebe se žene
Kamión s horou ohryzaných kýt 
tváříš se vyděšeně
však řidič smrt si klidně dělá bene 
a s gustem bliká na tvůj favorit 

Teorie relativity
V ložnici 
mám portrét tatínka 
ve věku 12 let
a tak když jdeme 
s manželkou do postele
posílám ho v duchu 
za dveře
marná snaha
nakukuje dovnitř klíčovou dírkou
jako každý jiný malý kluk 

Zpráva z ráje 
Parkoviště praskala ve švech
a rozšířená chřípí roztoužených žen
stejně jako do široka rozchlípené 
peněženky mužů
napovídaly že týdenní
orgasmus nákupu je už na dosah
když tu do nákupního centra Eden
dorazili čtyři strašliví jezdci Apokalypsy 
a škoda sto osedlaná růžolícím Karlem Sýsem 

Tisíc CEO vyjeklo hrůzou
a milenky začaly nervózně mazat jejich  

telefonní čísla z mobilů
ale to už všechny pokladny statečně zacvakaly 
alarmy začaly houkat
a ministerstvo financí vydalo 
novou emisi cenných papírů
Na bojišti zůstal jen básník 
omráčený dávkou Oriflame 

DUŠAN SPÁČIL
Časy se mění a lidé s nimi. Ale básníci zůstávají pořád stejní. Pořád jsou

to „přebyteční andělé“ a je lhostejno, padají-li na zem při dešti, když se
otevřou nebesa, anebo po vzpouře proti Nejvyššímu, ať už to byl Hospodin,
Alláh, Manitou, Velký architekt Všehomíra nebo kapitán kosmického korábu.

Vše, co se na této zemi děje, se děje po Pádu! Co bylo před Pádem,
o tom můžeme jen snít. Pravdy se nikdy nedopátráme, možná ani tam
„nahoře“. Vždyť ani nevíme, jestli to náhodou nebude „dole“! 

Nicméně něco přece víme. Básníci totiž mají paměť nebo šestý smysl
nebo periferní vidění, nazvěme to jakkoli. Těsně před tím, než za nimi Pán
zašil nebesa, uložili obraz Ráje kamsi za sítnici, kde ho nevyčenichal ani
Velký inspektor – robot s radioaktivním mečem. Z těchto momentek žije
veškerá poezie, z těchto momentek žijeme my všichni. Představují záruku, že zahrada Eden přece jen
existovala a jestli ji nějaká trestná výprava nesežehla, zelená se dodnes. Karel Sýs
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Rodinné mýty
Nebát se a nekrást
Říkal Masaryk
A můj dědeček vždy dodával…
.. a cvičit!
Když dostal cukrovku
Dával si místo inzulínu
injekci dřepů 
a místo cigarety prostná
Děda se ničeho nebál
Jen svého svědomí a babičky
Byla černá jako cikánka
A pila kávu s rumem
"Nikdy nevěř Italkám!" 
říkal děda vždycky
Od té doby mám rád černé holky
Ale kafe s rumem nepiju… 

Po dešti 
Vždycky když se otevřou nebesa
Vypadne na zem přebytečný anděl
Místo křídel má mokrý baloňák
A potřebuje grog
A tak mu půjčíš svetr a dýchneš na brejle..
Nechceš ho polekat
Je totiž večer
A každý anděl hledá
Strážného člověka 

Mojžíš 
Ve tmě egyptské 
jsem tě poznala
zlatému teleti 
jsem se kvůli tobě klanět přestala
a tvář tvá v mých očích září tak
že kdykoli se mne dotkneš svou holí
dychtivě se rozestoupím 
abys mohl suchou nohou projít
mým rudým mořem 
neb není přechod jako přechod 

Předvolební
Hodiny stojí čelem u zdi
a ruce mají nad hlavou
a kaprál čas se k tomu ubzdil
nejvíc to smrdí napravo

Slouhové plní sentimentu
už přešli z prcků na decky
a z díry vedle parlamentu
vylézá maršál Radecký

Starci na webu
Chodili spolu napříč Libní
sedali spolu u pizzy
až jednou řekla tak mě líbni
ať koukaj všichni jupíci
Až jednou řekla tak to riskni
neprchej domů po rautu
pozvu tě in a tak mě tiskni
i když jsi šéfem layoutu
A strč si někam svoje síví
radši mě schovej pod deštník
pojď budem chvíli zase živí 
a nejen mladí úspěšní

Dovolená na Kosu
Na ostrově u Turecka
Hrají si německý děcka
Nejspíš na Pobřežní hlídku s Pamelou
Milenci si vyměňují sliny
A věří že slunce vygumuje stíny
A že boží mlýny občas nemelou

Bílá velryba
Bílá ryba ve vlnách v Černém moři
muži si ji měří jako inspektoři
koukají se a nic nechtějí
jeden přitom zívá, druhý jí
Tlustá ryba se peče na pískovišti
vedle čtyři páry a tři malí svišti
dělají si v písku rybníčky
čilí jako auta na klíčky
Smutná ryba nejde na večeři
předstírá, že k jídlu stačí čaj a šeřík
u zrcadla stojí pak nahá
veliká a bílá jako Tádž Mahal
V pokoji jako ve vlašském ořechu
v noci potom lapá po dechu
bílé šupiny si loupe z těla
zázraky s nimi dělat neuměla

Osud
Náš život je rizikový jak dálnice D1
pumpa už netěsní a tlučou silentbloky
od poloviny ledna
o nápravě se jedná
ty ale tušíš – bude to trvat roky!
Jenomže už teď na tebe se žene
kamion s horou ohryzaných kýt
tváříš se vyděšeně
však řidič smrt si klidně dělá bene
a s gustem bliká na tvůj favorit
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Dárce sta miliard
Pročpak církev římská, svatá,
za ODéEskou tak oddaně chvátá, 
proč se její ctitelé s kolárky množí?
Protože je štědřejší než smilování boží.

Transformace aneb rabování
Jak všichni ti kabrňáci
předvedli nám transformaci?
Všechno, co lid dohromady snes, 
transformovali si do kapes.

Devátá vlna
Lidem dávno není líto,
že už osm premiérů
bylo pro neschopnost odejito.

Nesouhlasu je už nůše plná –
lze jen doufat, věru,
že vše skončí spásná
devátá vlna.

Toť otázka
Problém mi už dlouho nedá spát,
až opuchla mi víčka:
Jak žijí, dýchají a množí se
bych věděl rád,
ti, co nemají dnes svého „strýčka“?

Tak to nepůjde
Mnozí kritikové vládní chasy
spoléhají, ač je to až k nevíře, 
místo na svoje volební hlasy, 
zřejmě na blanické rytíře.

Knížecí zpěv
Když se mnohý Čech
ke knížeti láskou tolik vine, 
měl by on upřímně jim zapěti –
„Ochraňuj vás před mou láskou,
Hospodine!“

Jedna jako druhá
Všechno jim zas do not hraje, 
vychází jim jejich karta – 
namísto jedné partaje, 
vládne nám teď jedna parta.

Poselství Krejčířů, Kožených
(a zástupů dalších)
Řeknem vám to taky:
Zákony jsou pro hlupáky
i se sněmovními hrami.

Chytří si poradí sami.
Podvody jsou pro nás svaté.
Blbečkové, to koukáte!

Chce to řez
Stále více je zřejmější, 
že ten kapitalistický gen 
z organismu společnosti 
dostane se ven – 
jen chirurgickým zásahem.

Jak reklama obohacuje češtinu
To vidí i slepý –
s námi jste vždy happy.
Čtením našich novin
každý den jste in.

Tak zvaná etika
Mnozí žurnalisté, 
aby měli ruce i svědomí čisté,
jsou jak boží mlýny.

Ve svém listě 
melou pomalu, však jistě, 
nevidouce hory špíny.

Sametový mrav
Ten český lid sametový a boží, 
(což nemíval kdysi ve zvyku), 
kvůli nicotnosti sahá ihned po noži, 
nebo alespoň po ostrém jazyku.

JIŘÍ STANO 
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Ani věštby nic nezmění
Co budoucnost pro nás skrývá?
Jaké nás čekají ještě průby?
Pravice stále zahnívá 
a levice ztrácí zuby.

Před čím balancujem‘ dneska?
Oh, kdyby tu tak byla 
ta věštírna delfská!

Nová šlechta s novým znakem
Kdys šlechtici ve státě a společnosti, 
co nosili krejzl, byli první. 
Pyšnili se, kdekomu ke zlosti, 
modrou krví.

Dnes ti noví, oháknuti frakem, 
honosí se, přejme jim to, 
modrým ptákem.

Proměna Rudé knížky
Jako kdysi bylo třeba 
míti Rudou knížku 
pro lepší kus chleba, 
dnes, aby ti aspoň
kůrka byla jistá, 
musíš zapřít ji 
jak Jidáš Krista.

In memoriam Václava Havla
Z pravdy nezůstalo nic, než
podvod, klam a lež.
Z lásky potom zejména
nenávist až do třetího kolena.

Až do hořkého konce?
Vláda nesmí zklamat
ne nás, ale tu partu
od níž dostala zadání 
při startu.

Za kapitalistické 
cíle spanilé, 
držet se u moci 
musí jako lejno košile.

Co znamenají volby
Ani tolik ne, 
kdo bude řídit opět stát, 
jako kdo se bude 
čtyři roky pakovat.

Dvojí vysídlení
Panu Nečasovi třeba říci, 
– pro něj zřejmě novinu – 
že přemnozí naši nebožtíci 
byli Němci vysídleni do plynu.

Dokonce s pomocí munice, 
jako celou obec Lidice. 
Aby vychutnali změnu, 
zabíjeli i na schodech v Mauthausenu.

U Bavorů naříkaje nad vysídlenými, 
zřejmě dodnes nepochopil rozdíl mezi nimi. 
Cože bylo cílem té řečnické snahy?
Srovnávat českou odplatu s eses vrahy?!

Svět se stále mění, 
nalézá však vždy řešení.
Jeden rival vítězně se vrací, 
ten druhý odchází bez ovací.

Mravy koalice
Morálka programů koalice poklesla – 
změnila se jen ve rvačku o křesla.

Plivne si do dlaní?
Konečně se dočkal
rozpětí svých křídel.

Bohužel, však nebude to 
ani Chávez, ani Fidel.

Stačilo by aspoň těch pět roků, 
aby měl odvahu a též síly, 

tolik, jako kdysi 
kolega Brandt Willy.

Vládní program – co nejvíce Sisyfů
Naše usměvavá vláda, 
bez smyslu ukládá 
o životy člověků, 
když jim ustavičně praví, 
že sisyfovská práce 
upevňuje zdraví, 
i bez potřeby léků.

Náš výbor byl pořízen z knihy Hej, vy tam nahoře
(Epigramy a jiná satira). Ilustrace Milan Stano.  

Vydalo nakladatelství FUTURA. Praha 2013.
www.nakladatelstvi-futura.cz
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Jazyky
Jazyky šermující vzájemně
v ústech nás obou.
Jazyky páru znepřátelených kmenů,
tedy Germánů a Slovanů,
jichž bědná minulost.
A do budoucna?
Kdo by to sem teď míchal,
když probouzeny signály těla…
Sursum corda, lásko, sursum corda!

Jsem tu cizinec
Jsem tu cizinec, mnohé nechápu,
přestože ovládám zdejší řeč.
Je ovšem podivná,
jako by s dýkou skrytou pod jazykem.
Dokáže bodat v nestřeženém okamžiku.

Není návratu
Není návratu! Vím to, a přesto
přikládám polínka nadějí
do vyhasínajícího ohýnku.
Stárnoucí naiva,
spíš ale cvok.

Miluji život
Miluji život a musím říci,
že stárnutí zvládám jenom stěží.
Bojím se; roky závratně běží.
Udržím pozítří ještě lžíci?

Ne-li, kdo bude mne potom krmit,
a vezme mě kolem ramen kdosi?
Zatím co píšu, za oknem kosi
upíjí déšť. Jdu si vína dolít.

Kubánky v hotelu Flora
(Bývávalo IV.)
Kubánky v hotelu Flora bydlívaly,
to Praha zvala se zlatým městem.
Kakaové studentky za hříchy stály!
Býval jsem tam u nich častým hostem.

Dodneška vřelý dík Fidelu Castrovi
za dívky snědé s pevnými prsy,
kterým stačilo, když se jim jen napoví
a ony předvedly kus své krásy.

Na lesní brigádě
(Bývávalo III.; Danutě)
Na lesní brigádě sázeli jsme stromky,
zvečera vysedávali u ohně.
V Orlických horách bylo nám náramně!
Ze vzájemné družby jsme tam nevědomky

my dva našli se, má polská krasavice!
Co pak rozhořelo se mezi námi,
dneska by označili za tsunami.
Blízko si byly Praha a Katovice…

Teď už vím
Teď už vím, jak jste mne milovaly, mé lásky!
Pomalu jako já kdysi miloval svou
rodnou zem;
do morku kostí, bezvýhradně.

Proto mohu přežívat ze vzpomínek;
jsou nádherné.
Odvíjím si je ale pozpátku, totiž od chvíle,
kdy radost dala mně opět se vznést.

To tehdy, po tom jediném dívčím polibku,
skrze nějž vystoupal jsem do ráje.
Znovu tak cítit! Ač už tak pozdě!

Bezesná noci
Bezesná noci, já nebojím se!
Ač zahalen sedím v nikotinu
a smrtka na okenní římse
výsledek čeká mého splínu.

S vůní kávy
S vůní kávy ráno vstávám,
života se dovolávám.
Spoutám-li smrtku do korzetu,
přidám s chutí i cigaretu.

DANIEL STROŽ 
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Večery v kině Čas
(Bývávalo I.)
Večery trávené v kině Čas,
v němž filmy dokola promítali,
přínosem byly kdekomu z nás.
Jenom těm snad ne, co nerandili.

Rendezvous v zešeřelém sále,
s frekvencí jak dnes někde na pláži.
S polibky párů neustále,
jež sešly se náhodně v pasáži.

Ve vinárnách
(Bývávalo II.)
Ve vinárnách potoky vína,
v kavárnách kávy, grogu a čaje.
Radost, když člověk zavzpomíná,
to mládí mělo být nejmíň dvoje!

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

Dávání sbohem
Dávání sbohem, to není akt na den,
takové loučení může přetrvat roky!
Kdo tohle neví, nebyl lásky hoden
a hloupý je k tomu. Nevěřil na zázraky!

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

Nestárnu zvesela
Nestárnu zvesela, věřte mi,
tvrdit opak by bylo velkou lží. 
Netoužím svět vidět z podzemí,
skrz kořeny sát vláhu z kaluží.

Lásky vylhané
Lásky vylhané, bez opravdového citu.
Lásky k vlastnímu prospěchu.
I tady snaha vytěžit,
jako ze všeho.

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

Ještě si držím pohromadě
Ještě si držím pohromadě
vzpomínek radostných pár.
Navzdory třesoucí se bradě,
a tomu, jak už jsem stár!
Nevím ovšem, co bylo včera:
Deštivo, či slunce jas?
To ptát se musím Alzheimera,
ačkoli láme mi vaz.

Přijela z Vídně
(Bývávalo V.; Renatě Bachofer)
Přijela z Vídně, byl rok jednašedesátý,
hlady jí kručelo v břiše. Ale měla šminky,
které vzbuzovaly u českých holek závist.
Měla však také černé punčochy
a ukazovala mi je až k podvazkům,
to bylo nádhery!

A což teprve, když se najedla,
když na Žofíně přidala si knedlík s omáčkou
a na Staroměstském mezi tancem
zaháněla žízeň plzeňským!

Na takové veselí se Vídeňáci nezmůžou,
říkala pak ještě v posteli.
Šminky už rozmazané v polštáři,
punčošky se samými oky.

Jako epitaf
Jako epitaf ať to zní,
píšu-li báseň poslední:
„Zde skončil člověk, co umřít se vzpouzel,
leč život jej zradil a zbavil kouzel!“

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

http://www.nakladatelstvi-futura.cz

Básník, publicista, vydavatel, dramatik, ve-
doucí redaktor týdeníku Obrys-Kmen Daniel
Strož, člen Výboru národní kultury a místo-
předseda Unie českých spisovatelů oslavil 
4. srpna 2013 své sedmdesáte narozeniny. 
Srdečně blahopřejeme! VNK
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O CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍCH
I
Když tak slyším řečnit kardinála Duku,
volám zplna hrdla: Fuku! Fuku!
II
Kacíři jsou trestuhodně hloupí -
to se ti to, česká vládo, loupí!
To se ti to z našich kapes dává!
Český občan je jen dojná kráva.
III
„Lup se musí vrátit! Církev nesmí tratit!“
Já nic neukradl - proč bych to měl platit?!“

NA ÁRU
Až mě zas budete odpojovat z kapaček,
sestřičko Moniko,
přijďte bez kalhotek jako včera,
ať vidím vaše pohlaví,
a já se aspoň dlaní napojím
na vaši malou atomovou elektrárnu,
která mě uzdraví.
(2005) 

PO OSVĚTIMI
„Psát poezii po Osvětimi je barbarství,“
prohlásil zoufalý filozof.
Jak zoufale se mýlí! Právě po Osvětimi
je zapotřebí psát poezii.
Proti barbarům.
(1998) 

KDYŽ
Když přijdou na řadu
plivance,
pak je i hrdina
bez šance.

SONET O VĚRNÉM PŘÍTELI,
napsaný s laskavou pomocí 

Williama Shakespeara 

Jsem groggy z toho práskaného světa,
kde za laskavost inkasuješ trest
a po poctivosti je dávno veta,
kde darebák si klidně koupí čest,
kde zločinci nám pevnou rukou vládnou
a klaka lhářů pravdu přehluší
a spravedlnost nemá váhu žádnou
a beznaděj se vkrádá do duší,
kde hodnostáři bezostyšně kradou
a básníci jsou pasáci svých múz
a vítězství se dosahuje zradou
a lidé chřadnou z podlostí a hrůz -
ať už mě vezme ďas, já žádám po bohu,
ale psa opustit v tom srabu nemohu… 

PTÁCI JSOU CHYTŘEJŠÍ
Co Čech, to velikán a příklad pro všecky –
Švabinský, Babinský, Palacký, Radecký;
jedni jsou na koni a druzí v lochu –
ať každý velikán má svoji sochu!

Příklady pro muže, idoly pro ženy –
Komenský, Frištenský, Železný, Kožený;
fandíme hrdinům celou svou duší…
Ptáci jsou chytřejší, než lidé tuší.

Ptáci jsou svobodní, ptáci jsou veselí,
nikomu neslouží, nikdo jim nevelí;
zatímco hroutí se všemocné říše,
na lidské hemžení shlížejí z výše.
(A proto zvysoka kálejí na sochy
hrdinů, géniů, gigantů epochy.) 

JIŘÍ ŽÁČEK
Čím je pro mne poezie? Způsobem myšlení, myšlení hlavou i srdcem.

Poezie je permanentní pokus obnovit ztracenou vnitřní harmonii ve světě
plném disharmonie. V jejím silovém poli tají ledovce předsudků a z pouště
všednosti klíčí zázračná vegetace. Básně se píšou mj. z vášnivé touhy
vzepřít se každé definitivnosti, protože co je definitivní, je mrtvé. Poezie
je trvalá vzpoura proti všemu, co život mrzačí a ničí. Poezie je – slovy Ha-
lasovými – „krví svobody“. A pořád pro mne zůstává jedinečnou možností
porozumět sám sobě. A skrze sebe světu. J. Ž.
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RŮŽOVÁ ZNĚLKA
(z dávného tisíciletí)

Jakej div, žes mi padla do voka;
jen slepejš by tě přehlíd v davu.
Máš nohy z gotiky a prsa z baroka
a archandělsky renezanční hlavu.

Ale máš smůlu: Kápnout na cvoka
a bejt s nim v požehnaným stavu!
A já se učim vejt svý písně votroka,
já, kterej v domě platim za nemravu.

A já se učim fungl novou roli,
repetent z noční Rómeovy školy,
a jak to skončí, gdegdo ví -

namísto abych štrikoval tu znělku,
pudu tě rači líbnout na prdelku.
Do práce, mý sny růžový! 

NEDĚLNÍ KORZO 
Na nedělním korze vedle radnice
defilují prvotřídní zadnice.
Oblé, pevné, pružné jako matrace,
užije se s nimi spousta legrace.

Popatřete na ňadra a na lýtka,
taková je letos jarní nabídka.
Ať se o ně mladí muži podělí
ku zpestření všedních dnů i nedělí.

Milujte se, mládeži, a množte se,
množení je bohulibá profese.
Ať se rodí otroci a vojáci,
jedni k válčení a druzí na práci.
Proto svorně chvalme sličné zadnice
na nedělním korze vedle radnice! 

SONET O SUDU 
Vezmu si příklad z Diogena 
a zalezu si do sudu.
Konečně jedna šťastná změna,
jsem za ni vděčný osudu.

Vím, co mi řekne moje žena:
Děláš mi jenom ostudu!
Nasadím úsměv džentlmena,
mlátit ji přece nebudu.

Jsem jako víno: každodenně
v tom sudu zraju, stoupám v ceně –
proč bych měl dělat pobudu?

Přestaň už vrčet, řeknu ženě,
chceš-li být šťastná jako štěně,
vlez ke mně honem do sudu! 

ŠVEJK DE LA MANCHA 
Švejk de la Mancha kráčí světem
s laskavou tváří debila
a vchází do snů našim dětem.
Božíčku, jaká idyla!

Zhovadilosti světa čelí
blbostí ryze humánní.
Co ještě chcete? Není skvělý?
Kdo jiný lidstvo zachrání?

Oslíček boží v ringu doby,
jež pořád mění garderoby,
v putyce za nás drží stráž,
bit moralisty, proklet snoby,
smutný jak vorvaň v poušti Gobi 
Švejk de la Mancha, bratr náš. 

MÁ VLAST
Ta země, která rodí kacíře
a uhrančivě krásné zlatovlásky,
kde všichni věří jen své nevíře
a gramofony chrčí Škoda lásky,
kde místo zlata třpytí se jen kyz,
kde příliš často radost hořkne v hoře,
odvěká kořist hrabošů a krys,
kde všechny cesty vedou k Bílé hoře,
kde sprostá lež se veze v kočáře
a pravda s láskou táhnou cestou pěší,
dědičná země kata Mydláře,
kde mřít je těžko a žít ještě těžší –
A přece jsi jí čím dál blíž,
i když ji zapřeš. Nemáš na vybranou.
Neseš ji v sobě, věčný kříž –
svou zemi krásnou, zemi milovanou.

ČESKÉMU HONZOVI
Jdeš-li světem s holou řití,
nevěř všemu,
co se třpytí!

Ukázky z autorovy tvorby jsou z http://www.di-
vokevino.cz/ a z http://www.obrys-kmen.cz/
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Nevybral sem ale vůbec špatný místo, pomyslel
si, až bude vycházet ven z budovy, budu ho mít
odtud pěkně na ráně. Stál sám ve tmě kus od fi-
remního plotu na neudržované parcele, obklopen
křovisky a stromy. Vypadá to tu na nějakou zane-
dbanou zahrádkářskou kolonii. Hlavním vchod do
budovy měl skoro přímo naproti sobě. Parťák na
něj čeká stranou s odvozem. Šikovný flek na za-
parkování se jim uvolnil ve chvíli, když přijížděli
k objektu Durychovou ulicí. V honosné budově,
které místní neřeknou jinak než Zámeček, ještě
asi probíhalo nějaké obchodní jednání, některá
okna svítila. Ale pár lidí už z budovy před necelou
hodinou vyšlo, nasedli do svých bouráků a odfr-
čeli. Neměli tušení, že je ze tmy opuštěného po-
zemku sleduje dalekohledem své pušky. Jednoho
podnikatele poznal. Pohled na hodinky. Možná
boss teď už jen sedí u své velkoplošné televize
a kouká na večerní zprávy. Zřejmě si je nechá má-
lokdy ujít, pomyslel si, stal se z toho jakýsi za-
běhlý rituál. Po osmé hodině večerní vždy teprve
odjíždí z Durychovky domů. Ušklíbl se nad jeho
přesným režimem, který mu teď tak nahrává. Sta-
čila jedna nedávná večerní procházka a byl v ob-
raze. Potvrzeno. Instrukce a jeho vlastní zjištění
byly totožné.

Měl radost, že všechno klape podle plánu. Pra-
šule už dorazily. Další ještě přifrčí, bude to nako-
nec pěkně kulatá suma. Rychlý prachy. Ti, co si
ho najali, se tohohle chlápka potřebujou prostě
naléhavě zbavit. Na škváře nešetřili. A měli to
zmáknutý. Slovenský parťák přinesl před pár dny
rozloženou pušku s tlumičem i se speciální
a standardní municí v brašně. Napsané pokyny po
přečtení hned spálili a popel spláchli do záchodu.

Znovu pohlédl na hodinky na ruce. Kde ten
chlap je? Už je něco po osmý hodině. Touhle
dobou by měl vyjít z budovy. Večerníček na dob-
rou noc už přece skončil! Sám byl ovšem úplně
klidný, prošel kdysi speciálním několikaletým vý-
cvikem. Nervy a emoce měl plně pod kontrolou.
V ruce držel matově černou odstřelovací pušku
s optickým zaměřovačem a nočním viděním. Čer-
vený Passat s kouřovými skly na něho čeká na
málo frekventovaném, spoře osvětleném místě

mezi jinými auty.
Tohle jejich auto
bylo kryté od bu-
dovy částečně
také i živým plo-
tem, nejen želez-
ným ohrazením
a zděnými sloupky.
Samotnou zbraň mu na akci špatnou nedali. Je to
vůbec jedna z nejlehčích a nejkratších bouchaček
v branži. Přitom ale na vzdálenost 400 metrů se
s ní dá prostřelit neprůstřelná vesta. Na odlehlém
místě v lese si odstřelovačku sám zastřílel a se-
řídil. Teď se ale musí soustředit. Jediná rána
a hned pryč. Kmotr před pár lety přežil útok jinýho
odstřelovače, kulka ho jen škrábla do ucha. Je už
teď vopatrnější. Odstřelovač se dívá na cílovou
plochu těsně před vchodem do budovy. Tudy do-
tyčný podnikatel a mafián musí projít na firemní
parkoviště, kde na něho asi 15 metrů od budovy
čeká opancéřovaný mohutný džíp Toyota Land
Cruiser. Je druhá polovina ledna, je pořádná kosa,
a tak nikde nejsou ani žádný zbytečný čumilové.
Všichni jsou zalezlý doma v teple svých králíká-
ren. Prostě ideální podmínky pro střelbu. Z bu-
dovy se vynořil chlápek a jde k zaparkovanému
autu. Jasně, jeho řidič. A najednou je to tady! Vidí
kmotra scházet po osvětleném schodišti dolů. Vy-
chází z budovy, rozhlíží se a pomalu jde k autu.
Odstřelovač ho hned poznal, nějakou dobu u něj
v minulosti taky pracoval. Byl pro bosse jako bý-
valý policista z elitní jednotky zajímavý, znal cvr-
kot. 

Za ním z budovy hned vychází další. To bude
tělesnej strážce. Odstřelovač už od první chvíle
drží kmotra ve svítícím záměrném kříži své od-
střelovací pušky, míří na hrudník. Dosud neudělal
jediný zbytečný pohyb. Plot před ním tvoří že-
lezné plocháče navařené na železnou tyčovinu
mezi zděné sloupky. Zčásti ho to taky spolu
s křovisky kryje. Vzdálenost cíle je tak do 
40 metrů, pomyslí si. Už když kmotra zahlédl
v oknech na schodišti, odjistil pušku. Zcela se
ovládá, dýchá klidně, koncentruje se, z dřívějšího
výcviku nezapomněl nic. Řidič stojící už vedle

Lovci lebek
Jan Poláček
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opancéřovaného auta se chystá otevřít dveře
bossovi, který zatím poodešel pár metrů od bu-
dovy. Teď! Odstřelovač zmáčkne měkce spoušť.
Ozve se slabounký výstřel, asi jako ze vzdu-
chovky. Kulka na své cestě k cíli prosviští těsně
kolem řidiče a pootevřených dveří opancéřova-
ného luxusního džípu. Kmotra zásah speciálním
podzvukovým projektilem ráže 9 mm pootočí
a srazí k zemi silou neviditelného bucharu. 

Odstřelovač okamžitě dává pušku do batohu,
ten popadne a pod ochranou tmy rychle opouští
střelecké stanoviště. Má dobrou fyzičku a zdolat
potmě dvě zahrádky a dva plůtky cestou k čeka-
jícímu Passatu pro něj není žádný problém. Neo-
světlené auto se vzápětí v tichosti rozjíždí, žádné
kvílení pneumatik, a mizí ze scény.

Ti dva na place se zatím vzpamatují ze šoku.
Vyděšený řidič vyspurtuje od auta a s křikem
hned táhnou společně s bodyguardem kmotra
zpátky do budovy, zanechávaje za sebou krvavou
stopu. Nemají páru, odkud to z té tmy odnaproti
přilítlo a hlavně jestli to nebude mít ještě další po-
kračování, jestli se zabiják spokojí jen s tou jed-
nou jedinou, přesně mířenou ranou. Ve výhledu
jim brání živý plot a železné ohrazení kolem fi-
remního pozemku. Hlavně ale tma. Pozemek sám
byl neosvětlený až na několik mžourajících za-
hradních světel kolem cesty vedoucí na firemní
parkoviště. A v nábojnici byl bezzábleskový
střelný prach. Ke strašně krvácejícímu, už chrop-
tícímu kmotrovi z budovy přibíhá ještě někdo
další. Odtáhnou ho společně dovnitř už v bezvě-
domí. Volají ihned z mobilů a zalarmují policii i zá-
chrannou službu. Policejní hlídky dorazí vzápětí.
Přivolaná záchranka tu je do 10 minut, ale lékař
už může konstatovat jenom smrt. Střela měla ta-
kovou sílu, že její část po svém roztržení prolétla
jeho tělem a odervala ještě kus omítky na budově
za ním. Boss to navíc dostal skoro přímo do
srdce, šanci přežít tak neměl. Ležel tam pak už
bez hnutí v tratolišti krve. Za svého života se kou-
pal spíš v penězích. A to i jako vekslák ještě za
socíku. Po převratu se dobře zorientoval. Buď
přímo, nebo přes nastrčené osoby kontroloval
majetek v ceně několika miliard korun. Sám se
tím nijak netajil. Spoluovládal třeba potravinářský
gigant Setuza.

Řidič se svým spolujezdcem v červeném autě
byli už tou dobou daleko od Zámečku. Policajti na
místě činu nenajdou žádný stopy. Budou si tím

lámat palice. Speciální výbušná kulka se prostě
po zásahu do hrudi roztrhla uvnitř bossova těla
na stovky drobných kousků a způsobila mu na-
prosto devastující poranění. A nábojnice sama zů-
stala v nábojové komoře zbraně. Poldové budou
teda pěkně nahraný, myslí si odstřelovač. Ať si ten
jejich šéf, bejvalej taxikář i todle rito pořádně
užije. Jeho detektivové zjistěj leda velký kulový.
Nebudou mít nic, čeho by se mohli chytit. Díky
těm holomrazům ani žádný otisk boty, nic. Kvér,
vystřelenou nábojnici ani projektil. Odstřelovač
dobře ví, že po takové akci se použitá zbraň oka-
mžitě likviduje. A samo tohle kradený auto brzo
shoří někde na parkovišti nebo v lese. Nebo pro-
stě taky beze stopy zmizí, rozebraný na součástky
nebo spíš skončí v lisu a v hutích. Žádný problém.
Zaparkovali v poklidu červeného Passata na stej-
ném místě, kde si ho předtím vyzvedli. Rozhlédli
se pozorně tichou, spoře osvětlenou uličkou, ale
nikoho nezaregistrovali. Odstřelovačka už byla
v kufru. Odcházeli bez jediného ohlédnutí. Byli si
ovšem stoprocentně jistí, že auto už tady za
chvilku stát nebude. Odstřelovač věděl, že zada-
vatelé si už dokážou ohlídat, aby vše proběhlo bez
jakýchkoliv problémů. Vytušil, že tady šlo asi
o něco doopravdy velkého. Někdo se už asi ten-
tokrát nechtěl dělit. To byla nějaká větší rána, než
třeba ty stamilióny z tunelování menších bank
přes nesplacený podvodný úvěry v minulosti, kdy
se ručilo bankám v podstatě bezcennejma nemo-
vitostma, který jim pak propadly. Boss měl ale
taky dlouhý prsty a prachy a vlivný známý na
všech možnejch důležitejch místech včetně poli-
cie. Byl velice schopnej. I to mohl být důvod po-
pravy. Někdo se prostě bál, aby mu nebo spíš jim
nepřerost� přes hlavu. Mávl nad tím rukou. To
není jeho starost. A čím míň toho ví, tím líp. Roz-
loučil se s parťákem u stanice metra beze slova,
jen pohledem a podáním ruky. Řešit nebylo třeba
nic, vše bylo domluvené. Znali se už dlouho.

Nenápadný, urostlý muž středního věku, oble-
čený v černé teplé bundě a černých kalhotách, na
hlavě černého kulicha, na rukách černé prstové ru-
kavice, pak vchází v poklidu po schodech do metra.
Vůbec v té chvíli ještě netuší, že ho nečeká žádné
lepší příští, že nebude žádné vysněné povalování
někde u moře na pláži s pěknou babou vedle sebe,
že totiž nebude vůbec nic. Že i u něj už probíhá od-
počítávání a že to má sám taky za pár.

6. - 8. 4. a 12. – 16. 4. 2010

Lipa_03_2013_LIPA  20.08.13  11:58  Stránka 47



48

ESEJE A FEJETONY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Demokracie nemůže existovat bez morálky.
(Jack Kemp)

Ti, co říkají, že pornografie nemá nic společného
s politikou, zřejmě nevědí, co je to pornografie. (pa-
rafráze Mahathmá Ghándího)

Národ, kterému se vezme morálnost, zahyne!
(Karel Čapek)

Co to je pornolitika? Pokud se snad někdo do-
mnívá, že takové slovo neexistuje, má pravdu
jenom částečně. Upřímně řečeno, neexistovalo do
této chvíle, neboť jsem si je právě vymyslel. A hned
se pokusím vysvětlit, proč mě taková zhůvěřilost
napadla. Zcela vážně se totiž domnívám, že výraz
politika, dosud běžně užívaný, se sémanticky zcela
vyprázdnil, a proto je nejvyšší čas jej nahradit vý-
razem novým, přesnějším. Základem původního
substantiva politika je řecké slovo polis, což zna-
mená město, či v širším významu obec. Politik je
tedy člověk, který velmi vážně přemýšlí o prospě-
chu obce a jejích občanů. On je tím prostřední-
kem, zodpovědným za stav demokracie, který
umožňuje, aby lid – demos mohl svobodně vlád-
nout – kratein.

Význam slova pornografie je, pravda, ve své
podstatě značně odlišný. Podobně jako demokracie
i pornografie má svůj původ v Řecku za časů, kdy
ještě nebalancovalo na pokraji státního bankrotu,
ale stavělo základy naší civilizace a kulturní iden-
tity. Stejně jako demokracie i pornografie je slože-
ninou dvou slov, a sice slova pornem (nemravnost)
a grafem (psát).

Historie zaznamenává užití tohoto výrazu v At-
henáiově textu Hostující mudrci, kde se vyskytuje
pornographoi – muž píšící o prostitutkách (prosti-
tutech). Tolik tedy alespoň krátký etymologický ex-
kurs do antiky.

Co se týče žhavé současnosti, faktem zůstává,
že definovat pornografii, a především její meze,
není zase až tak jednoduché, a kdybychom (po-
dobně jako u politiky) hledali odpověď komplexní
a zcela vyčerpávající, měli bychom po zbytek ži-
vota o zábavu postaráno. Spokojme se tedy s kon-
statováním, že zobrazování nemravnosti je staré
jako lidstvo samo. To nové je masívní angažmá
médií – papírových i elektronických, včetně inter-
netu. A vše to přitom započalo tak nenápadně: vy-

nálezem knihtisku,
který umožnil vy-
dání první tištěné
pornografie (1527),
zahalené v poetic-
k é m  h á v u
 Arentinových Roz-
košnických sonetů,
doprovozených ne-
mravnými obrázky Giulia Romana. Ovšem proti
tomu, co lze dnes objevit v této tak dynamicky se
rozvíjející branži na internetu, jde o hříčky celkem
nevinné, nad nimiž by se shovívavě pousmála i ne-
jedna přesvědčená feministka.

V této souvislosti se však nabízí otázka
vskutku zásadní: V čem se vlastně liší porno od
normálního milování? Upřímně řečeno, pomineme-
li extrémní výstřednosti, technicky de facto
v ničem. Zásadní rozdíl je totiž v prožitku. Sex s mi-
lovanou bytostí nás prostupuje, rozechvívá, po-
vznáší a naplňuje láskyplnou kontemplací.

Zatímco porno, tedy sex tak říkajíc na ukázku
a pro kšeft, pouze předstírá absentující cit. I zvíře
je při souloži opravdovější, a tedy vznešenější než
leckterý pornoherec.

Můžeme tedy velmi zjednodušeně říci, že
porno (na rozdíl od milování) opravdovost pouze
markýruje. A přesně tím se pornoherec podobá po-
litikovi, který vznešeně hovoří o lidu, péči o hospo-
dářskou prosperitu, vymýcení korupce, respektu
k občanské společnosti a o vznešených ideálech,
zatímco skutečnost namnoze usvědčuje toto ká-
zání vody čiré zálibou ve vinných patocích všeho
druhu, které dotyčný pornolitik loká z plna hrdla
a místo Na zdraví říká: Myslím to upřímně!

Jaký jiný výraz pak může průměrného občana
napadnout nežli politická pornografie. Já vím, že
je to slůvko dosti nehezké, přesto však myslím (neb
kdo z politiků dnes fakticky upřednostňuje zájmy
polis, o nichž neúnavně řeční, před privátním pro-
spěchem, jenž neúnavně realizuje?), že nazrál čas
nahradit přežitý výraz politika ohavným sice, avšak
mnohem výstižnějším: pornolitika.

Mimochodem, jsem dosti zvědav, co na to řek-
nou naši přední pornotologové.

29. 5. 2013

Pornolitika
Lubomír Brožek
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ZDRAVOTNICTVÍ
Jak to tak vypadá, budeme mít od příštího roku méně nemocnic a v nich méně lůžek, aby lékaři a další

nemocniční personál měli naopak více peněz. Pohříchu přímočará metoda zdravotních pojišťoven, jak
potřebné peníze ušetřit, zní víceméně logicky, neb jak známo, že méně je někdy více. Aby však méně
bylo někdy více, musí, rovněž víceméně logicky, být pro změnu více někdy méně. A tak záchranky už nyní
dostaly více času na to, aby dojely k případným pacientům. Prodloužením dojezdových dob se tedy i pa-
cientům dostalo více času, aby případně dojeli na to, že záchranka včas nedojela, ze zdravotních pojiš-
těnců se příkladně přepodstatnili na klienty pohřebních služeb, a postarali se tudíž o to, aby nemocničních
případů bylo méně - při troše dobré vůle přesně o tolik, o kolik bude méně nemocničních lůžek.

Jelikož čert však nikdy nespí, s klesajícími počty pojištěnců budou klesat i příjmy pojišťoven, a tak
po čase nezbude než opět ubrat něco lůžek, aby bylo z čeho přidat lékařům, a logicky bude nutné
přidat i pár minut k dojezdovým časům záchranek, aby ubylo pacientů. A tak dokola. 

Proto také vláda tolik bazíruje na finančním vyrovnání s církvemi. Neb nedá-li na zdravotnictví, ne-
zbývá nic jiného, než dát na modlení.

Veselý den a stálé zdraví vám přeje váš Ivo Šmoldas (Našli jsme v elektronické poště)

Málo utrácíme, říkají centrální bankéři a analytici,
a naše skrblení vrhá ekonomiku do dosud nejdelšího
období propadu. Pokud však utrácíme, naše peníze
směřují ke stále se zmenšující skupině lidí, kteří ovlá-
dají hlavní odvětví ekonomiky a žijí v symbióze se
státem. Oligarchové a finanční skupiny s pomocí na-
šich peněz skupují čím dál větší části hospodářství
a vytěsňují konkurenci. Do reálné ekonomiky přitom
vracejí jen zlomek toho, co jim jako spotřebitelé po-

síláme. Jde o samohybný mechanismus, který vede
k určité formě neofeudalismu. „Nová šlechta“ ovládá
peněžní toky a média a všichni ostatní se stávají va-
zaly této šlechty nebo státu. Centrální bankéři deval-
vují měnu, aby celý proces urychlili. Výsledkem je, že
stát ztrácí schopnost zajistit vojenskou ochranu, což
bývala prapůvodní příčina jeho existence.

16. května 2013
http://www.fsfinalword.cz/

Neofeudalismus 
Eric Best

Jednou přijde doba, kdy se vynoříme z tohoto
šílenství, které nám teď vzniklo v hlavách, a bu-
deme se za sebe strašně stydět. 

Budeme se propadat do hanby, když si vzpome-
neme, na co jsme se dívali, co jsme četli a co jsme
poslouchali. Jak jsme dovolili, aby nás pár šikov-
ných zvrhlíků dostalo k novinám, časopisům a te-
levizím, které jsou žumpa, plná zvratků a výkalů.

Nebudeme chápat, jak bylo možné profitovat na
nemocech a neštěstí našich bližních.

Nebudeme schopni vysvětlit našim dětem
a vnukům, jak jsme to dopustili.

Budeme se snažit nemyslet na to, jaké blbce
a hlupáky jsme považovali za celebrity.

Budeme se stydět za dobu, kdy jsme byli denně
na prvních stránkách nagelovaní panáci a usmě-
vavé opice, které nesnášely větší serie orgasmů
s tím stejným partnerem.

Budeme říkat, že na vině tehdy byli oni, jacísi
neurčití oni, a ti budou mezi námi a budou ukazo-
vat prstem na někoho neexistujícího. Ale my jsme
spolupachatelé tohoto hnusu, ne jen ti, co to píšou,
vydávají a vysílají. My s nimi ochotně kolaborujeme
tím, že to vidíme, posloucháme, čteme a kupujeme.

Jenom tolik jsem vám chtěl říct, respektive ne
chtěl, ale musel, nebo mi už praskne hlava od toho
mlčení! Boris Filan, 

slovenský spisovatel, dramaturg, moderátor

Pamatujte si!
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Kdyby ve středověku existoval Facebook, byli by
všichni, co na něm kritizují režim, nejdříve krutě
mučeni a následně za spolupráce církve s vrchností
popraveni za šíření kacířských myšlenek. Ano, cír-
kev byla vždy pevně svázána se světskou mocí a de
facto smyslem její existence bylo od prvopočátku
zajišťovat, aby poddaní bez reptání pracovali na své
pány a odevzdávali jim – a rovněž církvi – většinu
toho, co v potu tváře vypěstovali a vyrobili. Jelikož
ve středověku neměli v každé chýši svítící obra-
zovku s logem ČT, scházeli se poddaní
v kostelech a zde jim bylo vštěpováno,
že jediným smyslem jejich existence
je ctít Boha a svou vrchnost. Dá se cel-
kem s jistotou tvrdit, že za tímto úče-
lem byla církev vlastně vytvořena.
V moderní době převzaly roli církve
masové sdělovací prostředky, které rovněž vesměs
slouží k tomu, aby většina národa bez reptání pra-
covala a odváděla daně své vrchnosti. Dnes je to
jen chytře prošpikováno zábavnými vložkami –
takzvanou kulturou, aby to sprostý lid tak neirito-
valo. Lid se baví, sedí před obrazovkami a ani si ne-
uvědomuje, že smyslem jeho existence je stejně
jako ve středověku pouze to, aby se hrstka vyvole-
ných nahoře měla dobře.

Ale zpět k církvi. Církev s nástupem masových
sdělovacích prostředků, které převzaly její roli, de
facto ztratila své původní poslání, tudíž dnes už ne-
slouží k tomu, aby přesvědčovala poddané k robotě
na pány. Tuto roli dnes hrají média, u nás tedy ze-

jména ČT. Co je však podstatné – z výše uvedeného
jasně vyplývá, že veškerý majetek, který církev
v historii nabyla, pochází z otrocké práce nevolníků
a tento majetek byl církvi věnován za její věrné
služby při udržování sprostého lidu v nevědomosti
a pokoře vůči vrchnosti. K tomu připočtěme miliony
umučených a brutálně zavražděných lidí v důsledku
náboženských válek, inkvizice, upalování kacířů
a čarodějnic apod. Pokud byl někdy jedinec v his-
torii perzekuován, mučen či popraven pro své ná-

zory, bylo to vesměs ve spojitosti
s náboženstvím. Stalin je proti tomu
úplný břídil.

Ano, církev již dnes nikoho neupaluje,
nenatahuje v kole či jinak nemučí, jak
bylo jejím dobrým zvykem v minulosti.
Je toto důvodem k tomu, aby jí byl nyní

navracen majetek vykoupený krví milionů obětí ná-
boženských válek a otrocké práce nevolníků? Pokud
by dnes neexistovala televize, lidé by chodili do kos-
telů a tam by jim biskup Kalousek vštěpoval, jak dů-
ležité je volit TOP 09 a ODS a svědomitě odvádět
daně knížeti. Dnes to dělá za církev ČT. Co tedy
s církví? Církev lze dnes použít už jen jako záminku
k vydrancování posledních zbytků majetku, které
v této zemi ještě zbyly, co se dosud nestačilo roz-
krást, vytunelovat či odklonit. Ano, církevní restituce
jsou magatunelem, kterým budou proudit peníze
vrchnosti - zejména tedy těm, kteří s tak nábožensky
zapáleným pohledem církevní restituce prosadili.

Zdroj: Facefook

Začněte konečně vysílat pravdu!
Miroslav Grund

Žižka byl taky zeman
Tak máme dvě vlády, pane Švejku!
Zaplať pánbůh, paní Müllerová!
Kdyby nic jiného Zeman nezpůsobil, než že jsme mohli vidět smečku vypelichaných vlků, jak se

třese do kamer, jak soptí s knedlíkem v krku, stálo by to za to!
Všichni ti vyžírkové, bába od vychladlé plotny, vrchní skokan na vysychajícím prameni, kníže trpící

spavou nemocí, kamarádi z mokré čtvrti, kmotři, strýčkové, fridolíni a dětřichové se sčuchli do houfu
a zaujali děravou kruhovou obranu.

Nikdo je už nechce, ale oni nemohou pochopit, proč musí od koryta, když ještě není vyžrané do dna!
Hoří jim koudel u prdele a ta už nezhasne! Karel SÝS

27. 6. 2013
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Pudr Marek Benda
Zejména politici ODS

a TOP 09 označují majetková
přiznání za buzeraci lidí, která
stejně ke snížení daňových
úniků nepřispěje. „Nikdy by-
chom nemohli žádné majet-
kové přiznání podpořit,
pokládáme to za čistou hru na
závist,“ řekl Právu šéf klubu
ODS Marek Benda.

Podle něj je to jen „před-
krok“ k zavedení „drastic-
kých“ majetkových daní.
Benda je přesvědčen, že
všichni lumpové majetková přiznání obejdou, prý není nic jednoduššího. „To je opatření, které se tváří,
jako že něco řeší, ale buzeruje jenom slušné lidi. A já mám opatření, která buzerují slušné lidi a nic neřeší,
plné zuby,“ uvedl šéf klubu ODS.

Prosím Vás pošlete už konečně toho vzdělance z plzeňské fakulty někam na veřejně prospěšné práce.
No, ale i tam by byl na ho…, vždyť neumí ani pracovat!! Ty jeho projevy se už nedají ani poslouchat ani
číst!! Je to člověk s IQ ledvinového kamene!! A takových umělců je ve vládě, ve Sněmovně a v Senátu
dost. Podle toho také vypadá současná politika!!! Jestli s tímto dopisem souhlasíte, pošlete ho dál!!! 

Vzpamatujme se!!!
(Přišlo nám elektronickou poštou, autor bohužel uveden nebyl).

Když vidím, jak se hlídací psi demokracie od
rána do noci pasou na akci černých zakuklenců,
poté, co museli pustit již ohlodanou a ocucanou
kost povodní, říkám si, jestli není pravdy trochu na
šprochu Miroslavy Němcové, že se vlády ujímá
kdosi neznámý. 

K tomu jen tolik: vlády se kdosi neznámý ujal už
v listopadu 1989, ne-li o nějaký ten pátek dříve.
Paní Němcové to ovšem tenkrát nevadilo, naopak,
bez „ujmutí“ by nevévodila parlamentu, nýbrž št-
rikovala ponožky. Teprve když loutkovodič s tajným
úmyslem zavadí o její nitky, dostane Kalupinka
strach.

Dnes už bývalý premiér Nečas nazval zásah me-
diální bramboračkou a měl jednou pravdu.

Co je to za stát, když se o přepadení sídla vlády
ministři dozvědí teprve z novin? Komu patří, kdo
ho řídí, kdo rozhoduje, jakým sajrajtem se budou
lidem vymývat mozky?

Je to brambo-
račka, ale sakra
b r a m b o r a č k a ,
místo hříbků v ní
plavou mucho-
můrky zelené!

Občánku, a co
teď? Klidně seď
u obrazovky, však
oni ti včas řeknou.
Aspoň zapomeneš, cos měl k večeři, a snad si ani
neuvědomíš, že zítra nebude co k snídani. Jak
kníže svěřil jisté restitutce: Brzy tu lidi nebudou mít
co žrát a přejdou je roupy hrabat se v politice.

Petrohradský Smolnyj postavili pro výchovu
zchudlých šlechtických dívek, pražskou Strakovu
akademii pro výchovu zchudlých šlechtických
synků. Ježíšmarjá, aby se nakonec historie neopa-
kovala jako fraška! Karel SÝS

Není šprochu

Fo
to

 J
an

 P
ol

áč
ek

Fo
to

 J
sm

e 
st

át
 p

ln
ý 

de
bi

lů
, F

ac
eb

oo
k

Lipa_03_2013_LIPA  20.08.13  11:58  Stránka 51



Kr
es

ba
 Iv

an
 V

ot
av

a

52

MÉDIA A VOLBY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Podle sněmovního volebního modelu společnos-
tifMedian, full-servisové agentury pro výzkum trhu,
médií a veřejného mínění, by volby konané na pře-
lomu června a července 2013 vyhrála ČSSD se
 ziskem 34 procent hlasů. Komunisté by měli 18,5
procenta, TOP 09 15 a ODS 13 procent. Ve Sněmovně
by zasedli ještě lidovci s podporou 5,5 procenta.

Bez poslanců by podle modelu zůstaly jak VV
s podporou tří procent lidí, tak SPOZ, které model
přisuzuje totožné zisky. Strana zelených má pod-
poru dvou procent voličů.

„Podpora ODS v důsledku kauz uplynulého mě-
síce, které vedly k rozpadu vlády, klesla na 13 pro-
cent. To je pokles o pět procentních bodů z hladiny,

na které se ODS pohybovala většinu jara 2013,
a nejhorší výsledek strany ve sledovaném období,”
konstatoval Median.

Podle ní se oslabení pravice dotklo i TOP 09,
k níž se přesunula jen část voličů, kteří opustili
ODS.

„Parlamentní pravice v důsledku aktuálních
kauz obecně oslabila, mimo jiné díky snížené
ochotě pravicově orientovaných voličů k účasti ve
volbách, jejich zvýšené nerozhodnosti, koho volit,
a naopak zvýšené angažovanosti na levé straně
spektra,” uvedla ve svém tiskovém prohlášení zá-
věrem agentura Median.     JP

25. 7. 2013

Volby do PS PČR by vyhrála
přesvědčivě levice 

Mediální masáž na
Čechy nemá vliv

Obrovský mediální humbuk na podporu
Martina Putny se ve společnosti naprosto
minul účinkem. Navzdory tomu, že pražská
média dlouhé dny znovu systematicky nadá-
vala Miloši Zemanovi a zesměšňovala ho, na
názor veřejnosti na nového prezidenta to ne-
mělo snad vůbec žádný vliv. Když pak přinesl
i server iDnes se skřípěním zubů informaci,
že podle průzkumů veřejného mínění zů-
stává Miloš Zeman rekordně nejdůvěryhod-
nější politickou osobností v České republice
(iDnes samozřejmě nezapomněla dodat, že
tato většina se skládá hlavně z nevzdělaných
a chudých občanů), iDnes už nedodala, že
tyto průzkumy veřejného mínění, dokazující
pokračující popularitu nového prezidenta, by
měly být alarmujícím materiálem právě pro
pražské novináře a varovným signálem, aby
přestali se svými iracionálními mobilizační
kampaněmi - na občanstvo to totiž zjevně
nepůsobí.

Komunistická strana Čech a Moravy 
na Facebooku

2. 6. 2013

Lipa_03_2013_LIPA  20.08.13  11:58  Stránka 52



53

OBČANSKÉ INICIATIVY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vážený pane prezidente,
obracíme se na Vás jako na prezidenta dolních

10 milionů občanů, abychom Vás podpořili v klí-
čové situaci po přijetí demise předsedy vlády Petra
Nečase a faktickém pádu jeho vlády.

Tuto vládu nesestavoval vítěz voleb z roku 2010
a po většinu svého období stála na vratké podpoře
poslanců zvolených za Věci veřejné, které se změ-
nily, ať už z hlediska obsahu, tak formální struktury.

Moc jsme od této vlády neočekávali, ale překva-
pilo nás, jak rychle a jak dalece přestala být „vlá-
dou rozpočtové odpovědnosti“ a vládou
„nepřipouštějící korupci ve společnosti a ve vlast-
ních řadách“. Korupční skandály dosáhly nebýva-
lého rozsahu, protože za ně považujeme i církevní
restituce a tzv. církevní smlouvy, které byly ve
vládě projednány a schváleny ze dne na den v roz-
poru s jednacím řádem vlády.

Drtivá většina občanů a voličů si nepřeje pokra-
čování vlády složené ze současných vládních před-
stavitelů. Všichni odmítáme jakékoliv politické
„dealy“, které jsou založeny na korupci politiků
a politických stran. Považujeme za nutné zastavit
vyprazdňování parlamentní, zastupitelské demo-
kracie. Chceme Vás touto cestou podpořit, abyste
se pokusil omezit do nebe volající „jánabráchis-
mus“ a rozetnout nedůstojný systém „škatulata,
škatulata, hejbejte se“.

Obracíme se na Vás s výzvou, abyste udělal ma-
ximum pro vybřednutí České republiky z politic-
kého bahna a vrátil tím občanům naději v obnovení
důvěry k parlamentnímu systému, k demokracii
s reálnou možností ovlivňovat politický život.

Česká média vytrvale formují, místo aby infor-
movala. I to je důvod, proč si dnes nejsme jisti, zda
je reálné dosáhnout co nejdříve předčasných par-
lamentních voleb, které považujeme za jedinou
možnost, jak přerozdáním karet pozměnit chování
politiků. 

Z budoucího prů-
běhu koaličních
návrhů o složení
nové vlády vyply-
nou skutečné zá-
měry těch, kteří
nejednají v souladu
s mandátem po-
slance. Vláda skan-
dálů, asociálních
reforem, neschopná zajistit základní funkce státu,
nehájí a nemá zájem prosazovat práva občanů. Se-
stavování nové vlády by mělo být rychlé, konstruk-
tivní, pro občany srozumitelné, mělo by vést
k předčasným volbám. 

Jedná se o oprávněný požadavek voličů na před-
časné volby. Není možné voliči pohrdat. K volbám,
politickým stranám, budou voliči přistupovat na zá-
kladě zkušeností z průběhů sestavování nové vlády. 

Říkal jste před volbami, že jste s námi. 
Bereme Vás za slovo.
Hodně energie k rozhodnutí ku prospěchu nás

všech Vám přejí:
Alternativa zdola,

Ilona Švihlíková, mluvčí
Hnutí za přímou demokracii

Ladislav Štítkovec, mediální koordinátor
Iniciativa za demisi vlády

Petr Vachtl
Iniciativa Ne základnám,

Eva Novotná, mluvčí
Iniciativa za společenskou změnu,

Petr Kužvart
Nezávislá media

Lenka Procházková
Spojenectví práce a solidarity,

Milan Neubert, mluvčí
20. 6. 2013

Otevřený dopis prezidentu 
republiky Miloši Zemanovi
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„Rusko v žádném případě nehodlá vstupovat do
EU ani podepisovat žádné úzké smlouvy o spolu-
práci, rovnalo by se to zakoupení vstupenky na Ti-
tanic,“ zaznělo ve středu na semináři o vztazích EU
a Ruska, který pořádalo sdružení Fontes rerum,
jemuž předsedá stínový ministr financí ČSSD Jan
Mládek. 

Na semináři vystoupil český politolog Oskar
Krejčí a zahraniční host, ředitel Ruského insti-
tutu strategických studií Leonid Rešetnikov.
Tato instituce dodává podklady, studie a ná-
zory přímo Vladimiru Putinovi. Na úřadu prezi-
denta je však nezávislá a podle slov ředitele
Rešetnikova si proto může dovolit hlavě rus-
kého státu dodávat i stanoviska, s nimiž ne-
musí souhlasit.

Putin zachránil ruský stát
před rozpadem

Leonid Rešetnikov hned zpočátku zdůraznil, že
západní kapitalistický systém fungující už od 
19. století je v hluboké krizi a není schopen reago-
vat na proměny současného světa. 

„Je tragédií Ruska, České republiky i dalších vý-
chodoevropských zemí, že se stávají součástí to-
hoto systému teprve tehdy, když začíná umírat.
Kapitalismus byl v době komunismu díky nedo-
stupnosti informací romantizován, nyní zajde do
slepé uličky a zhyne,“ konstatoval šéf ruského in-
stitutu.

Ruská federace podle jeho slov byla deset let
v těžké krizi, protože jí bylo nuceno přijmout ame-
rický systém a mentalitu. Kvůli tomu prý Rusové
ztratili povědomí o národním uvědomění a na konci
devadesátých let reálně hrozilo, že se celý stát roz-
padne.

„Odchod Jelcina a příchod Putina Rusko zachrá-
nil. Rusko nemůže být jen země, musí mít určitou
ideu. Má ohromné bohatství – nerostné, lidské, his-
torické. Pokud bychom díky nerostnému bohatství
umožnili pouze stvořit dva tucty miliardářů, kteří
budou žít v Londýně, to asi není ta cesta,“ vysvět-
loval Leonid Rešetnikov.

EU se prý potopí do tří let.
Rusové na Titanic nevstoupí
Ten si zároveň položil otázku, proč svět tolik ne-

návidí prezidenta Putina. 
„Co udělal špatného? Dělá nezávislou a samo-

statnou politiku založenou na ruských tradicích
a to asi některé dráždí. Protože oni vidí, kam se
Rusko za deset let posunulo. USA a Velké Británii
se líbil Jelcin, jelikož za jeho vlády šlo všechno
z kopce. Západu jde pouze o to, zda je Rusko silné
a rozvíjí se, nebo zda je tam bída a rozklad. Ne-
chtějí v mezinárodní aréně silného konkurenta,“
definoval ruský expert politiku západních velmocí.

Ředitel ruského institutu se vyjádřil i ke krizi
v EU a možném budoucím připojení Ruska. 

„My chceme, aby EU vyšla z hluboké krize, v níž
se nachází. Ale abychom do EU vstupovali či pode-
pisovali nějaké smlouvy, to v žádném případě. Bylo
by to stejné, jako kdybychom si koupili vstupenku
na Titanic. Chápeme ale, že pokud EU nenajde
z této krize východisko, zasáhne to v jisté míře
i Rusko. Můj osobní názor je, že Titanic se potopí
za dva, tři roky a EU se pak bude skládat z pouhých
pěti či šesti států,“ prognózoval.

Podle Leonida Rešetnikova jsou dobré vztahy
Čechů, Poláků či Němců s Ruskem jakýmsi zá-
chranným kruhem, který tyto státy udrží nad
vodou.

Profesor Oskar Krejčí se zaměřil hlavně na stále
přetrvávající negativní předsudky vůči ruskému
státu a to nejen v naší zemi. Evropská unie podle
jeho slov nedávno schválila dokument, který ur-
čuje, jakým způsobem by vyjednávání EU s Rus-
kem mělo probíhat.

„Obsahuje to jenom negativa, rady, doporučení
a čiší z toho postkoloniální paternalismus. Nená-
vistné formulace a rady, že všechno dělají špatně
a měli by to dělat jinak. Nenašel jsem v tom jediné
pozitivum vůči Rusku,“ uvedl Oskar Krejčí.

16. 5. 2013 
http://beta.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/

Putinuv-expert-v-Praze-rekl-jak-dopadneme-
Doslo-i-na-Havla-a-knizete-272126

Putinův expert 
Leonid Rešetnikov v Praze
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EKONOMICKÁ KRIZE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

O současné ekonomické krizi kolují v tisku ho-
tové romány. Bohužel, ve většině z nich se autoři
dopouštějí jedné zásadní nepřesnosti: Srovnávají
současnou ekonomickou situaci s Velkou hospo-
dářskou krizí z roku 1929.

Současná krize je ale něco naprosto jiného.
Vlastně bychom neměli vůbec říkat krize. Není to
vůbec ekonomická krize 'jako ta v roce 1929'. Je
to počátek konce fungování amerického principu
ekonomiky. Tak, jako se před 20. lety sesypal ko-
munistický socializmus jako domeček z karet, tak
se dnes hroutí americká ekonomika. K pochopení
toho, proč k tomuto kolapsu došlo, vůbec nepotře-
bujete ekonomickou školu. Spíše se hodí zdravý
český selský rozum.

Představte si, že jste vynalezl integrovaný
obvod. Součástku, kterou dnes najdete úplně ve
všem. Součástku, bez které vám neprodají ani ro-
hlík, protože i kasa v obchodě je vlastně počítač.
Jistá firma v Americe vynalezla integrovaný obvod.
Jen pro úplnost, byla to firma Fairchild a bylo to
v roce 1958. Jenomže vedení firmy chtělo větší
zisky, proto výrobní linku přemístilo z Kalifornie do
Číny. Číňané se jistě dají vyškolit na obsluhování
naší plně automatické linky a narozdíl od Ameri-
čanů to budou dělat "za hrst rýže". A nám (vedení
fy Fairchild) vzroste zisk, to přece není k zahození,
že. Přibližně ve stejné době jistá firma Ampex při-
šla na fintu, jak nahrávat obraz na magnetický
pásek. Ano, jde o princip, se kterým se naprostá
většina z nás setkala u své VHS. A Ampex se ani
nenamáhal s hledáním americké firmy, která by to
vyráběla, a rovnou prodal veškerou technologii Ja-
poncům. A tak to šlo s jednou firmou po druhé. Za-
tímco v padesátých letech bylo v USA na třicet
firem, které vyráběly televizní technologie, v roce
1987 zbyla jen jediná - Zenith. Když rozmontujete
počítač, do kterého právě teď koukáte, snadno zji-
stíte, že asi 95% součástek v něm je z Číny, Japon-
ska nebo přilehlých států.

Jenomže ekonomika je hlavně o tom, že se věci
a peníze točí. Lidé pracují, vydělávají peníze a za
ty si koupí zase jiné věci, které se vyrábějí zas v ji-
ných továrnách. Jenže s odsunem výroby z Ame-
riky spolu s ní odcházela i práce. Střední třída,
nejpočetnější skupina obyvatelstva začala chud-

nout. V 80. letech vyhlásil prezident Reagan takz-
vanou ekonomiku služeb. O co šlo? Byla uměle vy-
tvořena pracovní místa ve sféře služeb a ta byla
zaplňována nezaměstnanými z výroby, kterých
rychle přibývalo. Tím, že si všichni budou vzájemně
prát prádlo, půjčovat videokazety nebo podávat na
sebe žaloby se ale stát neuživí. 

Odchodem výrobních odvětví také klesala kon-
kurenceschopnost Ameriky. Tak se stalo, že Čína,
která vyrábí výrobky pro půl světa, vzkvétala, za-
tímco Amerika, kde se vyráběly zbraně a speciální
výrobky pro pár speciálních zákazníků, chudla. Je
to úpně stejné, jako když farmář, který je ve finanč-
ních problémech, prodá traktor. Za utržené peníze
pokryje pohledávky, ale ten traktor mu při práci
přeci jen chybí, a tak pracuje pomaleji a méně pro-
duktivně, než jeho soused, který traktor prodat ne-
musel. Následkem toho se dostane do ještě hlubší
platební neschopnosti. Musí prodat kombajn, aby
mohl zaplatit. Jenže to jeho práci ještě víc zbrzdí
a ještě víc sníží jeho schopnost konkurovat sou-
sedním farmám. Jistě není nutné složitě popisovat,
jak to dopadne. Za několik let jsou z kdysi prospe-
rující farmy jen ruiny.

Právě to se stalo i v Americe. Její zahraniřní dluh
rychle narůstal. Mnohem horší však bylo to, že čím
větší byl, tím rychleji rostl. Je to úplně stejné jako
u našeho farmáře. Když se podíváme na nárůst za-
hraničního dluhu od té zmiňované Velké krize po
počátek té naší, zjistíme, že drtivá většina dluhu -
celé jeho tři čtvrtiny, vznikly za posledních 20 let.
Za vlády George Bushe staršího, Billa Clintona a do-
byvatele George Bushe mladšího vznikl 3x větší
státní dluh, než za celých 50 let od Velké krize!

Zkrátka Amerika má velký problém a nějaké bi-
liónové injekce do bank to nespraví. Ty řeší ná-
sledky, ne příčiny problému. Je to jen další prodaný
kombajn. Až se dolary rozkutálejí, zapadne Ame-
rika do ještě hlubšího bahna. Současný dluh na
jednoho obyvatele, včetně kojenců je v přepočtu
asi 4 000 000,- Kč. Je to tak obludné číslo, že
i kdyby se všechny daně, které se za jeden rok vy-
berou v celých USA, použily na splácení dluhu,
vůbec by nepřestal růst. Už teď je jisté, že dluh ne-
splatí ani děti dnešních amerických dětí. A velmi
pravděpodobně ne ani jejich děti.

Krize? Jaká krize?
Tomáš Franke
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Někteří nositelé Nobelových cen za ekonomiku
předpokládají státní bankrot USA a celkový pád do-
larové ekonomiky po celém světě. Možná to bude
o něco dříve, než se čeká, neboť Čína a Brazílie se
rozhodly v krátké době opustit americký dolar jako
rezervní měnu.

Skončím volnou citací úvodního odstavce jed-
noho ze článků, kterým američtí nezávislí ekono-
mové hodnotí situaci ve své zemi: 

Toho dne se Joe Smith vzbudil brzy, neboť jeho
budík Made in Japan byl nastaven na šestou ho-
dinu. Zatímco se v hrníčku Made in China začínala
vařit voda, oholil se elektrickým strojkem Made in
Hongkong, navlékl si košili Made in Sri Lanka,
značkové džíny Made in Singapur a tenisky Made
in Korea. Poté, co si na své nové elektrické pánví
Made in India připravil snídani, usedl ke stolu se
svou kalkulačkou Made in Mexico, aby si spočítal,
kolik může dnes utratit. Když si srovnal čas na
svých hodinkách Made in Tchajwan s časovým sig-
nálem z rádia Made in India, nasedl do vozu Made
in Germany a pokračoval v hledání nějaké dobře
placené práce v Americe. 

........................................ 
Na konci dalšího marného a neradostného dne

se Joe rozhodl trošku si odpočinout. Vklouzl do
sandálů Made in Brasil, nalil si sklenici vína Made
in France a pustil televizi Made in Indonesia. A pře-
mýšlel, proč se mu nedaří najít dobře placenou
práci v … Americe...

U tohoto odstavce se lze i zasmát, faktem však
zůstává, že v době, kdy Američanům "padla" první
velká banka Bear Stearns, pocházelo asi 86% spo-
třebního zboží z dovozu a jen zbytek byl vyroben
v zemi. Dnes, pouhý rok poté je toho domácího
zboží zase o pár procent méně. Průmyslová výroba
v USA totiž zase poklesla. 

Nechť je tedy poučením pro ty z nás, kdo budou
kandidovat do Poslanecké sněmovny. Využijme
toho, že Češi byli zvyklí v minulém režimu vyrábět
většinu věcí, které potřebovali. Proč nezačít zase
vyrábět? Byli jsme totiž nejvyspělejším státem
RVHP. Nebýt toho, že parta tunelářů proměnila to-
várny na sklady nábytku, mohla se nás tato krize,
pardon tento kolaps dotknout jen nepřímo.

Předpokládejme, že splácení dluhu bude USA
trvat citelně déle, než jeho vytvoření. Rovněž ne-
zaměstnanost bude při současném stavu americké
ekonomiky klesat jen velmi pozvolna. Pokud by se

situace skutečně začala zlepšovat, pak návrat
alespoň ke stavu před nástupem prezidenta Bushe
(před 8 lety) bude trvat odhadem 15-20 let. Návrat
k fungujícímu, trvale udržitelnému stavu ekono-
miky potrvá nejméně 50-70 let. Bavíme se ale
o tom, že Američané budou poctivě pracovat
a vzdají se nynějšího konzumního způsobu života
na dluh, kdy na ně celá desetiletí pracují lidé na
celém světě. Tvrzení, že krize bude vyřešena do
pěti let beru s tragickokomickým úsměvem.

Je znepokojující, že média o těchto skutečnos-
tech mlčí. Kdy konečně zmizí propaganda obhaju-
jící války a omezování práv a média ukáží pravou
tvář Ameriky? 

24/05/2009 
Výsledky průzkumu zveřejněného 9. 9. 2009

ukázaly, že v Kalifornii je bez práce 40% obyvatel-
stva v produktivním věku.

http://www.tomas-franke.cz/krize-jaka-krize

Aktuální dovětek autora pro Lípu z 25. 3. 2013: 
Nutno ale poznamenat, že situace se od té doby

změnila. Tehdy každý občan USA dlužil světu v pře-
počtu kolem 4 miliónů Kč, dnes je to už víc než 
6 miliónů. Je tedy vidět, že Amerika je i nadále ve
spirále smrti - dluh stoupá čím dál rychleji, jak to
popisuji v článku.  

Amerika je dle své ústavy už nějaký ten pátek
ve stavu státního bankrotu. Jejich senátoři si sice
odhlasovali, že se tomu nebude říkat státní bank-
rot, ale to na věci nic nemění. 

Oficiální média vykřikují, že krize je u konce
a argumentují drobným zlepšením v některých od-
větvích. To ale nic neznamená.
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EKONOMICKÁ KRIZE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Miroslav Kalousek

Odboráři
Odboráři, odboráři, 
vezli sračky na trakaři. 
Po cestě však vedli boje,
kdo se bude držet oje. 
Neboť ten, kdo tlačil vzadu,
ten se neubránil smradu. 
Odboráři, odboráři, 
hádali se s hněvem v tváři
tak, že ač cesty byly rovny, 
spadli s vozem do senkrovny. 
Odboráři chodí plačky, 
nemají v čem vozit sračky.
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Situace v Sýrii se den za dnem vyhrocuje. Občan-
ská válka rychle přerůstá v mezinárodní konflikt.
Zrušení zbrojního embarga ze strany EU jen ukázalo
pravý stav věcí. Ruská odpověď na sebe nenechala
dlouho čekat v podobě dodávky protiletadlového ra-
ketového deštníku z nejmodernějších střel S - 300. 

Podle odborníka na mezinárodní vztahy Daniela
Solise stojí za syrským krvavým peklem boj o suro-
viny. Své zájmy mají v Sýrii všichni mocní hráči
světa od velmocí až po bankéře a s nimi spojené
korporace. Co je tedy cílem rozpoutání syrského
pekla? Nestojí za občanskou válkou snaha oslabit
ruské zájmy na blízkém východě?  

Do války o Sýrii se postupně zapojují všichni ak-
téři. Na jedné straně USA, ropné společnosti, plynaři
a bankéři, ti všichni mají v regionu své zájmy. A sa-
mozřejmě Izrael a státy EU, podporující spolu se Sa-
údskou Arábií a Katarem tzv. syrské rebely –
nesourodý spolek krvežíznivých žoldáků z celého is-
lámského světa, složený z nejrůznějších kriminál-
ních živlů, nelítostných sadistů a vrahů,
a fanatických džihádistů, tvořících tzv. Svobodnou
syrskou armádu. Na jejich straně bojují příslušníci
dominantní Fronty al-Nusra, odnože islámské tero-
ristické organizace al-Kajda. Proti nim stojí syrská
legitimní vláda a armáda, na její straně
se zapojují do bojů dobrovolníci z Hiz-
balláhu a nově i příslušníci iránských
Revolučních gard. Vládu referendem
potvrzeného prezidenta Bašára Asada
v Sýrii podporuje dodávkami zbraní
i nadále Rusko. A Rusové Asadovi po-
skytli svou pomoc i jinak, třikrát veto-
vali rezoluci Rady bezpečnosti OSN,
která by Západu dovolovala do této
občanské války přímo vojensky zasáh-
nout. 

Své strategické zájmy v oblasti má i Turecko
a Čína, takže není vyloučeno, že stojíme na prahu
konfliktu nevídaných rozměrů. 

Vyšetřovatelé OSN znovu otevřeli otázku nasazení
chemických zbraní. Právě použitím chemických
zbraní ze strany syrských vládních vojsk podmiňuje
Obamova administrativa přímý vstup USA do váleč-
ného konfliktu, spojený s leteckou podporou „pro-
západních“ protivládních jednotek. Vývoj by se tak

mohl podobat západním vojenským operacím v Libyi
po vyhlášení bezletové zóny.  

Vyšetřovatelé však nesdělili, která strana kon-
fliktu chemické zbraně použila, ani o jaké chemiká-
lie šlo. "Máme pádné důvody věřit, že bylo použito
omezené množství jedovatých chemikálií. Na zá-

kladě dostupných důkazů ale nebylo možné stano-
vit, jaké chemické látky přesně byly užity, jakým
způsobem byly dodány, ani zjistit viníka," řekl před-
seda vyšetřovací komise OSN, Brazilec Paulo Sérgio
Pinheiro. 

Zástupci OSN také upozornili na válečné zločiny
a zločiny proti lidskosti, kterých se podle nich do-

pouštějí obě strany konfliktu. Situace je
tedy značně nepřehledná. Rychlá válka
a porážka režimu Bašára Asada se tak
zjevně odkládá na neurčito.

Podle Solisovy analýzy jde v Sýrii
hlavně o střet zájmů světových velmocí
a Izraele o suroviny. Přes Sýrii podle něho
mají vést důležité trasy ropovodů a plyno-
vodů a právě o ně se v současné době
vlastně bojuje. 

Daniel Solis na Karlově univerzitě před-
náší mezinárodní vztahy a je odborníkem na danou
problematiku. Nedávno se ho snažil umlčet kato-
lický kněz, prelát Tomáš Halík, rovněž přednášející
na UK. Ten si na názory svého kolegy stěžoval do-
konce u rektora a snažil se tak zařídit, aby Daniel
Solis na fakultě dále nemohl vyučovat.

13. 7. 2013
ht tp : / /www.czechf reepress .cz /b l i zky-

vychod/treti-svetova-valka-zacala-expert-rekl-co-
se-skryva-za-syrskym-krvavym-peklem.html
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SÝRIE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Co se skrývá za syrským krvavým peklem
VÁCLAV DANDA
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PROJEKT PRISM
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Je mu nyní třicet let a pro establishment a tajné
služby v USA je dalším veřejným nepřítelem. Ed-
ward Snowden, někdejší technik CIA, začátkem
června 2013 odhalil, že tajné služby jako NSA (Ná-
rodní agentura pro bezpečnost) a FBI (Federální
úřad pro vyšetřování) špiclují Američany. A nejen je.

Ač pouhý externista, zaměstnanec konzultant-
ské firmy Booz Allen Hamilton, která pracuje na
nejrůznějších bezpečnostních zakázkách pro es-
tablishment USA, ajťák Snowden v pobočce NSA
na Havaji získal přístup k informacím s nejvyšším
stupněm utajení. Byly mezi nimi i dokumenty do-
kazující existenci projektu PRISM, v rámci něhož
americké tajné služby využívaly soukromých 
e-mailových zpráv, videokonfe-
rencí a dalších osobních materi-
álů z internetu k výzvědným
účelům. Vše pod falešnou vlaj-
kou, tedy pod záminkou boje proti
terorismu. Zneužívají tak ke šmí-
rování lidí na celém světě i Go-
ogle, YouTube, Skype a Facebook.
Edwardu Snowdenovi se to nelí-
bilo a rozhodl se tyto informace
z NSA vynést na světlo. Opustil
proto nejprve Havaj. Ukryl se
v Hongkongu, odkud pak utajené
dokumenty poslal novinářům
z britského Guardianu a z americ-
kého Washington Postu. 

Američtí republikáni odvetou
nabádají Obamovu vládu, aby
okamžitě zažádala o jeho vydání.
Americký establishment a jeho přebujelé tajné
agentury budou zatím Snowdena pronásledovat
třeba až na kraj světa, třeba až do konce jeho dnů,
dokud ho nevypátrají a nezatknou či neunesou či
nezlikvidují. Zatím jsou proti němu také rozehrá-
vány zpravodajské protihry, snažící se přes jejich
pisálky v mainstreamových médiích zpochybňovat
jím zveřejněné materiály o nezákonných aktivitách
NSA a FBI, ale i osobu a úlohu samotného whist-
leblowera - zjednodušeně informátora. 

Zakladatel neziskové mediální společnosti WikiLe-
aks Julian Assange, dokonce falešně obviněný ve
Švédsku ze znásilnění, tráví již druhý rok na ekvádor-

ské ambasádě v Londýně, kde se ukrývá před hroz-
bou vydání do USA. Ekvádor mu v kauze podobné té
Snowdenově udělil azyl. Po odhalení a zatčení se
v americké věznici již nachází další whistleblower,
vojín Bradley Manning, jemuž za zveřejnění tajných
US depeší právě přes Juliana Assange a jeho
 WikiLeaks hrozí doživotní vězení. Servery WikiLeaks
jsou umístěny ve Švédsku, a Pentagon je označuje za
hrozbu pro americkou národní bezpečnost. 

Americká federální prokuratura obvinila Edwarda
Snowdena v pátek 21. 6. 2013, tedy v den jeho tři-
cátých narozenin, mimo jiné z krádeže státních do-
kumentů a neoprávněné manipulace s nimi a ze
špionáže za vyzrazení informací o protiteroristickém

programu PRISM, sledujícím veškerou internetovou
a telefonickou komunikaci v USA a ve světě. 

V případě dopadení mu prý hrozí deset let vězení
a pokuta. 

Stačí si ale vzpomenout na případ MIAMI FIVE.
Tresty pro pozatýkanou kubánskou pětici za údaj-
nou špionáž tu padly vysoké, až dvojnásobná do-
životí. Přitom se tito Kubánci neprovinili ničím
jiným, než že se v Miami infiltrovali do řad anti-
castrovských emigrantských uskupení, aby tak
mohlo být v případě potřeby zabráněno jejich dal-
ším teroristickým a podvratným akcím proti Ost-
rovu svobody. 

Nový nepřítel vlády USA
Jan Poláček
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Americké úřady zároveň požádaly Hongkong,
kde se whistleblower ukrýval, o jeho zadržení za
účelem jeho vydání do USA. Čína, která má v tomto
ohledu právo veta, ani samotný Hongkong na výzvu
hned nereagovaly.  

Čínský list South China Morning Post v neděli
23. 6. napsal, že Snowden nasedl dopoledne
místního času na palubu letu SU213 ruské spo-
lečnosti Aeroflot mířícího do Moskvy. Mluvčí
hongkongské vlády Snowdenův odlet potvrdil.
Hongkongské úřady podle něho nedostaly z Was-
hingtonu takovou informaci, jež by ospravedlňo-
vala jeho zadržení. 

Moskva byla zvolena jen jako přestupní místo.
Server WikiLeaks, který pravidelně zveřejňuje tajné
informace amerických úřadů, v neděli uvedl, že po-
máhá Snowdenovi s jeho odletem z Hongkongu
a vyhledáním azylu. 

Podle ruských tiskových agentur si Edward
Snowden zamluvil letenku na let z Moskvy na Kubu
u ruských aerolinií Aeroflot. Podle zdroje rovněž
z Itar-Tassu má tento whistleblower přes Havanu
pokračovat dále do Caracasu, hlavního města Ve-
nezuely, která mu nakonec jediná - přes nevybíravý
nátlak US establishmentu - poskytla azyl.

Zatím ale, nikým nespatřen, zřejmě uvízl na
moskevském letišti na delší dobu, než plánoval.
Podle všeho zde proto i přespává v mini buňce
tamního hotelu.

„Vím, že za své rozhodnutí budu pykat, ale budu
spokojený, pokud existence tajného zákona, ne-
spravedlivých pardonů a neodolatelné výkonné
moci, jež ovládá tento svět, který miluji, bude od-
halena, byť by to mělo být jen na okamžik,“ napsal
ve vzkazu, kterým doprovodil zaslání dokumentů
deníku Guardian. Obavy má Edward Snowden pře-
devším o svou rodinu.

10. až 23. 6. 2013

Whistleblowing (z angličtiny doslova hvízdání na
píšťalku) je termín z přelomu 60. a 70. let 20. století,
který M. P. Miceli a J. P. Near v roce 1985 definovali
jako označení pro případy, kdy stávající nebo bývalý
zaměstnanec nějaké organizace (whistleblower, tedy
ten, kdo hvízdá na píšťalku) upozorní instituci nebo
orgán oprávněný k prověření či zakročení na nelegi-
timní, neetické nebo nezákonné praktiky na praco-
višti, které se dějí se souhlasem jeho nadřízených
a jdou proti veřejnému zájmu či ohrožují veřejnost,
přičemž některé verze definice jsou navíc omezeny
podmínkou, že upozorňovatel jedná v dobré víře, a ne-
sleduje vlastní prospěch, a že situaci nelze vyřešit in-
terními mechanismy. Podle MF Dnes se tak označuje
fenomén, kdy zaměstnanci státní správy nebo vel-
kých firem upozorní na trestné nebo podezřelé jed-
nání, o kterém se dozvěděli jen díky svému postavení
a interním informacím. Termín se týká případů, kdy
je oznámení o závažné věci učiněno víceméně ne-
zištně příslušným úřadům nebo orgánům, a oznamo-
vatel přitom porušuje loajalitu ke svým přímým
nadřízeným či vůbec ke svému zaměstnavateli, který
je za napadené jednání odpovědný, čímž často riskuje
ztrátu zaměstnání nebo i bezpečí a klid své rodiny.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Whistleblowing

Julian Assange, Bradley Manning a Ed. Snowden
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S počátkem v severní Africe, nyní se odehrávající
na Středním východě a Íránu, a s vyhlídkami na
rozšíření do východní Evropy a Asie jsou globalisty
živené barevné revoluce pokusem výrazně přemě-
nit celé regiony planety v rámci jednoho rozsáh-
lého tahu. Je to ambiciózní manévr, možná
dokonce zplozený ze zoufalství, kdy byla zvrhlost
globalistů a jejich podvody zcela vyjeveny světu,
bez možnosti nyní vrátit věci zpět. Abychom po-
chopili důvody globalistů pro takový odvážný krok,
je dobré pochopit konečný cíl jejich hry a překážky
stojící mezi nimi a dosažením tohoto cíle.

Konečná hra
Konečnou hrou je samozřejmě celosvětový

systém globálního vládnutí. To je systém ovládaný
anglo-americkými finančníky a jejich sítí globál-
ních institucí, zajišťující, že konsolidované země
světa se podřídí tomuto jedinému systému
a mohou být opakovaně jako ovce stříhány. Protože
jsou to megalomanští maniaci, je jejich jedinou po-
sedlostí konsolidace a uchování si moci. Toho má
být dosaženo prostřednictvím systému kontroly
populace, kontroly průmyslu a monetární kontroly,
což dohromady tvoří základy jejich malthusiánské
politiky.

Tuto politiku lze v celé její nahotě vidět
v „Agendě 21“ OSN a u politických stvůr, jako
u současného poradce Bílého domu pro vědu
Johna Holdrena a v jeho knize s názvem „Ecos -
cience“.

Jakkoliv může být jejich politika malthusiánská,
zcela jistě nevěří, že svět je ohrožen v důsledku
přelidnění či ohrožení životního prostředí ze strany
průmyslového pokroku. Ale, jako všichni diktátoři
v historii, se snaží vnutit přesvědčivou historku,
aby ubránili obrovskou koncentraci nepřiměřené
moci ve svých elitářských rukou a zavádění opat-
ření zajišťujících, aby tato moc zůstala v jejich
rukou navždy.

Počet nebezpečí ohrožujících jejich plány je
velký, včetně toho, že alternativní média stále více
odhalují skutečnou povahu jejich agendy a tím pro-
bouzí velký počet lidí, kteří prostě odmítají s tím
souhlasit. Je zde také národní suverenita, kdy
země otevřeně zpochybňují tento normansko-cen-
trický světový řád a odmítají implementovat opat-
ření pro vlastní zotročení.

Drastické barevné revoluce a koordinované vo-
jenské operace, jak otevřené, tak tajné, mají potřít
poslední z uvedených dvou hrozeb, zatímco cen-
zura, kognitivní infiltrace a přituhující policejní stát
zachvacující západní svět, pod stejnou podvodnou
záminkou „války proti terorismu“, řeší tu první.

Střední východ
Za pokračující globalisty protlačované destabi-

lizace jsou prováděny ústupky a změny režimu od
Jordánska po Egypt, vše ve jménu „demokrati-
zace“. Výzvy protestujících jsou doslovným pa-
pouškováním prohlášení jejich místních USA
financovaných NGO. (Tedy nestátními neziskovými
organizacemi či nevládními neziskovými organiza-
cemi, anglickou zkratkou označovanými jako NGO
- Non-Governmental Organization). Ať jsou někteří
lidé ohledně toho, že toto vše je organizováno zá-
padem, jakkoliv skeptičtí, stačí si přečíst zprávu
RAND Corporation z roku 2007 s názvem „Vytvá-
ření umírněných muslimských sítí“, kde je drze při-
znáváno nejen přeuspořádání muslimského světa
podle zájmů západu, ale také jak se budou řídit
stejným mustrem „sítí občanské společnosti“,
který již používali desítky let během studené války.

Nedávný „přerod“ Egypta proběhl přesně podle
plánu RAND pro vměšování se do záležitostí mus-
limského světa. Počínaje organizátory protestů
a NGO, po vůdce protestujících, a konče vměšová-
ním se amerického vojenského vedení provádě-
ného za oponou bylo egyptské povstání zcela

Globální Blitzkrieg signalizuje 
největší geopolitické přeuspořádání 
od druhé světové války
Tony Cartalucci
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americkou produkcí. Dokonce i návrh nové egypt-
ské ústavy vytvořily organizace financované Geor-
gem Sorosem a americkou National Endowment
for Democracy.

Regionální destabilizace reorganizuje geopoli-
tickou mapu ve prospěch obnovených snah pro-
vést změnu režimu v Íránu. Bylo rozsáhle
informačně pokryto, že globalisté mají složité
a rozsáhlé plány, kdy formu jim dala zpráva Broo-
kings Institute „Jakou cestou do Persie“, na finan-
cování barevných revolucí, podporu terorismu na
území Islámské republiky Írán, a dokonce na vy-
provokování války s touto zemí, u které připouští,
že by se raději konfliktu vyhnula. Jakmile se seve-
roafrické a arabské režimy začaly hroutit, „Zelená
revoluce“ v Íránu opět začala. Jako by chtěla znovu
zopakovat shrnutí zprávy Brookings, globalistická
CFR nedávno otevřeně vyzvala USA, aby podpořily
„Zelenou revoluci“.

Pád Íránu do rukou globalistů, vykradení jeho
bohatství a ukončení jeho podpory čínských a rus-
kých ekonomických a vojenských ambicí by izolo-
val Šanghajskou organizaci spolupráce (SCO).

Obkličování Ruska
Rusko, spolu s Čínou, jsou, zdá se, dva největší

kameny opozice proti anglo-americké elitě. Sku-
tečně, v každé z těchto zemí existuje spousta lidí
a organizací, nadšeně pracujících ruku v ruce
s globalisty, kteří se pak snaží otevřeně zlákat
a donutit tyto dvě země integrovat se do jejich glo-
bálního světového řádu.

Lidé jako Michail Chodorkovskij, který se dostal
k moci v Rusku v éře neskutečné korupce, začali
budovat sítě NGO přímo podle pokynů anglo-ame-
rických globalistů, a dokonce těmto sítím dávali
názvy jako „Otevřená ruská společnost“ (Open
Russian Society), po Open Society Foundation
 George Sorose. Podle geopolitického výzkumníka
Williama Engdahla měla tato Otevřená ruská spo-
lečnost ve své správní radě Henry Kissingera
a lorda Jacoba Rothschilda a jejím cílem bylo pře-
měnit Rusko ze suverénního státu na něco pro glo-
balistickou konzumaci stravitelnějšího.

Ať byly počáteční úspěchy Chodorkovského ja-
kékoliv, byly zaraženy ruským premiérem Vladimi-
rem Putinem, který bezpečně zavřel
Chodorkovského za mříže sibiřské věznice. Dnes
se Chodorkovskému dostává lobbování a právních
služeb od nechvalně známého globalistického

právníka Roberta Amsterdama, který vede mezi-
národní úsilí s cílem pomlouvat Rusko a osprave-
dlnit obkličování této země (paktem) NATO.

Po pádu Tunisu a poté, co začaly protesty
v Egyptě, časopis Foreign Policy zveřejnil seznam
nevládní neziskové organizace Freedom House (fi-
nancované ale přitom z větší části právě vládou
USA) „Kdo je na řadě další?“. Na tomto seznamu
bylo Bělorusko Aleksandra Lukašenka, vůdce ev-
ropské země přímo hraničící s Ruskem na jeho zá-
padní hranici, zírající Moskvě do tváře. Samotné
NATO připouští zdráhání se Běloruska připojit se
k této nyní neopodstatněné organizaci, zatímco ofi-
ciální média spílají běloruské vládě za potlačování
protestů, zorganizovaných po oznámení výsledků
posledních voleb, ve kterých byla západem podpo-
rovaná opozice poražena.

Při pohledu na mapu Ruska nebyla globalistické
manipulace ušetřena ani jedna země na jeho hra-
nicích, od Ukrajiny a její USA podporované oran-
žové revoluce, po Gruzii a její USA podporované
invaze do Jižní Osetie. Co se týká Ruska, tak to je,
zdá se, více než připravené na boj a USA vycviče-
nou a vyzbrojenou gruzínskou armádu na bojišti
ponížilo a dohlédlo na to, aby byly výsledky USA fi-
nancované oranžové revoluce zvráceny, kdy řeči
(nejen) ze strany Ukrajiny o připojení se k NATO
ustaly.

Tím, že si vzali za cíl Střední východ, a obzvláště
Írán, který jak Čína, tak Rusko používají pro kon-
trolu ambicí Západu na ovládnutí světa, globalisté
doufají, že obnoví politické nepokoje v satelitních
regionech Ruska a že dokončí svoji kampaň na ob-
klíčení Ruska, a tím ho donutí uznat své místo
v novém globálním řádu.
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Čínský Pás perel
Není žádným tajemstvím, že Čína je závislá na

dovozech ropy, a nejen aby udržela svoji ekono-
miku v růstu, ale aby zaměstnala svoji obrovskou
populaci a zajistila prosperitu a tím udržela vlád-
noucí garnituru u moci. To bylo dlouho známou re-
alitou jak v Číně, tak na západě. Co se týká Číny, ta
začala budovat svoji přítomnost v kontinentální
Africe, obzvláště v Súdánu, kde vybudovala 
1000 mil dlouhý ropovod ze středu této rozsáhlé
země do Port Sudan v Rudém moři. Rovněž po-
skytla zemi pomoc po uvalení sankcí OSN a kupuje
většinu súdánských ropných exportů.

Čína také dováží obrovské množství ropy z Íránu.
V podstatě je tato islámská republika druhým nej-
větším vývozcem ropy do Číny, po Saudské Arábii.

Oblast od Súdánu a Íránu, přes Indický oceán na
pobřeží Číny v Jihočínském moři představuje „Pás
perel“, či sadu geopolitických aktiv, které Čína roz-
víjí, aby ochránila své životně důležité logistické
trasy. Do tohoto „Pásu“ patří i čínský přístav v pá-
kistánském regionu Balúčistán, další zařízení
v Barmě a rozšířená zařízení v Jihočínském moři,
u pobřeží Vietnamu. Čína také zvětšuje velikost
a schopnosti své flotily, včetně ponorek, které nyní
sledují uskupení amerických letadlových lodí, a vy-
bavuje svoji první letadlovou loď, která se blíží do-
končení.

Výraz „Pás perel“ byl použit jako název zprávy
amerického Institutu strategických studií (SSI)
z roku 2006 „Pás perel: Reakce na výzvu rostoucí
moci Číny v asijských mořích“. V této zprávě jsou
ambice Číny uplatnit svoji moc podél této trasy po-
važovány za přímé ohrožení americké nadvlády,
jakož i za hrozbu pro unipolární vizi západu
ohledně „Nového světového řádu“.

Zatímco Čína nemusí být přeborníkem v lidských
právech, zdá se, že upřednostňuje multipolární
svět, kde koexistují suverénní země, namísto
anglo-amerického unipolárního světa, kde - nijak
překvapivě - ovládají planetu britští a američtí oli-
garchové.

Aby se vzniku takového multipolárního světa za-
bránilo, navrhuje zpráva SSI ohledně Číny několik
strategií, od jejího zapojení a zlákání stát se tím,
co globalistický poskok Robert Zoellick nazývá
„zodpovědný akcionář“ „mezinárodního systému“,
po přímou vojenskou konfrontaci a vytěsnění.

Samozřejmě že tato zpráva byla napsána v čer-
venci 2006 a inkoust ještě ani neuschnul, když

 Izrael utrpěl (nečekanou) porážku ve válce s Liba-
nonem. Tím byla válka s Íránem zaražena a globa-
listický pohůnek (premiér) Tchaksin Šinavatra byl
v Thajsku sesazen (vojenským pučem), jako projev
pečlivě bráněné suverenity v jihovýchodní Asii.

Zdá se, že globalisté během následujících let na-
bízeli Číně lichotivou roli v jejich globálním řádu,
zatímco souběžně destabilizovali téměř každou
zemi podél „Pásu perel“. USA rozšířily svoji válku
v Afghánistánu a pokouší se balkanizovat v tomto
procesu Pákistán, specificky oblast Balúčistánu,
kde Čína buduje svoji vojenskou přítomnost.
 Pákistánský region Balúčistán je také námořním
výchozím bodem energetického a námořního ka-
nálu, táhnoucího se na sever přes Himálaje na čín-
ské území. USA jsou také silně zapojeny do
destabilizace Myanmaru (Barmy), kde usilují
o změnu režimu a následné nastolení na Washing-
tonu závislé vlády.

Na východě je sousedem Myanmaru Thajsko,
kde je úzká šíje Kra Isthmus (nejužší část Malaj-
ského poloostrova), kterou by Čína ráda zahrnula
do projektu podobného Suezskému či Panam-
skému kanálu, aby zkrátila cestu svým ropou na-
plněným tankerům. Thajsko také slouží jako
pozemní kanál sever-jih, kdy stejně jako Pákistán
má rozvinutý železniční systém spojující loděnice
Singapuru s hlavním městem Laosu Vientiane. Čína
začala rozvíjet železniční systém přes území Laosu
a modernizovat železniční systém Thajska. Thajsko
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je také jedním z největších světových vývozců rýže,
což činí tuto zemi pro budoucí růst Číny klíčovou.

Není pak žádným překvapením, že Thajsko,
stejně jako Myanmar, bylo předmětem řady pokusů
USA o změnu režimu. Jejich člověk, Tchaksin
 Šinavatra, je otevřeným globalistou, který formálně
působil jako poradce Carlyle Group a od svého od-
stavení od moci v roce 2006 vystupoval jménem
všech, počínaje Baker Botts Jamese Bakera, po ICG
Kennetha Adelmana a Edelman PR, konče jeho
současnou aktivitou pro lobbistu a právníka Ro-
berta Amsterdama.

Je celkem jasné, že Washington využívá svoji
kontrolu nad Středním východem a nad moři,
i když zpochybňovanou, k oslabení výrazně lepší
finanční a ekonomické pozice Číny. Je také jasné,
že Washington investuje do obrovského množství
vojenských zdrojů a aktiv rozvědky, aby destabili-
zoval celý „Pás perel“ a zmařil plány Číny a tak za-
bránil jejímu postupu, s konečným cílem dostat
vynořujícího se asijského obra pod unipolární
anglo-americký globální řád.

Jak dobře tato strategie funguje je však disku-
tabilní, kdy americké ozbrojené síly jsou politicky
omezované, strategicky přetížené a jsou vedené
silně nekompetentními vůdci ve Washingtonu, kteří
ztratili víru a důvěru ve vlastní populaci, nemluvě
o světu. Odvážný a možná i zoufalý manévr, ke kte-
rému USA přistoupily na Středním východě, by
mohl být pokusem napravit roky, kdy proti Číně
a SCO selhaly, od doby, kdy SSI napsal v roce 2006
svoji zprávu.

Jižní Amerika
Dokonce ani jižní Amerika není ušetřena. Zde

panovalo po určitou dobu u otevřeného americ-
kého vměšování období klidu, což jižní Americe
umožnilo stát se jakousi baštou proti agentům glo-
balizace, nicméně tajné operace a machinace pro-
bíhaly.

Znepokojivé zprávy přicházející z jihoamerické
Argentiny, která není ohledně anglo-amerického
hněvu a ambicí žádným nováčkem, naznačují, že
mezi Buenos Aires a Washingtonem se vytváří na-
pětí. Vyvrcholilo to diplomatickým sporem kvůli
nedávno zkonfiskované (části) nákladu americ-
kého vojenského strategického transportního le-
tadla C-17 Globemaster III, plnému podezřelého
vybavení, a ještě podivnějšímu vysvětlení. To vede
mnohé, včetně argentinské vlády, k přesvědčení,

že USA organizují další kolo destabilizace v jižní
Americe.

Venezuela a Bolívie byly v posledních letech
cílem Západu otevřeně, kdy pokračovala snaha
podkopat a dokonce svrhnout jejich vlády. Utlu-
mená a zmatená reakce na puč v Hondurasu také
vyvolává podezření, že Amerika začala se zpětným
úderem proti vlně regionálního nacionalismu šíří-
cího se jižní Amerikou. Pohled na Movements.org
odhalí, že americkým ministerstvem
zahraničí/korporacemi financované organizace
podporují disidenty ve Venezuele a vyzývají k ší-
ření „občanské společnosti“, a radostně pozna-
menávají, že to má na anti-chavezovskou opozici
povzbuzující účinky.

Závěr 
Současná vlna revolucí podporovaná Spojenými

státy, šířící se Středním východem, je jen začátkem
většího tahu na vytlačení Íránu a započetí opětov-
ného získávání půdy pod nohama proti Rusku
a Číně, po několika letech neuspokojivých geopo-
litických výsledků. Konečným cílem je donutit
Rusko a Čínu přijmout svoji roli „zodpovědných ak-
cionářů“ unipolárního anglo-amerického „Nového
světového řádu“. Unipolární svět anglo-americké
finanční nadvlády si vyžaduje, aby byla veškerá
konkurence odstraněna, aby se všechny země
staly vzájemně závislými, a co je nejdůležitější, aby
se všechny vlády podřídily globalistickému modelu
„občanské společnosti“, který odpovídá centrali-
zovaným globálním institucím.

Pochopení tohoto rozsáhlého plánu odhaluje ne-
bezpečí být ohledně současných nepokojů na
Středním východě apatický nebo blahosklonný. Ty
se budou nepochybně šířit dále a v závislosti na
reakci SCO a odhodlání členských zemí zůstat
pány svého osudu to může vést k větší konfrontaci.
Pro Spojené státy a jejich upadající moc je nesmy-
slné nabízet zemím světa, aby se připojily k jejich
zbankrotovanému, jednostrannému modelu světo-
vého vládnutí, a díky jejich ekonomickému propadu
do bahna lze těžko říct, k čemu jejich zoufalství po-
vede. Tato nepředvídatelnost a zoufalství mohou
být možná jedinou kartou, která jim v rukách ve
hře zbyla, a která by nám všem měla dělat starosti.

Globalist Blitzkrieg Signals Largest Geopolitical
Reordering Since WW2 vyšel 16. 5. 2013 na orien-
talreview.org. Překlad Zvědavec.org, 27. 5. 2013.
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Cesta, vedoucí ke vzniku mé knihy nebyla běžná
- nikdy jsem ji totiž neměl v plánu napsat. Dá se
říct, že mi ji nadiktoval sám život. V průběhu let
jsem byl svědkem, jak banky doslova zničily několik
mně blízkých lidí. Viděl jsem, jak můj přítel přišel
na burze o celý svůj majetek. Zažil jsem, jak se při
zhroucení americké banky Lehman Brothers roz-
plynuly v nenávratnu skromné úspory jedné starší
dámy. Viděl jsem hněv, smutek, slzy a bezmocnost.

Již léta pozoruji, jak stále více lidí v mém okolí
(snaživí a slušní lidé) přichází o práci a z donucení
se musí profesně „osamostatnit“ a to jim stačí
sotva k přežití, protože nárok na podporu v neza-
městnanosti nemají. Znám mladé, vzdělané a velmi
motivované lidi, kteří léta tvrdě pracují, aniž by jim
za to někdo zaplatil. Jsou

to praktikanti, vykořisťovaní moderní otroci.
Během pravidelných pracovních pobytů v USA jsem
si všiml, že v posledních letech rapidně narostl
počet bezdomovců. Viděl jsem akademika v dob-
rém obleku, jak přespává v autě, protože přišel
o dům. Vzpomněl jsem si, jak žebráci v Berlíně
a Londýně stojí fronty u popelnic, aby

sehnali k jídlu alespoň nějaké zbytky, a napadlo
mne, že sbírání zálohovaných lahví se z nouze změ-
nilo v povolání. Viděl jsem, jak se bída jako šedá
clona znovu roztahuje nad celým západním světem,
zatímco hrstka jedinců stále bohatne.

Současně s tím jsem slyšel z médií hlášení,
která se mi snažila namluvit, že prý je vše v po-
řádku, že jsme v období rozmachu, kráčíme vstříc
růžové budoucnosti, z které všichni profitujeme.
Avšak svět kolem mne byl úplně jiný, než jak ho
líčila média.

A tak jsem se ptal sám sebe: Proč? Jak to, že
vidím, co ostatní nevidí? Závisí to na mém vnímání
a postřehu? Je za tím nějaký systém, a jestliže ano,
tak jaký? Ovládal mne stále silnější pocit, že žijeme
ve světě klamů a že někde blízko cosi dřímá a chtěl
jsem zjistit, co to je. Začal jsem pátrat.

Pokaždé, když jsem četl nebo slyšel něco, co mi
nedávalo smysl (což se stávalo stále častěji), pátral
jsem po tom. Zpočátku bylo všechno zmatené.
V krátké době jsem měl na psacím stole chaos pa-
pírků s poznámkami. Prolistoval jsem hezkou řádku
knih s oslími rohy a zažloutlými štítky. Celé dny

a týdny jsem brouzdal po internetu a narážel na nej-
různější konspirační teorie, které mne zpočátku ob-
veselovaly, později ale začínaly šokovat. Tiskl jsem
si texty, ukládal v počítači data a v krátké době jsem
zcela ztratil přehled. Kdesi venku, ve virtuálním
světě, jsou tisíce hledajících, jež si pokládají po-
dobné otázky jako já. Většina odpovědí ale působí
jako čiré fantazmagorie. Předkládají tvrzení, aniž by
měli důkazy - ale alespoň se ptají.

Nejsem učený odborník na ekonomii, ale těch
několik semestrů, co jsem ji studoval, stačí. Jednak
abych věděl, že tento obor může být k smrti nudný,
jednak abych ovšem i pochopil, že světová hospo-
dářská krize, která oficiálně propukla v roce 2007,
není ještě ani zdaleka zažehnaná. Právě naopak!
Teprve se naplno rozběhla. Zjistil jsem, že mnohá
tvrzení, jež novináři a ekonomové pouštěli do médií,
byla prostě nepravdivá a nedávala nejmenší smysl.
Shodovala se však s neustále opakovanými nesmy-
slnými výroky mnohých politiků. Jako modlitbu dr-
molila média stále dokola tutéž větu: „Všechno je
v pořádku! Všechno je v pořádku! Všechno je v po-
řádku!“ 

Ale nebylo!
Přihlížel jsem, jak se svět kolem mne stále více

propadá do chaosu. Stala se z něj hromada
střepů. Proč se nám jenom politici a tisk snažili
namluvit, že vše bylo v pořádku, když i slepý viděl,
že mnohé z toho, na co proud narazil, stáhnul pod
hladinu? Má situace mi připomněla film Johna
Carpentera: „Jsou mezi námi!“ V něm čirou náho-
dou najde jeden prosťáček brýle, s jejichž pomocí
vidí pod povrch věcí. Najednou všude čte jen ná-
pisy typu „Buď poslušný!“, „Konzumuj!“, „Spi
dál!“ nebo „Dívej se na televizi!“ a na bankovkách:
„Tohle je tvůj bůh!“

Já jsem byl tím mužem v Carpenterově filmu!
Najednou jsem dostal příležitost a nahlédl jsem za
oponu - co jsem viděl mne ale nepotěšilo. Abych
tomu sám lépe porozuměl, začal jsem vše sepiso-
vat. Problém však spočíval v tom, že v Carpenterově
filmu to byli mimozemšťané, kdo si lidstvo, aniž by
si toho všimlo, držel odedávna jako otroky. Kontro-
lovali myšlenky a vysílali přes antény signál, který
bránil lidem v tom, aby uviděli pravou tvář věcí.
V tomto bodě bych chtěl být přece jen serióznější.

CO neSMÍTE VĚDĚT! 
Michael Morris
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Četl jsem, bádal a setkával se s lidmi, odborníky
na různé oblasti - hospodářství, bankovnictví, fi-
nance a média. Pomohli mi vnést světlo do temnot
mého osamělého pátrání. Každý z nich věděl něco,
co mne posunulo dál, ale všichni viděli jen svůj
malý výřez z celku. Věděli více, než si uvědomovali,
ale zároveň byli postižení profesní slepotou. Zjiš-
tění, že hospodářství, bankovnictví a politika se hrají
s falešnými kartami, mi nic nového nepřineslo. Roz-
díl byl pouze v rozsahu, v jakém se mi vše zjevilo
a který jsem evidentně podcenil. Řečeno slovy Sha-
kespearova Hamleta: „Je něco shnilého ve státě
dánském.“ Vše smrdělo až do nebes, až se mi dě-
lalo zle.

Zabýval jsem se do hloubky peněžnictvím a vytušil
jsem, že klíč ke všemu leží právě tam. Výsledek
těchto pátrání byl otřesný a zdrcující, neboť jsem zji-
stil, že peníze nejsou to, za co jsem je považoval.
Spíše než platidlo byly spíše prostředkem k vytváření
(ú)tlaku. Zjistil jsem, že banky si smějí peníze svo-
bodně vymýšlet. To mne však na univerzitě nikdo ne-
naučil. „Jak to banky dělají? Komu patří?“ Teď jsem
to chtěl vědět přesně! Opět následovaly týdny sisy-
fovské práce, táhnul jsem to celé noci a četl, dokud
se mi nedělaly mžitky před očima. Rozmotal jsem
komplikovaný spletenec firem, nechal jsem se okla-
mat a poté jsem se znovu vrátil na stezku vedoucí
k porozumění a srozumitelnosti. Pak jsem zjistil: Nic
není takové, jaké se zdá z vnějšku. Vypadalo to na to,
že nic z toho, co jsem se naučil ve škole nebo na uni-
verzitě, není pravdivé. Jak to však bylo možné?
Všichni mi vědomě lhali? A pokud ano, proč?

Znova a znova jsem se musel vracet na začátek
a stále dokola si pokládat nejjednodušší otázky, až
dokud jsem je doopravdy nepochopil a nedokázal na
ně odpovědět: „Co to jsou peníze? Co to je banka?
Jak funguje stát? Komu patří? Co vlastně dělá cent-
rální banka?“ Jednalo se o jednoduché otázky, ale
odpovědi na ně byly složité - a nezapadaly do sebe.
Takzvaní odborníci poskytovali vysvětlení, u kterých
jsem buď usínal, nebo propadal záchvatům šílenství.
Musely přece existovat jednodušší, lepší a logičtější
odpovědi! A já jsem je nalezl v okamžiku, kdy jsem
si položil rozhodující otázku: „Komu to přináší
 užitek?“

Najednou jsem zjistil, že ekonomika, bankovnictví
a všechny procesy, jež nějak souvisí s penězi, byly
v zásadě úplně jednoduché. Vysvětlení byla kompli-
kovaná pouze proto, aby jim nikdo nerozuměl.
Všechno do sebe začalo pomalu zapadat. Je to mno-

hem jednodušší, než se zpočátku zdálo: celý západní
svět patří několika málo rodinám! Toť vše. Doopravdy
- všechno spočívá v rukou několika málo jedinců.

V západním světě téměř každý koncern, skoro
všechny banky i celé státy, včetně médií, politiky,
vědy a vzdělávacího systému, spočívají v rukou ně-
kolika málo rodin. Těmto vyvoleným patří dokonce
i počasí. Ano, čtete dobře: Tyto rodiny ovlivňují i po-
časí! Zní to bláznivě? Já vím! Ale přijde ještě něco
horšího. Na stránkách knihy podrobně rozepisuji vý-
sledky svých výzkumů a vám se nebude dostávat
slov. Potom možná pocítíte hněv, strach nebo bez-
mocnost. Přinejmenším já jsem to tak prožíval. Každý
z nás je však pánem svého života, a ten se může kaž-
dou vteřinu zcela změnit - nakonec mne ovládlo pře-
svědčení, že musím něco udělat. Vždyť každý by se
měl snažit, aby opustil tento svět lepší, než když na
něj přišel.

Vysvětluji, jakou budoucnost nalinkoval tento malý
osvícený kruh superbohatých lidí mně i vám. Jejich
plán má jednoduché a neokázalé pojmenování: Nový
světový řád (NWO, New World Order). 

Uvádím v knize šokující detaily ďábelských
úmyslů, při jejichž čtení leckomu ztuhne krev v ži-
lách. Ano, podtitulek už to prozradil: velká část lidstva
má být kvůli tomuto záměru obětována; miliardy nic
netušících lidí, kteří nikomu nic neudělali, musí zmi-
zet! Vysvětluji jak a proč. Řekám jména těch, jež stojí
v pozadí. Ukazuji však také, co můžeme společně
udělat, abychom tento šílený projekt překazili.

Jste připraveni pohlédnout do budoucnosti? Jste
skutečně připravení? Pokud ano, následujte mne do
budoucnosti, jakou nám naplánovali páni světa. Ná-
sledujte mne do nového světového řádu! Už dávno
začal!

Pokud si nejste jistí a váháte, potom tuto mou
knihu raději rychle odložte a prostě žijte dál, jak jste
byli doposud zvyklí. Zapněte televizi a poslouchejte
zprávy: „Všechno je v pořádku! Všechno je v po-
řádku! Všechno je v pořádku!“

Anebo si ještě jednou připomeňme Hamletova
slova:

„Být, či nebýt, to je to, oč tu jde!“

Naše ukázka je z knihy Michaela Morrise CO ne-
SMÍTE VĚDĚT! Z německého originálu Was Sie nicht
wissen sollen!, vydaného v r. 2011, přeložila Zuzana
Žáčková v r. 2012.

Vydalo nakladatelství ANCH BOOKS. 
www.anch-books.eu
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Režisér Oliver Stone představil na festivalu v Kar-
lových Varech dokumentární sérii Nevyřčené dějiny
Spojených států, v níž nabízí nový pohled na americ-
kou historii, zbavený dominantní heroizující tendence.
Rozhovor se tudíž točil především kolem témat moci,
propagandy a barbarství, jež se skrývá v základu ame-
rické kultury.

******************
• V knize Nevyřčené dějiny Spojených států píšete, že
způsob, jakým se díváme na historii, ovlivňuje naše
chování v přítomnosti. Zdůrazňujete, že dnešní nekri-
tický pohled na minulost brání lidem změnit svět k lep-
šímu. Byla touha po změně hlavním důvodem, proč
jste napsal knihu a natočil sérii o amerických ději-
nách?

Jak asi víte, vyrostl jsem jako pravičák. Můj otec byl
burzovní makléř, já odjel bojovat do Vietnamu, věřil
jsem, že komunismus je zlo. Sedmdesátá léta pro mě
byla obdobím učení a teprve ve středním věku jsem
začal dělat progresivnější filmy. Někdy v roce 2008, po
dvou volebních obdobích George W. Bushe, jsem si
řekl: už toho mám dost, nechci natočit další celove-
černí film. Po snímku W. jsem se rozhodl vytvořit dva-
náctihodinový dokument, zčásti pojednávající o době,
kterou jsem sám prožil. Jsme se spoluautorem doku-
mentu, historikem Peterem Kuznickem, zhruba stejně
staří. Chtěli jsme přepracovat americké dějiny a na-
bídnout veřejnosti poctivější pohled, než jaký se učí ve
školách. Na běžné americké střední škole se dějiny
vyučují triumfalistickým způsobem – USA vystupují
v roli hrdiny. Je to disneyovská verze historie a já si
nemyslím, že děti takovýto výklad dějin baví. S Pete-
rem a několika jeho postgraduálními studenty jsme
pět let prozkoumávali důležitá témata a ověřovali
spoustu faktů. Bylo to dost těžké, přiznám se, že na
takovéto úrovni jsem se historií zabýval poprvé, ale
hodně jsem se přitom naučil. Nevím, zda Nevyřčené
dějiny koupí i v Česku, ale doufám, že ano. Lidé pak
budou moci vidět výsledek naší práce a třeba je to
ovlivní.
• V sérii se zabýváte americkými prezidenty, ale i „za-
pomenutými hrdiny“ – málo známými osobnostmi,
které mohou být inspirací pro dnešek. Čím jsou podle
vás důležité?

V knize jsme chtěli demystifikovat působení a pře-
devším takzvané hrdinské činy prezidentů, ať už jde

o Eisenhowera, Reagana, Bushe nebo Obamu. Vedle
toho se věnujeme zapomenutým postavám, jako je
Henry Wallace, ministr ve vládě prezidenta Franklina
D. Roosevelta, který chtěl smířlivějším postojem vůči
SSSR zabránit studené válce. Wallace je pro mne nad-
časová postava. Byl to muž, který se nehodil do doby,
ve které žil, a bohužel pro nás nebyl oceněn, jak by si
zasloužil. Měl ideály, ale život někdy ideálům nepřeje.
Člověk musí obdivovat jeho výdrž, to, že znal smysl
svého počínání a setrval na svých názorech, i když za
ně byl vyhozen z nejvyšších pozic. Snažil se přesvědčit
politiky, jako byl prezident Harry Truman, že věci se
mají jinak, než jak je Truman chápal, že je třeba vyjed-
návat se Sověty. Truman se ho ale zbavil. V roce 1948
Wallace kandidoval na prezidenta za Progresivní
stranu, ale byl označen za komunistu a veřejně očer-
ňován. Je to ostudné. Wallace vydržel dost útoků, byla
to silná osobnost, ale tlak na něj byl obrovský. Byl pak
dlouho mimo veřejné dění, ale když začala válka ve
Vietnamu, vrátil se a do své smrti ji tvrdě kritizoval.
Postavy jako on velmi obdivuji.
• Říkáte, že v mládí jste byl konzervativec. Jak se dí-
váte na dnešní mladou generaci? Myslíte, že chce
změnit svět k lepšímu?

Mladá generace v USA je dost konzervativní. Vzdě-
lávacím systémem je jí vnucována oslavná verze his-
torie. Podle nedávného průzkumu vyšlo najevo, že
jedenapadesát procent lidí ve věku od dvaceti do pě-
tatřiceti let věří, že válka ve Vietnamu byla dobrá věc.
To je důsledek ideologického výcviku a vymývání
mozků. Populární vzdělávání v televizi je plné propa-
gandy. Kam se hrabou ruské noviny jako Pravda nebo
Izvestija na Spojené státy. Děláme si legraci ze sovět-
ské propagandy, jistě, byla primitivní. Ale pravda je, že
ta americká je mnohem mocnější. Je zaměřená na
ekonomický úspěch a na reklamu. Říká: vydělávej pe-
níze, uspěj a je jedno, na čí úkor to bude. Ale zároveň
se příliš nezabývej politikou, nechoď moc do hloubky.
Televizní pořady jsou dost povrchní, šíření informací
se na určité úrovni zastaví. Divím se, že historii, jak
jsme ji pojali my, nikdo pro širší veřejnost nezpracoval.
Převzali jsme mnoho myšlenek od názorově spřízně-
ných historiků, ale aspoň jsme je shrnuli. Jasně,
všichni nebudou se vším souhlasit. Já jsem například
přesvědčen, že Kennedy byl velký prezident, i když si
to mnozí nemyslí. V podstatě jsme převrátili americké

Jsme banda barbarů
Jaroslav Fiala 
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dějiny vzhůru nohama. Budeme v tom pokračovat
a bránit naše stanoviska příštích deset patnáct let,
dokud budeme moci. Víte, člověk musí věřit. Potkal
jsem mnoho zajímavých studentů, lidí, kteří hodně vědí
a zajímají se. Nemusí jich být většina, i menšina může
být důležitá.
• Jak se cítíte se svými postoji v prostředí elit?

Ve Spojených státech to není nic moc, necítím se
tam jako doma. Takzvaní studenováleční liberálové si
uzurpovali politický střed. Říkají o sobě, že jsou cent-
risté, považují se za umírněné a rozumné, ale jsou to
šílení lidé. Pokládají mě za radikála a výstředního hol-
lywoodského filmaře, už roky si ze mě dělají legraci.
Názory, které zastávám, jsou přehlížené, ale já to při-
jímám. Jsem dramatik, to je moje práce, a všechno,
co mohu dělat, je klást odpor. Ani Bertolt Brecht neměl
příliš velký vliv a nakonec musel odejít zpátky do vý-
chodního Německa.

Pohrdám establishmentem a takzvanými liberály,
jako jsou Hillary Clintonová nebo Barack Obama. Věří,
že jsou strůjci pokroku, že hýbají světem kupředu, ale
ve skutečnosti ho ničí. Jsou to otroci americké moci.
Jsou v zajetí myšlenky, že USA si svoji moc zaslouží
a šíří díky tomu dobro. Když se ale podíváte na pová-
lečné dějiny USA, začínají svržením atomové bomby.
Musíte se tímto tématem zabývat, a když jej prozkou-
máte do hloubky, zjistíte, že jsme bombu nemuseli
použit. Skutečný důvod pro její svržení spočíval v za-
strašení Sovětského svazu. Pak pochopíte, jaké bar-
barství se skrývá v jádru americké kultury. Jsme
banda barbarů, ať už šlo o vyvraždění indiánů, otroctví
nebo svržení atomových bomb. Co se změnilo? Pro-
následujeme Edwarda Snowdena a zastrašujeme cizí
vlády. Je to morální slepota vůči našim vlastním se-
lháním. Můžeme jít, kamkoli chceme, dovedeme být
stejně špatní jako Sovětský svaz a východoevropské
tajné služby, umíme šikanovat lidi i celé země. Máme
právo kohokoli sledovat a odposlouchávat, včetně vás.
A jestli se vám to nelíbí, vaše smůla.
• Natočil jste snímky o Latinské Americe, včetně dvou-
dílného dokumentu o Fidelu Castrovi. Co vás na něm
přitahovalo?

Castro je podle mne důležitá postava. Nezávislí po-
litici z celého světa ho uznávají jako osobnost ze zad-
ního dvorku USA, která se brzy a tvrdě postavila na
odpor. Myslím, že příliš tvrdě. Ale bez Castra by nena-
stoupil Lula de Silva, Kirchner, Morales ani Chávez.
Castro přežil jedenáct amerických prezidentů, před-
stavuje hlas antiamerické nezávislosti a USA mu nikdy
neodpustily. Stal se protiamerickým, protože jsme se

postavili proti jeho reformám, útočili jsme na něj, sna-
žili jsme se ho zabít, podnikli jsme na Kubu invazi. Pro
lidi na Kubě jsme ale neudělali nic. Jsem vděčný za
to, co se v posledních letech v Latinské Americe děje.
Už není zadním dvorkem Spojených států, a to je
dobře.
• Natočil jste také celovečerní filmy o Bushovi mlad-
ším a Richardu Nixonovi. Poukazujete na jejich vlast-
nosti, jako je sebeláska a paranoidní sklony.
Fascinovali vás tím?

Ne, že bych měl Bushe nebo Nixona rád, ale před-
stavují mimořádně zajímavý materiál pro dramatické
zpracování i kvůli vlastnostem, které jste zmínil. Nixon
je plastická postava, za jeho vlády se zrodila většina
špatných věcí ve Spojených státech. Vezměte si
ostudné pokračování války ve Vietnamu, destrukce
Kambodže, odposlechy, lhaní. Bush byl stejný. Jeho
válka s terorem, invaze do Iráku… Prostě jsou to bláz-
niví lidé.
• Válka s terorem posílila v USA moc státních úřadů
a rozšířila možnosti pro zasahování do soukromí lidí.
Co podle vás přijde v budoucnu?

Nemyslím si, že válka s terorem byla zlomovým mo-
mentem. Bylo to pokračování politiky, kterou vedeme
posledních zhruba sedmdesát let. Jedenácté září 2001
ovšem vedlo k vyhrocení situace a svět se ocitl ještě
víc pod vlivem Ameriky. Obama dnes vytváří globální
bezpečnostní stát a já z toho mám hrozný pocit. Kéž
by se vydal opačnou cestou! Měli bychom snížit výdaje
na zbrojení, vyklidit vojenské základny, víc spolupra-
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covat se světem. Pojďme zkusit jednat s Ruskem, být
spojenci Číny. Jenže v Kongresu sedí tolik stupidních
politiků. Je to těžké.
• V posledním dílu Nevyřčených dějin říkáte, že by-
chom potřebovali feminizovat svět.

Ano, ale určitě ne ve stylu Hillary Clintonové nebo
někoho podobného.

******************************************
William Oliver Stone (nar. 1946) je americký režisér

a scenárista. V šedesátých letech bojoval ve Vietnamu,
kde byl těžce raněn. Po návratu do USA začal docházet
na New York University‘s Film School. K jeho nejzná-
mějším snímkům patří Takoví normální zabijáci (1994),
Alexandr Veliký (2004), The Doors (1991) či U-Turn
(1997). Je autorem scénáře například ke snímkům
Půlnoční expres (1978) a Zjizvená tvář (1983). Poslední
roky věnoval natáčení dokumentární série Nevyřčené
dějiny Spojených států (The Untold History of the Uni-
ted States), na níž pracoval s historikem Peterem J.
Kuznickem. Společně napsali i stejnojmennou knihu,
jež se ve Spojených státech stala bestselerem.

Adri | 25. červenec 2013 19:39
Dokud se budeme na svět koukat jen podle zkuše-

ností s vlastním písečkem, tak budeme jen připitoměle
přihlížet vlastnímu vynulování a ještě za to poděku-
jeme. Události, které se dějí ve zglobalizovaném světě
se nás ale přímo dotýkají a kdo nevidí nebo nechce
vidět, že slovo demokracie se ve světě pomalu stává
bičem na kohokoliv, kdo má trochu jiný názor na to, co
se děje kolem nás, má poměrně slušnou naději probu-
dit se jednoho dne do nové totality. Dnes nikdo nemá
právo říct, že chybí informace, internet otevřel svět kaž-
dému, kdo chce vědět. Pokud vám stačí to, co slyšíte
v jednobarevné televizi nebo si přečtete v jednobarev-
ných novinách, amen. Pokud ne, tak zjistíte, že tzv. pra-
vice a levice je již dávno členem společného klubu
jehož ani není vlastníkem a my loutky, za jejichž nitky
tahají ve službách někoho, pro koho jsme jenom další
špendlík na mapě. Takže díky bohu za každého Stonea,
Assange nebo Snowdena, kterým to není lhostejné.

zajoch | 25. červenec 2013 19:48
Zkušenost je jistě nepřenositelná, zraje a v průběhu

času se manifestuje různě. Z aktuálních US diskusí mi
tak nějak vysvítá, že O.S. není zas až tak vyjímečný
hlas. Možná mezi celebritami, ale řadoví Američané
jsou v mnoha ohledech v hodnocení vlastní historie
a jejím prostřednictvím nahlížené současnosti čím dál
tím kritičtější. Zatím většinou nejde o radikální změnu

světonázoru, protože US dějiny jsou velmi komplexní
a zároveň jsou překryty - tak jak říká Stone - mocnou
vrstvou neustále posilované mytologie. Kolik Ameri-
čanů např. ví, že byla nějaká USS Liberty? Z vlastní
zkušenosti vím, že studium této epizodky dokáže dost
radikálně změnit názor spousty lidí na aktuální vztah
US - Izrael. Američané jsou hrdí na svoji armádu a fakt,
že v důsledku sebevraždy umírá víc vojáků než na bo-
jišti, je nutí přemýšlet nejen o politice "užij a zahoď",
kterou praktikuje DoD a VA, ale i o smyslu dříve skoro
nezpochybňovaných válek. Něco zkrátka nesedí v tom
obrazu drsných, ale spravedlivých globálních četníků.
V neposlední řadě je tu prapodivný fakt, že USA - země
svobody - mají největší vězeňskou populaci na světě
nejen v přepočtu na hlavu, ale absolutně. Je tam za-
vřeno víc lidí, než v totalitní Číně. Jak je to možné? Už
jen tento fakt by měl nutit k dost hlubokému zamyš-
lení. US společnost je extrémně zadlužená. Blbě se to
počítá, ale když se dá dohromady federální dluh, dluhy
jednotlivých států a municipalit, hypotéční dluhy, dluhy
na kreditkách a studentské půjčky, jde s největší prav-
děpodobností o nejzadluženější společnost v lidských
dějinách. V US se krom zbraní a dluhů nic nevyrábí,
reálná nezaměstnanost je obrovská - kolem 30% lidí
v produktivním věku, možná víc. Každý jeden z výše
nastíněných problémů je dost děsivý sám o sobě
a není se tedy moc co divit, že lidé raději odvracejí oči.

Xaver | 25. červenec 2013 10:38
Jestli vážně věří jenom polovině toho, co říká, tak

ani nevím, zda mi je ho ještě líto, nebo probouzí už
horší pocity.

Georgius | 25. červenec 2013 12:08
Ani mne to nepřekvapuje. I jednooký je ve společ-

nosti Vám podobných soucitných v ohrožení života.

Adri | 25. červenec 2013 13:45
Má pravdu od prvního do posledního slova. To jen ti

lobotomizovaní mainstreamem ještě věří pohádkám.

Lubomír Man | 25. červenec 2013 15:47
Mluví mi z duše, je to pravda, která jako by se vy-

nořila z temných hloubek nepravdivých a falešných
pověstí. Myslím že novináři, kteří v Karlových Varech
hromadně opustili místnost, ve které k nim na dané
téma upřímně promlouval, by měli odevzdat své no-
vinářské průkazy. A to za to, že neměli odvahu dovolit
jiným myšlenkám, než těm, které jim zajišťují bezsta-
rostný a blahobytný život, vstup do svých hlav.

Lipa_03_2013_LIPA  20.08.13  11:59  Stránka 68



69

ANKETA
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Anketa Výboru
národní kultury 

Nejvyšší dosažené vzdělání: VŠ 
Věk: od 60 let a výše 
Sledujete dění v kulturní a společenské oblasti?   
V přiměřeném rozsahu ano
Znáte čtvrtletník Lípa a co říkáte změnám v koncepci či pojetí tohoto čtvrletníku?
Znám jej a koncepce je vždy jiná s ohledem na to, kdo časopis dělá. Je to dobré.
Jaké další autory byste nám navrhli přizvat ke spolupráci na Lípě?   
Možná časem na někoho nového narazím.
Byli byste ochotni přispívat do časopisu Lípa svými články? Pokud ano, tak na jaké téma? 
Aforismy, úvahy o vývoji krajiny.
Od příštího roku bude Lípa vycházet i na webových stránkách VNK, doplněna o aktuální informace

z kulturního a společenského života. Budete tuto formu využívat?
Preferuji Lípu do ruky, s možností čtení kdekoli a kdykoli. Ivan Fontana, básník a aforista

Vzdělání: Vysoká škola ekonomická 
Věk: Nad 60 let
Sledujete dění v kulturní a společenské oblasti?      
Pravidelně
Co říkáte změnám v koncepci či pojetí našeho

čtvrtletníku Lípa?
Jediným slovem: Konečně! A abych to rozvedl:

vítám pestrost, rozličné názory, v neposlední řadě
nápaditější grafickou úpravu. Doufám, že si v Lípě
přečtu nové verše i začínajících autorů, to je totiž
poměrně snadná cesta, jak získat mladou gene-
raci, protože my to asi už nevytrhneme!

Ekonomická situace nás donutila upravit cenu
čtvrtletníku na 50,- Kč za výtisk. Byli byste přesto
ochotni pomoci jakýmkoliv finančním darem při-
spět k udržení časopisu. Jména dárců rádi zveřej-
níme. 

S penězi to je u penzistů horší, ale kdyby vám
to pomohlo, tak samozřejmě přispěju.

Jaké další autory byste nám navrhli přizvat ke
spolupráci na Lípě?

Hlavně nová jména! Ať je vidět, že je nás víc. Ne-
chci vám ale do toho mluvit, vím, že to pro redakce
většinou není příjemné. Ale když na někoho zají-
mavého kápnu, hned se ozvu!

Byli byste ochotni přispívat do časopisu Lípa
svými články? Pokud ano, tak na jaké téma?

Rád bych přispěl články o literatuře faktu.
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?

Internet mám, ale radši držím Lípu v ruce.
JIŘÍ KLADÍVKO, pracující důchodce

Nejvyšší dosažené vzdělání: Čtyřleté studium na SUPŠS-maturita 
Věk: 65 let 
Sledujete dění v kulturní a společenské oblasti? 
Sleduji dění v kulturní i společenské oblasti.
Znáte čtvrtletník Lípa a co říkáte změnám v koncepci či pojetí tohoto čtvrletníku? 
Čtvrtletník Lípa znám, jsem ráda, že je ještě výrazněji levicový.
Jaké další autory byste nám navrhli přizvat ke spolupráci na Lípě?   
Navrhovala bych přizvat ke spolupráci Jaroslavu Jáněovou, výtvarnici a básnířku, mohla by přispět

zejména ilustracemi , případně básněmi. S časopisem Lípa dříve spolupracovala. 
Byli byste ochotni přispívat do časopisu Lípa svými články? Pokud ano, tak na jaké téma? 
Přispívám básněmi, nevylučuji možnost přispět i články ze společenské oblasti, toto zatím neslibuji

závazně. Věra Kulišová, básnířka
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"Kluci, jeden kus, a můžu zemřít", říkával Bohu-
mil Hrabal mně a Joskovi Skalníkovi. Nakonec
jsme románu „Jak jsem obsluhoval anglického
krále“, vydali několik tisíc. Psala se polovina 80.
let minulého století. Jazzová sekce byla v ilegalitě
a výslechy střídaly výslechy.

"A pan Srp nám asi neřekne, kam dal tisknout
Anglického krále", tlačil na pilu vyšetřovatel. Při
pomyšlení, že občanský průkaz, který jsem musel
odevzdávat na vrátnici, uvidím třeba až za několik
let, odvaze nepřidával. Civilisté naháněli i Bo-
houška. (U stolu U Tygra mu říkali jinak, ale pro
Sekci to byl Bohoušek, nebo mistr). Chtěli, aby pro-
hlásil, že Jazzové sekci nedal autorská práva. Oni
by pak Západu vyhlásili, že ne kvůli politice, ale pro
porušení autorských práv nás zavřeli.

Nejpodleji reagovalo ministerstvo kultury. Chrlilo
písemné zákazy, podněty k vyšetřování, zákazy
všem tiskárnám, kdybychom se u nich objevili....
(Ostatně po Listopadu 1989 jsme některé zákazy
vystavili. Jejich iniciátoři chodí mezi námi.)

S rukopisem za mnou přišli Joska Skalník
a Josef Zub Vlček. Tehdy jsme v samizdatu chtěli
vydat buď Seifertovy „Všecky krásy světa“ (do-
konce s dodatkem a fotografiemi), nebo Rippeliniho
„Magickou Prahu.“ Ale Hrabalova "Krále" jsem pře-
četl ještě tu noc a bylo tak rázem rozhodnuto.

Bohoušek udělal korekturu (mimochodem, ne-
chal tam jednu hrubku), v hospodě Plzeňský dvůr
nám napsal věnování - a pak jsme se k sobě raději
nepřibližovali. Policie nás všechny měla pod kon-
trolou. Dnes o tom máme hodně důkazů.

Asi šest tisíc kusů tajně vytiskl na ofsetovém
stroji Romayor Honza Kaliba, v tiskárně sídlící ve
Vodičkově ulici v Praze 1, která spadala pod OPS
(Obvodní podnik služeb). Obálka knihy je od Josky
Skalníka. Leč nebyly peníze na zaplacení. To se
k Hrabalovi časem doneslo. Jednou v metru při-
stoupil k Joskovi Skalníkovi: "Otevři tu igelitku".
A naházel mu tam asi osmdesát tisíc korun.

Ministerstvo kultury, estébáci i pověstný Müller
z Ústředního výboru KSČ šíleli. Sice slibovali Hra-
balovi knihu vydat, ale s dovětkem: "Přijďte, trochu
text překopáme". I my měli problém - jak tak ob-
rovský náklad utajit a uskladnit. Celá Praha věděla,
že kniha je hotová a její výtisky kdesi schované.

"Tak Bogdane, cos jim zase nakecal," vítali Hra-
bala spolustolovníci, když přicházel od dalšího vý-
slechu."Jděte do prdele.....," utrousil Bohušek
a sebral se a šel do jiné hospody.

Náhle zemřel Leonid Brežněv, nastoupil Jurij An-
dropov. Věrní v Moskvě i v Praze dostali strach. Do-
konce přehodnocovali laciné nákupy svých vil.
S Joskou a Zubem jsme věděli, že nastala ta pravá
chvíle. Rozeslali jsme avíza, že kniha je k mání.
A začali chodit po Národní třídě jak pávi. Hlavně
před tehdejším ústředím Československého spiso-
vatele. Známý estébák Ota nás již nezatýkal, ale
zle koukal z okna jedné vinárny vedle Reduty.

A do sídla Jazzové sekce v Praze Krči začali cho-
dit od Tygra štamgasti, mezi nimi i různí vyházení
rektoři a profesoři, se vzkazem od Bohumila Hra-
bala na pivním tácku: „Prosím, vydejte tomuto do-
ručiteli Anglického krále.“ Tato umaštěná kolečka
se později stala přílohou soudního spisu. (To už
Otík nesedával za oknem vidárny, kde pil zadarmo,
ale za trest jej dali ke Koni, kde schytal i pár ran,
když včas nezachytil ve vysílačce povel Pětset-pět-
set - zdrhejte: To nastupovali pohotováci).

„Král“ byl venku - a zbývalo předat autorské vý-
tisky. Vidím to jako teď. Přijeli jsme na sídliště v Praze,
kde Bohumil Hrabal bydlel. Poprchávalo. Mistr otevřel.
Posadil nás ke kulatému stolku. Na něm karafa
s čímsi silným.  Mlčky každému nalil. Věděl, že ta
chvíle "kluci, jeden výtisk a můžu zemřít" je tady.
A další tisíce knih jsou kdesi ve skladu. Povstali jsme.
"Na zdraví", řekl, "Jaroslava Seiferta". Ten byl tehdy
v nemocnici. Napětí spadlo a Hrabal se rozpovídal.
Nálada stoupala s počtem vypitých panáků.

Ani jsme si nevšimli, že ve vedlejší místnosti
někdo je. Náhle kolem nadšeného Hrabala prošla
jeho manželka. "Bohoušku", pravila "utři si nudli."

Jak se slavný autor naštval, nejde popsat. Jeho
životní chvíle a takováhle přízemnost. Ale vážně,
Bohumila Hrabala jsme poznali v mezních situa-
cích - výslechy, nátlak a všemocné represe - dá-
valy zabrat i mladším. Nescházeli jsme se z toho
důvodu každodenně, ale důvěřovali si opravdu fest.
Když dnes o něm vidím televizní pořady, nic tako-
vého v nich není. Ti lidé u toho prostě nebyli. Nevi-
děl jsem ani film. Nikdo se nás dokonce ani
nezeptal, zdali knihu nevěnoval Jazzové sekci - sa-

Slunce se nemá ozařovat svíčkou
Karel SRP
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mozřejmě že ano. V podstatě se však slunce nemá
ozařovat svíčkou - a Hrabalovo mluvené slovo není
o ženských zadcích – jak píše Honza Poláček v mi-
nulé Lípě.

Takhle jsem si zavzpomínal před pěti lety pro
Festival Spisovatelů Praha, dnes pro čtvrtletník
Lípa přidávám: Uplynuly roky, je dávno po Listo-
padu. Ze sentimentu zajdu k Tygrovi. Narváno, pivní
šmak, pobíhající číšníci s půllitry a tam vzádu -
onen podlouhlý stolek. Hrabal sedával uprostřed.
Chtěl mít o lokálu přehled. Odtud také zamával,
(nebo ne), nově příchozímu, že si má přisednout.
Kamarádi měli stálé místo. Na úzké straně stolu
sedával třeba sedával Hýbl. Právě on vyzdvihl Gu-
stava Husáka do vysoké politiky. Ten jej pak nechal
na mnoho let zavřít. Hýbl dost kouřil. Při zapalování
se vždycky lekavě ohlížel kolem. Bohoušek Hrabal
šeptal: „Vidíte,“ povídá mi, „vidíte, to má z krimi-
nálu. Tam se nesmělo kouřit. A támhle ten, ukázal
na Slavíka, ten mi dával v osmašedesátém vyzna-
menání...“

Po letech mi to legendární místo však připadalo
mrňavé. Tak velké věci se zde probíraly a přitom je
tak mrňavé.... Stůl byl dokonce volný, asi rezervo-
vaný. Jen hluk stejný.

„Nechceš si promluvit s nejvyšším?“ Otočím se:
Mirek Štěpán. Jako bývalí muklové si tykáme. Mám
rád jeho laskavou ironii.

„No - táámhle.“ Táámhle kouknu:
U stolu podél dlouhé stěny, u jednoho z obsaze-

ných stolů byl... Miloš Jakeš.
„No s nejvyšším,“ pokračoval Mirek a už pravou

rukou mávnul stranou. U Tygra bylo narváno, ale
Jakešův soused poslušný stranické disciplíny se
hned zvedl.

Bože - Jakeš. Při všech výsleších estébáci z Bar-
tolomějské říkali: „Víte, pane Srpe, my to taky četli,
nic proti tomu nemáme, ale ti nahoře...“ Zvážněli,
sevřeli pěst, zdvihli palec a nasměřovali vzhůru...

Ona imaginární hrůza zabrala vždycky.... Oni by
tak rádi, ale ti nahoře, chápete....

„Je to skvělý román,“ pravili jiní, tentokrát z X.
správy ministerstva vnitra, ale pane Srpe - odml-
čeli se - sevřeli pěst, zvedli palec.... Bylo hned
jasno. „Tak depasetotiskne???“

„Já bych to s klidem vydal,“ tvrdil elegán podří-
zený generálu Lorenzovi, ale ti ... a palec míří
vzhůru - čtenář Lípy chápe......

(Lubomír Brožek nebo Martin Houska by určitě
zdůraznili, že palec je v některých ideologiích ne-

zastupitelný a v nonverbálním trestním právu do-
konce nenahraditelný. Ale to je téma na další po-
sezení pod katalpami v Jazzové sekci).

Tenkrát však mohlo následovat „Srpe vstaňte!
Jménem republiky....“ a palec dolů.

A já teď u Tygra - bolševik je v opozici - a ten ne-
jmocnější kýve, abych si přisedl.

Prodral jsem se, následovalo pivo, fotoaparáty
a Mirek Štěpán potlačoval smích.

První začal nejvyšší. Asi čtvrt hodiny hovořil
o ideálním pojetí socialismu, že na příštím sjezdu
chtěli zrušit článek 4 Ústavy o vedoucí úloze strany,
o rozvoji soukromého podnikání - hovořil o tom
krásném příštím, které nám nahradil kapitalismus.

Pak přišla řada na mne. Čtvrt hodiny jsem Mi-
louši Jakešovi vyprávěl historii stolu poblíž, pak
o Jazzové sekci, o udáních z ministerstva kultury,
která policie chtíc nechtíc musela vyšetřovat, o sle-
dovačkách, o štvanici na Hrabala… Vršil jsem
fakta, a On jen sedí bez hnutí jako sfinga…. Vyrazil
mi pot po celém těle. Bylo jasné, že něco ví. Ani
jednou mne nepřerušil. On na Hrabala něco má,
nechává mne vymluvit a pak darda. Je profík, zku-
šený aparátčík, vystrnadil i takového Vasila Bilaka.
Je to jasné. Nechá mne vykecat a pak přijde jeho
smeč. Košili jsem mohl ždímat. Kolem hluk, pivní
vůně, cvakání fotoaparátů, proplétačka lidí. „Kde
sedí?“, každý musel Jakeše - a ten, co zvedal nor-
malizační palce milionům - jen bez hnutí pozorně
naslouchal a mlčel.            

Když jsem už úplně zničený a propocený domlu-
vil, Milouš Jakeš se nadechl a řekl: 

„A komu co na tomhle vadilo????“
23. 6. 2013
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Už Švejk pravil, že každý má být odněkud. Tato
maxima platí i o literatuře faktu. Jelena Rževská
byla (a dosud je – v době vydání knihy se dožila 94
let!) nejen odněkud, ale i u toho, když dějiny kráčely
k cíli jedné ze svých zlomových etap. Kniha ZÁPISKY
VÁLEČNÉ TLUMOČNICE (Paseka, Praha – Litomyšl,
2012) je autentická jak jen možno a přitom autenti-
cita není podávána zasyrova. 

Jelena Mojsejevna Rževská rozená Kaganová se
snažila dostat na frontu od samého počátku války.
Absolvovala kurz pro tlumočníky z jazyka čerstvého
agresora a sloužila v armádě coby frontová tlumoč-
nice. Jakožto příslušnice jednotek SMERŠ (Smerť
špionam) zažila válku z první ruky; byla nepostra-
datelná nejen při výsleších zajatců, ale i při překlá-
dání operativních i historicky významných
německých dokumentů. Ze středního Ruska přes
Varšavu a Poznaň došla s armádou až do Berlína, do
jeho samotného srdce – Hitlerova bunkru. 

Opírala se o množství poznámek, ale události
nejen popisovala, ale podle svého komentovala i vy-
kládala. Jako jedna z prvních držela v ruce údajné
Hitlerovy zuby a zúčastnila se jejich identifikace. 

Kniha je až neuvěřitelně zajímavá, ale čtenářsky
nejzajímavější jsou snad momenty ze „soumraku
bohů“, z posledních dní Třetí říše, jak je zažila na
vlastní oči i na vlastní kůži. 

Něco viděla, o něčem jen slyšela, ovšem z nejpo-
volanějších úst, takže podávaný děj vždy nese ne-
napodobitelný punc věrohodnosti. Navíc je obdařena
darem vypravěče a je vždy na výši světodějných
událostí, jichž se stala svědkem. Čtenář má pocit,
že se dívá na dějiny zfilmované v reálném čase. 

A tak slyšíme Hitlera, jak po každém zásahu rus-
kého granátu vyběhne z pracovny: „Co se stalo?
Jaká to byla ráže?“ 

Vidíme ho nad mapou posetou obyčejnými knof-
líky, jež představují již jen imaginární německá voj-
ska. A nedivíme se, že mapa byla vytržena
z autoatlasu a pod Hitlerovýma zpocenýma rukama
se už rozpadala. 

Slyšíme Magdu Goebbelsovou, kterak přesvěd-
čuje vlastní děti, že se neskrývají jako krysy v díře,
nýbrž se ocitly v romantické jeskyni se strýčkem
führerem, kde se jim tedy nemůže nic zlého přihodit.
Cítíme váhu zlatého odznaku, jejž pro ni Vůdce se-

jmul z vlastního ka-
bátu. Magda ho vy-
trvale miluje, ač ji
kdysi přinutil – kvůli
monogamnímu ger-
mánskému lidu –
neposlat k vodě
svého „babelsber-
ského býčka“, který
v tamních filmových ateliérech vlezl na každou ja-
lovičku. Jedna z nich, Lída Baarová, už brzy bude
muset v Čechách ledacos vysvětlovat revolučním
gardistům. 

O tom, co se děje nahoře, dozvídali se troglodyti
v bunkru již jen ze zakázaného zahraničního vysí-
lání. 

Goebbels – už napůl z Walhally – řve na soukme-
novce z letáků: „Bravo, Berlíňané! Berlín zůstává ně-
mecký!“ 

Pak se koná svatba: ženich v pobryndané uni-
formě, nevěsta v slušivém kostýmku, smrtka v čer-
ném. In articulo mortis stvrzují podpisem, že patří
k nejvyšší árijské rase a netrpí dědičnými choro-
bami. 

Bufet doširoka zeje, šampaňské vybuchuje jako
ozvěna židobolševických granátů, víno teče skoro
jako krev. 

Pak přijde Hitlerova smrt. Dodnes není zcela jasno
ani o způsobu (jed?, pistole?, obojí?), ani o osobě
(dvojník?). Na zmatku rozhodně nemá vinu hromo-
svod Stalin, jak se mnozí (i autorka) snaží předestřít
pod dojmem XX. sjezdu (prý kdyby svět uvěřil, že
Hitler žije, mezi státy by dále trvalo napětí – ono tr-
valo i bez Hitlera). To by musel být stalinista kdekdo:
světový tisk, záhadologové všech ráží, ale třeba
i Ludvík Souček (Případ Hitlerových zubů)… 

Škoda, že celkový dojem kazí doslov překladatele
Libora Dvořáka, v němž nehorázně peskuje autorku,
že nezaznamenala to či ono, co podle jeho ideolo-
gického názoru měla zaznamenat, například „ma-
sové drancování a znásilňování žen, jichž se vojáci
Rudé armády na německém území dopouštěli“.
Tady už nejde jen o režimní folklor. Inu, německá
ruka opět dosáhne daleko. Z celé knihy však na-
prosto zřetelně vyplývá, že Němci mohli být rádi, že
válku jako národ vůbec přežili.

Viděla soumrak bohů
Karel Sýs
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Snad mi „básník, novinář, filozof“ (tak ho před-
stavuje zadní strana obálky) Pavel J. Hejátko,
i podle snímku vážný muž, promine, že jsem jeho
jméno, rýmující se s něžnými pojmenováními mlá-
ďat jako koťátko, hříbátko a telátko, chápal při re-
cenzování jeho předešlých knížek jako bezděčný
kontrast k jeho podstatě. Jak si uvědomuju žel až
nyní nad jeho novou knížkou VĚCHÝTEK KASAND-
ŘIN (výbor z milostné poezie let 2009-12, Emitos,
Brno 2012, edice Volný prostor sv. 1), už ty knížky
vzdorně nemyté a nečesané nepochybně psal bás-
ník lehce zranitelný a také denně zraňovaný po-
měry, do nichž nás uvrhli zcela bezohlední dravci
za přispění našich až příliš hodných a důvěřivých
spoluobčanů, po dlouhé roky zpracovávaných lži-
vými sliby reklamních agentů na svobodu v kapi-
talistickém pojetí.

Až teď, „dvě léta po rozvodu“, po rozplynutí iluzí
o pevném milostném zázemí, byť ještě nevyvanula
„vůně vanilky“, v čase, kdy víc než kdykoli dřív
„celý svět zasypán svévolí“ a „fičí sníh i v létě“,
Hejátko vydává poctivou básnickou zprávu o své
dosud málo zjevné zasažitelnosti.

A je to zpráva vpravdě básnická, která si našla
svůj rodokmen v co nejhlouběji naladěné viole
Karla Hlaváčka, k němuž se Věchýtek Kasandřin
otevřeně přimyká verši, které začínají slokou „Mé
básně chtějí míti / smutek všeho toho, / co rostlo,
vykvetlo / a zrálo marně // pro nikoho…“ Ale He-
játko nebyl by dnešní básník, kdyby nenaladil „co
možná nejhlouběji“ ne už Hlaváčkovu violu, ale
„svou kytaru“ a nepřeladil a hned v té básni nepsal
po svém:

„Noc – já, lampa a Tolstého / román / někdo po-
zději a někdo dříve / bude ukamenován. // Žena jak
žena v životě / vraku / konečně jedno vše bude ti,
/ ta jedna ubíjí něhou svých / zraků / a ta druhá? /
Jedem svých objetí.“

Tady není básnické jen podání, ale bytí, až ne-
pochopitelná schopnost empatie navzdory zkuše-
nosti. Tady se neobviňuje, tady se spoluzodpovídá:
„jsme příliš chladní / a na společný život? / Příliš
zbabělí…!“ A protože je každá skutečná láska
marnotratná, smí si básník stylizující se ve věchý-
tek Kasandřin (v slabingra, jehož neblahým před-

povědím se nevěří) dovolit v době všemožných
úspor a šetřílkovství luxus tisknout posmutnělé
verše jen na liché stránky (že by na liché vše
liché?), takže knížtička o 74 stranách má po odeč-
tení pěti ilustrací Evy Rozkošové, též autorky
kresby na obálce), stránek titulu, copyrightu, tiráže
a hlavně vakátů všeho všudy jedenatřicet básní,
z nichž žádná není delší než na stránku. To aby byla
každá ozvláštněna? Hebký a něžný Hejátko se
svými slovy „lístečky jinanu“ (ve jméně toho ori-
entálního stromu přebývá u nás jinakost“) nezapírá
druhou svou podobu, podobu nemilosrdně tvrdého
ironického poznání: „takže tu spaseni / vyhnijeme
/ a pak vzklíčíme / do lilií.“ Do lilií, ne do ocúnů!

Hejátko díky básnickému daru neslitovně přes-
ného pojmenování (daru vlastně také Kasandřího)
dospěl k názvu pro ošidné štěstí: ke slovu „peio-
rativ pro zítřky“. Že by devátý pád našeho skloňo-
vání, našeho sklonění?

Hejátko hebké a něžné   
Milan Blahynka
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Po Milostném příběhu (2006) a sbírce Křič, ať
je ti krásně (2009) je tu Bohumír Petr s novou
sbírkou milostné lyriky NEDOPSÁNO (2012), vy-
danou tak jako obě předešlé nakladatelstvím Ak-
ropolis, tak jako ony ilustrovanou Josefem
Velčovským, a opět útlou, co do počtu čísel ještě
o poznání kratší. První sbírku tvořilo 24 básní,
druhou 18, tuto třetí 17. Do třetice všeho dobrého:
naznačoval-li jsem nad první knížečkou, že Petr
básnicky těží z dramatu milostné vášně stárnou-
cího muže k mladému stvoření a ohleduplné od-
povědnosti k životní partnerce a rodině, a viděl-li
jsem v druhé knížečce cosi jako teskný epilog,
vzpomínání na to, co bylo krásné, vzpomínání pře-
máhající roztesknění aspoň na chvilku rozmar-
ným popěvkem, rad tu zjišťuju, že Petrovu
milostnou lyriku teď už nenítí ani nepodmiňuje
znepokojivý svár srdce a mozku, touhy a zábran.
Když se nyní „z černého nebe sype déšť“, nejsou
to slzy, to po střeše cupitá kuna, jež patří noci, jíž
patří noc – tak jako milencům: to „svými prsty
svítíš mi do dlaní.“

K lásce patří tajemství, bez tajemství není
lásky, a tak se neptejme, jak je možné, že básní-
kovi, který by „ještě mohl mít děti“, zázračně
„černají vlasy“ (zatímco jeho vrstevníkům už na
ně padá sníh), když se skloní k mladé ženě vonící
„pokosenou loukou / horským potokem / vydří
srstí“. Láska je „panna zázračnica“, řečeno slo-
vem Tatarkovým. Neptejme se, co vlastně zna-
mená název básně Než v boku Kněhyně, když
Kněhyně je přece mohutná, třetí nejvyšší hora
v Moravskoslezských Beskydech a výstup na její
vrchol vychvaluje turistická reklama jako pří-
jemný. A neptejme se, proč by si básník na konci
Večeře do postele dal „ještě / jahody z Třeště“,
proč mají být právě z Třeště, když jinak se svou
milou toulá po Beskydech, po Jesenících (Králické
haiku) a po Olomouci (v jejím Café Na Zábradlí
padne „pusa francouzská“); komu by nedošlo, že
jde o sladké jahody milostného třeštění?

Petrova první milostná lecčím souzněla s mi-
lostnými slokami Petra Bezruče, Petrova druhá už
názvem navazovala na Nezvalovo (a přesněji: na
verš ze sonetu přísně utajovaného „věčného stu-

denta Roberta Da-
vida) „křič to,
křič“; a nyní v Pet-
rově třetí se jasně
a nepochybně při-
pomíná Jiří Wolker,
básník Svatého
Kopečku s vlající
korouhví „na hoře zelené“, básník baladik, ale
také milostný lyrik. Petrovou krajinou jsou stále
hory, Kněhyně, Smrk, Tatry, vysoké kopce, ale
nově i mírný Kopeček nad jakoby nekonečnou ro-
vinou Hané. Na intenzitě lásky a lakonického
verše neubylo, ale je tu i jakási vyrovnanost, kra-
jina, kde sice „tě nezdraví sousedé / kde manžel
na tebe neměl čas,“ ale kde už jen „papoušek se
červená / když se milujeme“. Sbírka začíná Kon-
cem března v Beskydech, uzavírá se pod Kopeč-
kem Olomouckými haiku a ambity Králického
haiku (tam „zvědavi všichni svatí / jak tě zahří-
vat“). Když už padla zmínka o haiku: v době in-
flace těch zdánlivě snadných trojverší má Petr ve
sbírce jen tři, všecka podmanivá. Měl patrně
úmysl napsat ještě jedno, ale ten Srpnový výstup
na horu Smrk se mu do rozměru 5+7+5 slabik
nevešel, i nenacpal ho tam jak velkou peřinu do
malé cíchy - a napsal radši krásnou báseň v roz-
měru 5 + 10 + 10 slabik: „Když kvetou hořce /
podzim pomrkává modrým okem / do výstřihu
zkrápěného potem.“ S kým to básník z úpatí
svého podzimu na vrchol Smrku asi šel, sám prací
básnickou nezpocen? Petr umí napsat haiku, ale
nemá potřebu ani chuť se podřizovat diktátu tzv.
pevných lyrických forem. Ani tam, kde nerýmuje,
jako je tomu v úvodním Konci března v Beskydech
a ve většině básní, nepostrádají jeho verše mé-
ličnosti.

O zvláštní chválu si říkají jemné a někdy sou-
časně brutální Velčovského kresby. Ale tu snad
vzdá vzdělaný kunsthistorik, až snad někdy tro-
jice útlých sbírek s ilustracemi Josefa Velčov-
ského dojde k vydání v jednom svazku. Nebo
bude zase za tři roky ještě Petrova čtvrtá, jak
možná naznačuje název Nedopsáno? Nic nena-
svědčuje tomu, že se tento autor už „vypsal“.

Bohumír Petr potřetí
MILAN BLAHYNKA
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Vietnamský státník Ho Či Min, k němuž se jeho
země stále hlásí i tím, že po něm nazvala někdejší
Saigon, muž pověstný v porovnání s jinými úspěš-
nými revolučními vítězi celého světa svou osobní
skromností, ač vynikal klasickým čínským vzdělá-
ním, bohatými zkušenostmi z USA, Británie i Francie
a dokonce už soustavným úsilím od roku 1919 o vy-
manění své vlasti z koloniálního područí a pak i osob-
ním nasazením v ozbrojeném osvobozovacím boji,
psal také verše. Do češtiny byly jeho básnické zá-
pisky z vězení překládány a časopisecky publikovány
už v šedesátých letech, první knižní výbor z těchto
zápisků vyšel roku 1973 pod názvem Odměřování
vody v překladu Antonína Kolka, který ve Vietnamu
působil tuším jako lékař (knížka do kapsy byla
skvostně ilustrována barevnými fotografiemi starých
perleťových intarzií a reprodukcemi vietnamských li-
dových vystřihovánek). Překlad pořízený z francouz-
ského překladu původního originálu ve staročínštině
vznikl pod evidentním vlivem Mathesiových Zpěvů
staré Číny. Druhému knižnímu vydání už pod názvem
Deník z vězení (vyšlo jako stopadesátistránkový ko-
libřík v přebásnění Vladimíra Korčáka podle prozaic-
kého překladu a za odborné spolupráce Ivo Vasiljeva)
předcházela publikace překladu v podobě stejno-
jmenného „pásma z Ho Či Minových veršů“ vydaná
Dilií roku 1980 jako rozmnoženina. Ivo Vasiljev pře-
ložil podklad pro přebásnění z čínského originálu, vy-
daného v roce 1960 v Hanoji zároveň s překladem
Deníku do vietnamštiny.

Nyní vydaný DENÍK Z VĚZENÍ (Báseň na sobotu
sv. 17, ilustrace Barbory Vykysalové, nákladem
Zdenky Brožové - Periskop, Hluboš, 2011) poprvé
knižně publikuje překlady, na nichž pracovali v še-
desátých letech Jan Noha a vietnamský bohemista
Duong Tat Tu. Ke čtyřiceti sedmi Nohovým překla-
dům připojil Karel Sýs deset dalších čísel, jež pře-
básnil nyní za pomoci zase Duong Tat Tu, který do
svazku redigovaného Sýsem napsal Několik slov
závěrem o tom, jak se Jan Noha po překládání Ho
Či Mina dal i do překladu vietnamské lidové poezie
(Maniok je hořký) a jak se k Nohovým překladům
mohl vrátit až poté, co Vietnam vítězně vyšel z kruté
války.

Možná nejpozoruhodnější na knize, do níž Ho Či
Min, vězněný za druhé světové války pro podezření

ze špionáže kuomintangskou Čínou, převážený více
než rok z jednoho hrozného kriminálu do druhého
a „za nocí nespaných“ píšící „na sta básní“, „temný
a vyhublý jako hladový démon“, je, že nepodlehl po-
kušení psát verše plné mstivé nenávisti a zloby.
„Mohl bych plakat, ale zpívám, proč zpívám pro svůj
lid?“, táže se v básni Těžce nemocen. Ne že by
předtím nesáhl i po verši jenom agitačním; pro po-
třeby Vietminhu, jak víme z Vasiljevova doslovu ke
kolibříku, převedl vlastenecké výzvy do nejoblíbe-
nější formy snadno zapamatovatelných lidových
písní a eposů, aby se agitátoři nemuseli vystavovat
smrtelnému nebezpečí jako kolportéři ilegálních
tiskovin. Mnohého dnešního čtenáře Deníku z vě-
zení možná překvapí, jak prostě lidská je to poezie,
působivá ne silnými slovy, ale nepatetickými, ma-
ximálně věcnými, a tím působivými záznamy udá-
lostí, situací, hladu a chladu, špíny i střídání velkého
žalu a malých radostí. Není snad zbytečné si všim-
nout, že svazek 2 Malé československé encyklope-
die (1985) se v hesle Ho Či Min o jeho poezii vůbec
nezmiňuje a dnešní Wikipedie sice konstatuje, že
se tento představitel komunistického Vietnamu
„umělecky projevoval především jako básník“, ale
české (a přirozeně ani jiné) překlady jeho veršů ne-
registruje.

Usilovalo-li Korčákovo přebásnění nestírat
„ducha i původní myšlenku originálu“ (na rozdíl od
překladů z druhé ruky), Noha a Sýs se v zájmu
právě vystižení zmíněného ducha a původní myš-
lenky veršů nebojí překladatelské volnosti. Korčák
začíná báseň Nad první stránkou verši „Ač stařec,
veršů přečetl jsem málo. / Co dělat však, aby utr-
pení v žaláři rychleji utíkalo“, Noha báseň nazývá
Otvírání deníku a začíná: „Nemohl jsem vždy číst,
psát poezii, / až v žaláři, co člověku zde zbývá?“
A Sýs jde ještě dál, vyhmátne už názvem Něco pro
zasmání místo Poznání sarkastický smysl veršů
o tom, jak věznící ho stát o něho pečuje, a na rozdíl
od Kolka, Korčáka i Nohy tlumočí Ho Či Minovu bás-
nickou zprávu o věznění, spoluvězních i věznitelech
bez rýmů, zato a i díky tomu bez zdánlivě nevinných
slovosledných inverzí a významových posunů.

Karel Sýs v úvodu Deníku z vězení právem při-
pomíná, že „poezie se rodí v nepohodě, za teplou
pecí se daří leda prázdnotě“. Dodejme, že se jí také

DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
Milan Blahynka
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„Stárnoucí naiva / spíš ale cvok,“ jak se čtenářům
představuje Daniel Strož ve své nové básnické sbírce
TEĎ UŽ VÍM (Futura, Praha 2012, snímek na obálce
Karel Sýs), možná až nyní, ač má už vydánu řadu kní-
žek veršů budících respekt, možná až teď, kdy „není
návratu“ (jak zní název citované básně), našel svou
optimální básnickou nit i polohu. V dobré proměnil,
shrnul a rozvinul vše, co se mu jako básníku dosud
osvědčilo, a dokázal odložit téměř vše méně prů-
kazné, vnější, ne obecně přesvědčivé.

Aspoň pár slovy o tom odloženém. V této sbírce už
není řádné příliš snadné rýmohry, setrvačných so-
netů ani obratů ztuha tažených a natahujících ma-
teřštinu na skřipec. Hlavně v ní není zbytečných slov.
Tak jako jaro nedělá jedna vlaštovka, vysokou úroveň
knížky naopak nekazí zcela ojedinělá matná nepointa
(„Že projdou s tím, je klamné zdání“), která je ostatně
zatím žel jen zbožným přáním, neboť pánům z ev-
ropské Unie zatím pořád prochází dost a dost.

Zato lze jen obdivovat, jak Strož dovádí nyní své
umění vidět, vědět a lapidárně vyslovit, co má na
srdci.: „Lepší mít rýmu nežli rýmovat / věř mi to,
lásko zvěčněná! / Vždyť v tolika básních je to znát: /
studem se básník červená.“ Toto čtyřverší para-
doxně, tj. jen zdánlivě protismyslně, prokazuje auto-
rovo umění nejlepšího rýmu, tj. rýmu spontánního,
nehledaného. Hned sousední čtyřverší Snídáme
verše (neobyčejně příznačné pro básníkovo pojetí
poezie, lásky, obyčejného života) vyniká zas jinak, pří-
kladnou básnickou soudržností obrazovou a motivic-
kou, která rým sám o sobě spíš banální (v noci:moci)
povýší na rým jak nově ušitý a asonanci (slova:káva;
asonance bývá chápána někdy primitivně jako sou-

zvuk vlastně nedostatečný) poslední verš s rafinova-
ným rýmem vnitřním (ukapává káva) plně oprávní.

Strož v této své poslední sbírce plné stárnutí (které
údajně „zvládá jenom stěží“), loučení se životem, do-
konce se Sebevraždou na jazyku, a také navzdory
tomu, že „v zemi nám vládnou darebáci“, že jsou tu
„lásky vylhané, bez opravdového citu / lásky k vlast-
nímu prospěchu“, navzdory „křiváctví beze studu“
neztrácí svůj hluboký a právě k vědomí konce nás
všech vyostřený humor: „Jak usteleš si, tak i zheb-
neš!“ Bědně omleté úsloví je tu změnou „lehneš“ na
„zhebneš“ vzkříšeno k platnosti významnější a dů-
sažnější. A na vysoké úrovni je i rozvinutí upraveného
úsloví v gaminsky lehkou moralitku: „Nebo se to tra-
duje jinak? / A myslíš, že to může i takhle platit? /
Moc nerozjímej, vyzkoušíš si to stejně.“ Strož má dar
sebeironie: „Na slzy lásek jsem věřil vždycky, ať byly
pravé nebo jenom hrané. / Obával jsem se toho, co
se stane, / neslíbám-li je hned pateticky.“

V předešlých Strožových knížkách byla láska víc
pichlavá než hladivá, trní stále negovalo růže. V knize,
v níž básník „už ví“, převládá „radost, když člověk
zavzpomíná“. Není v tom za mák lepivé sentimenta-
lity, krasomluvení ani vulgarity: „Tvůj úsměv a noha
pod stolem / vzrušují“ básníka, který touží, aby milá
„nepřestávala“ (klíčové slovo nepokrytecké erotiky).
Zvlášť naléhavý je milostný cyklus Bývávalo I-III.
Žádné trapné vzdychání, ale „radost, když člověk za-
vzpomíná, / to mládí mělo být nejméně dvoje.“ A ne-
zůstává u tesknění po nenávratném mládí: „Bývala
krásná, s čímsi v sobě, / co ani dodneška neutají.“

Co Daniel Strož kdysi prožil, ať v kině Čas, ať ve vi-
nárnách a kavárnách s potoky vína, kávy, grogu
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za nepohody, v čase nečasů, lépe rozumí. A tak Ho
Či Minovy básně při svém třetím knižním vstupu
k nám mají naději na vřelejší přijetí a ohlas než dřív.

Na vydání přispěl Svaz Vietnamců v ČR. Ti se učí
česky, a to teď mohou i díky veršům svého Ho Či
Mina – jeho verše samozřejmě aspoň ti starší znají.
A neocení vietnamská komunita náš zájem o jejich
nejvýznamnější historickou osobnost?

(Knihu si můžete koupit nebo objednat ve Futuře
a v redakci Obrysu-Kmene za 120,- Kč).
http://www.nakladatelstvi-futura.cz/

Teď už je to ono
Milan Blahynka
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a čaje, ať na lesní brigádě v Orlických horách, to trvá
zakleto do tří kratičkých básní, o nichž nelze říci,
která je působivější. V třetí je skvostný rým
(stromky:nevědomky) a čtyřverší až klasické doko-
nalosti: „my dva se našli, má polská krasavice! / Co
pak rozhořelo se mezi námi, / dneska by označili za
tsunami. / Blízko si byly Praha a Katovice.“

S básněmi milostných zázraků a štěstí, které ne-
vyvanulo, ostře ve sbírce kontrastují verše těžké dez-
iluze ze země a z lidí, mezi něž se básník, otáčející se
za sluncem jako „všechno, čemu / žít se chce“, domů
vrátil. Hned po básni Za sluncem se na protější straně
čte báseň zklamání: „Vrátil jsem se mezi své / po ne-
konečných dvou desítkách let. / Avšak ti moji už mými
nejsou...“ Přiznat si to bylo a je těžké, básník ví, že
„není návratu“, „a přesto / přikládá polínka nadějí“.
Přesto slibuje: „Přežijeme to, lásko, / ... všechno usto-
jíme.“ Strož si neidealizuje ani své mládí („Do zpívání
nebylo mi / v době dospívání“), napomíná sebe sama,
odkudže vlastně ví, „kudy si naděj špacíruje“ a že se
neštěstí zadusí, má na paměti, že i básník v nemoci
skuhrá a po smrti tuhne jak „soused odnaproti“,
„žádný velký rozdíl“, až, „až na tu tužku, na list pa-
píru“, „až na ten papír zpola popsaný“, co mu vy-
padne z ruky. I díky té nelíčené přísnosti na sebe
sama a úděl básníka je tato sbírka sympatická.

Důležitější ovšem je, že je lidsky a básnicky pře-
svědčivá. Nic lidského jí není cizí, a protože i chybo-

vat je lidské, čtenáře jistě potěší básně jako například
Cigaretu? Nesmím!, ve které Strož prosí „krásnou
paní doktorku“, aby mu už nezakazovala cigarety
a alkohol a jaksi zato nedovolovala milovat, když to,
co se smí, pro něho není. Ale jen lidskost by na bás-
nickou knihu nestačilo, básnické umění je od slova
umět a básníka není, ne-li v něm i blázen a fanfarón,
a tak z doznání neukázněného pacienta dělá báseň
nadsázka provokativní prosby: „Krásná paní dok-
torko, / už prosím neraďte mi! / A plíce moje laskavě
/ nechť se mnou shnijí v zemi.“ Tu někde básník za-
číná; celý však je až na jiné stránce sbírky řekne
(vlastně i krásné paní doktorce):

„Nestárnu zvesela, věřte mi, / tvrdit opak by bylo
velkou lží. / Netoužím vidět svět z podzemí, / skrz ko-
řeny sát vláhu z kaluží.“

V knížce je několik básní loučení se životem, na
samém konci cosi Jako epitaf, naštěstí v předpo-
slední básni poznání, že „dávání sbohem, to není akt
na den, / takové loučení může přetrvat roky!“

Nezbývá než si přát, aby skutečně trvalo mnoho
let.

Neboť teď už víme, že Daniel Strož, byť už i jako
nebásník pro poezii a lepší svět udělal nemálo, je
především básník.

Knihu si můžete koupit nebo objednat ve Futuře
za 120,- Kč, www.nakladatelstvi-futura.cz
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Ve sbírce PŘEDEVŠÍM ČLOVĚK, kterou přeložili
Věslava Kedyková, Eva Mánková a Karel Sýs a vy-
dalo nakladatelství Zdenka Brožová, Periskop, Hlu-
boš, 2011 jako 18. svazek edice Báseň na sobotu,
dočetl jsem se o jejím autorovi v předmluvě kubán-
ského diplomata Fermína Quiňonese Sáncheze, že
je to „bojovník proti terorismu již třináct let nespra-
vedlivě vězněný za tuto svou činnost ve Spojených
státech.“ Z titulní básně knížečky ještě, že byl od-
souzen za domnělé vyzvědačství (všech deset slok
té hrdé básnické obhajoby odpovídá na nařčení:
„Prý jsem špion“). I řekl jsem si pošetile, že se na
internetu dovím víc, kdo je vlastně Antonio Guer-
rero, dlouholetý vězeň a básník. Chyba lávky anebo
spíš moje, na internetu jsem ztracený bezradný
venkovánek a nešika, takže jsem byl zalit tsunami
údajů o jakémsi stejnojmenném kopálistovi do
míče a dalších jmenovcích, ba také o mexickém
státě, v němž leží mimo jiné slavné Acapulco, jen
k životopisu autora jsem se neprobabral, a tak mi
nezbylo než udělat, co jsem měl udělat hned a co
je radostí každého čtenáře a kritikovou přímo po-
vinností: vyčíst vše podstatné a důležité z básní sa-
mých, a ani ne tak z toho, co autor tvrdí o sobě, ale
především ze způsobu, jak vidí svět, po čem touží,
co v životě miluje a čeho se nemíní a nemůže
vzdát, ať už o něm lidé soudí cokoli a za co je třeba
odsouzen soudem. 

A sbírečku jsem přečetl jedním dechem a ne-
našel v ní nic, co by mi bylo proti mysli a co by mě
před člověkem, především člověkem, který verše
vydané knížky napsal v letech 1999-2001 a v lednu
až únoru 2010, varovalo, mělo na pozoru. K jedné
básni si zvolil za motto verše latinskoamerického
básníka a bojovníka za svobodu José Martího
o pravdě jako kolosální paži pozdvihující spravedl-
nost tam, kde na ni nedosáhne lidská chamtivost.
To pojetí si přisvojil; to je jeho pravda, která se
„sbratřila s důstojností“ a dodejme: s poezií. V šesti
verších Odpusť mi, prosí za odpuštění, že už třetí
den ještě nenapsal verš: „Jsou tomu už tři dny, ne-
zlob se, básničko, / co mi zabavili tužku.“ Právě po-
ezie mu pomáhá žít za mřížemi, žít vlastně
radostně, i když „nespravedlnost se prodloužila“,
věřit „v dočasnost svého neštěstí“ a vidět den, kdy
„naposledy zamávají černými křídly / hejna ledo-

vých nocí“, neschopná „zatemnit svítání / posled-
ního nespravedlivého dne“. Ve sbírce by nemusela
být ani sloka o čisté obloze, na niž zbloudila oblaka,
aby se nám nepřipomněla hrdá a statečná kniha
Josefa Čapka, jeho Básně z koncentračního tábora.
Kdo dokázal napsat cyklus Z mých výšin, tj. z 22.
patra věznice, verše tak povznesené nad všecko
věznění a věznitele, kdo právě tam „obloze přiřadil
radost / zemi milosrdenství / moře obdařil svobo-
dou / a slunce nazval srdcem“, kdo se tam dokázat
dobrat jistoty, že „přátelství se přátelí s láskou /
a láska s mírem“ (rozhodně ne s nějakým huma-
nitárním bombardováním), je básník. Jsem „básník
náhody“, dovolí si Antonio Guerrero provokovat, tak
jako Vítězslav Nezval provokoval verši o tom, že žije
„celý život z náhod“. 

Ač jsou ty básně psány v cele, jsou jistotou
svobody nakonec vítězné. „Srdce se otřásá popla-
šeným rytmem / a přece přebije moc mocipánů“,
je si Guerrero jist, čteme v překladu působivosti
nejpůsobivějšího originálu. A nesmím zamlčet ne-
okázalou, zato intentivní erotičnost této poezie,
v níž běží básníkova vášeň „na úpatí milovaného
těla“ k „svrchovaným nohám“. 

Na sám konec recenze jsem si nechal chválu
na líbeznou obálku, frontispis a závěrečnou kresbu
Františka Doubka, loni v prosinci žel zesnulého.

Básník náhody
Milan Blahynka
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14. července letošního roku uplynulo 125 let od
narození jedinečné osobnosti našeho kulturního ži-
vota, básníka, překladatele, pedagoga, literárního
historika a kritika Bohumila Mathesia (1888 – 1962).

Po studiu češtiny a francouzštiny na pražské Filo-
sofické fakultě Karlovy univerzity (a po válečné zku-
šenosti z 1. světové války, kterou prožil jako voják na
srbské a italské frontě), se v období první republiky
převážně věnoval novinářské, editorské a překlada-
telské činnosti. Řadu let redigoval Literární noviny,
přispíval do Tvorby, Práva lidu, Rudého práva, Kmene
a dalších periodik a intenzívně se zabýval překlada-
telskou a popularizátorskou činností. Byl tehdy nej-
významnějším znalcem ruské sovětské literatury.
Překládal současnou poezii – Majakovského, Bloka,
Chlebnikova, Achmatovovou, Jesenina, Pasternaka,
prózu Gorkého, Šolochova, A. Tolstého, Pilňaka, a tlu-
močil ruskou klasickou tvorbu Puškinovu, Gogo-
lovu, L. N. Tolstého, Dostojevského a Čechovovu.
Jako člen československé kulturní delegace do SSSR
v roce 1925 informoval o tamním kulturním životě,
řídil edice ruské a sovětské literatury a byl význam-
ným členem Společnosti pro kulturní sblížení
s Novým Ruskem. V roce 1945 byl jmenován prvním
univerzitním profesorem Karlovy univerzity pro rus-
kou a sovětskou literaturu. Vychoval v této oblasti
celou řadu překladatelů a odborníků.

Mathesius se zpočátku věnoval i vlastní bás-
nické a dramatické tvorbě (sbírky Verše o ma-
mince, lásce a smrti, Lyrické intermezzo, drama
Brána pekel). Nejvýznamnější je ovšem jeho pře-
kladatelská činnost. Vedle již připomenutého tlu-
močení ruské a sovětské literatury překládal
z němčiny (Goetha, Schillera, Lessinga, Remarqua,
Falladu), z francouzštiny (A. France, F. Villona)
a norštiny (H. Ibsena). V tlumočení převážně diva-
delních her navazoval na své působení na herecké
škole Karla Želenského před první světovou válkou
i poválečné zkušenosti úředníka divadelního, fil-
mového a literárního odboru ministerstva školství,
a divadelního publicisty.

Mimořádným tvůrčím přínosem Bohumila Mat-
hesia jsou jeho tlumočení klasické poezie Dálného
východu – čínské a japonské lyriky. Od dvacátých
do čtyřicátých let se zabýval odkazem čínské po-
ezie od 11. stol. př.n.l. až do 7. stol.n.l. v tvorbě

anonymních i vě-
hlasných autorů
jako byli Wang Wej,
Li Po a Tu Fu. V po-
stupně vydávaných
sbírkách Černá věž
a Zelený džbán,
Zpěvy staré Číny,
Nové zpěvy staré
Číny, Třetí zpěvy
staré Číny vytvořil
kongeniální para-
frázi staré čínské
lyriky. Českému
čtenáři tak na základě překladů akademika Jaro-
slava Průška a dalších pramenů přiblížil obsahovou
i formální podstatu staročínské lyriky, vyjadřující
její prostotu a citovou uměřenost, životní vyrovna-
nost, uvážlivé filozofické reflexe, obrazovou křeh-
kost a průzračnost. Zásadní jazykovou odlišnost
čínštiny a češtiny vystihl výběrem máloslabičných
slov, tíhnutím ke krátkému verši, přizpůsobením
rytmu a melodičnosti i výběru rýmu. Vedle hudeb-
nosti, kterou se Mathesiovy parafráze vyznačují,
dokázal vyjádřit i specifický výtvarný charakter
čínské lyriky, zejména konkrétnost a jednoduchost
kresby a pastelovost její barevnosti. Dokladem hlu-
boké znalosti a pochopení je též vystižení indivi-
duální odlišnosti jednotlivých básníků.

Obdobným způsobem přistoupil Mathesius
i k přebásnění výboru klasické japonské poezie z 8.
- 10. stol. n. l. Verše psané na vodu, který sestavila
a přeložila Vlasta Hilská. Klasická pětiverší zvaná
tanka, založená na tezi a antitezi, tlumočil čtenáři
prostřednictvím rýmu, který je podstatnou složkou
české poezie. Spolu s výběrem jednoznačných ma-
loslabičných slov tak dosáhl estetického účinku,
odpovídajícímu básnickému originálu.

Touto metodou básnické parafráze Mathesius
navázal podle vlastních slov na tradici Čelakov-
ského ohlasů písní ruských a českých z 19. století.

Tvůrčí odkaz Bohumila Mathesia v překladatel-
ské a interpretační oblasti literárně- historické a li-
terárněkritické je tak spojením tradice
a novátorství a má trvalý a aktuální význam v při-
bližování hodnot světového kulturního dědictví.

Mistr uměleckého překladu
Vlastislav Hnízdo
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Při svém narození v Plzni dne 4. 8. 1943
v česko-německé rodině dostal od sudiček do
vínku vedle svých povahových vlastností zna-
mení Lva i věci málo chtěné. Jako syn svých ro-
dičů tak již v útlém mládí slyšel na svou adresu
slova jako ten německý parchant. V rodině byla
dominantní maminka německé národnosti, která
se postarala, aby se syn i mladší dcera ve škole
dobře učili. Soukromé domácí hodiny němčiny
malý Dan zprvu odmítal, a pak se ještě o tom
prořekl spolužákům. V bojových hrách, napodo-
bujících válečné události, tak hrál vždy roli Něm-
čoura, a ti jak známo dostávali na frak. Během
zkoušek na osmileté střední škole mu nešlo na
rozum, proč musí dostávat o stupeň horší
známky než ostatní spolužáci. S jakoby vypále-
ným cejchem německého parchanta se mu otev-
řela jako odčinění jeho původu cesta k černému
řemeslu. Já jsem horník, a kdo je víc, tak to hlá-
saly hesla na plakátech. Maminka zabojovala
a podařilo se jí přes připomenutí jaksi zapome-
nutých prohřešků některých tehdejších soudru-
žek dosáhnout změny učebního oboru. Nebyla to
sice vytoužená typografie, ale obor chladících za-
řízení, ale neskončil tak v hornictví. Mladý Dan
vůbec netušil, do čeho jde. To mu bylo dáno osu-
dem zažívat často. Přesto zakončil zkoušky s vy-
znamenáním. Mohl proto hned nastoupit ve
svých 17 letech jako technik chladících zařízení.
Dostavily se pracovní úspěchy, jeho nadřízený ho
doporučoval k dalšímu vzdělávání. Uniklo mu, že
jím vychvalovaný mladý muž je ve skutečnosti
technický antitalent. Tou dobou začal Dan psát
své první básnické pokusy. Musel je utajovat,
zvláště před otcem, který to považoval za výraz
zženštilosti. V té době spolu se svými vrstevníky
zbožňoval Nezvala, ale i třeba Seiferta či Villona.
Tehdy v první polovině šedesátých let se začala
v Praze objevovat tzv. poetická divadla, což bylo
pro něho obzvlášť důležité, začalo docházet k po-
litickému tání a celkovému rozkvětu umění. Lidé
byli najednou jaksi šťastnější a uvolněnější. Zá-
kladní vojenskou službu strávil v Košicích, a na
letišti Kbely. První básně začaly Danovi tisknout
od roku 1966. V Mladé frontě, Divokém vínu Lud-
víka Hesse, v časopisu My 67…. Začal spolupra-

covat s poetickým divadlem v kavárně Luxor,
odkud přešel do divadélka poezie v Národním
domě na Vinohradech. Jeho zakladatel ale zdrh-
nul se svou novou ženou na podzim do Západ-
ního Německa. Dan v té době toužil po vydání
svých básniček knižně, v mladofrontovní edici
Mladé cesty. Tu redigovali Ivan Diviš a Karel Šik-
tanc. Dostal se do party čekatelů na vydání, která
se scházela i se šéfy edice po vinárnách, kde se
hojně popíjelo a debatovalo. Nechyběly ani hezké
adeptky poezie. 

Přijde pražské jaro a s ním spojené velké naděje
naprosté většiny národa, ale pak i 21. srpen 1968
a s ním obsazení ČSSR vojsky Varšavské smlouvy.
Čerstvě ženatý Dan se zúčastní zoufalých akcí od-
poru na ulicích, stavění a zapalování barikád
z tramvají, autobusů a všeho, co bylo po ruce.
Během pár dnů se rozhodne, že s celou rodinou od-
jedou za příbuznými do Bavor v Západním Ně-
mecku. Vzhledem k těmto příbuzenským vztahům
měli v pasech trvalou výjezdní doložku a také po-
volení vjezdu do NSR. Na přechodu v Rozvadově je
čekalo překvapení, českoslovenští pohraničníci
spolu s celníky tam dali věcem volný průchod.
Jeden z pohraničníků zažertoval a ukázal na dru-
hou stranu do Bavor: Tam už se jich bát nemusíte,
přes nás neprojdou. Po přejezdu hranic viděli, jak
se poblíž shromažďují tanky US Army. Západní pro-
paganda dostala další chutné sousto, a makala na
plné obrátky, aby z těchto nešťastných událostí vy-
tloukla politický kapitál. Byli od samého počátku
atypičtí uprchlíci. Navíc takto krátce po vstupu
vojsk VS do ČSSR stačilo Němcům na Čechy nara-
zit a hned se ptali, co pro ně mohou udělat, pomoc-
ných rukou bylo dost. Díky nahodilému kontaktu
se dostali do ubytovacího zařízení pro gastarbajtry,
patřícího odborářům. Správce tohoto objektu je
tam zdarma ubytoval po zbytek roku a navíc pro
ně vyřídil přes odbory pracovní povolení. Díky tomu
ihned dostal práci ve firmě na chladící zařízení
a jeho rodina v Siemensu. Správce jménem Gerold
jim poté zajistil i bydlení v Echingu poblíž Mni-
chova. Daniel naráží ale také na Sudetoněmce,
kteří se v Bavorsku dokázali rozlézt po úřadech, na
jejich zahořklost, zlobu a někdy otevřenou nenávist
bude narážet celou dobu. V roce 1974 se rozvádí

Rebel nikoliv bez příčiny
Jan Poláček
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se svou tehdejší ženou Jarmilou, ale v za-
městnání je úspěšný a vedení firmy na
něho i nadále spoléhá, což se projevuju
i na výši platu. Vychází mu toho roku
i první kniha poezie. Po vyjití básnické
sbírky Orgie smutku, která pojednává
o desátém výročí sovětské invaze do
ČSSR, je zbaven českého občanství. V po-
lovině sedmdesátých let se sbližuje po-
stupně s Karlem Krylem, který pracoval
ve Svobodné Evropě. Sám do této insti-
tuce zachází jen občas, odevzdává tu
příspěvky do kulturních pořadů, občas do
nich i něco namluví. Nesnáší tam tu za-
tuchlost, mnozí dlouholetí zaměstnanci
RFE jakoby stále žili krátce po roce 1948.
Třeba o NSR hovořili jako o americké zóně Ně-
mecka. Daniel tehdy také potkává svou osudovou
ženu.  V roce 1975 zakládá nakladatelství Poezie
mimo domov, později OBRYS/KONTUR – PmD. Vydá
tu časem na 200 knih, převážně od autorů, kteří
v ČSSR publikovat nemohli. Poznává tak například
povahové vlastnosti i takového Jaroslava Foglara,
které jsou diametrálně odlišné od vlastností hrdinů
jeho knížek. Od roku 1981 začíná Daniel vydávat
také kulturně-politický časopis OBRYS. Spolupra-
cuje s takzvanou československou socialistickou
opozicí Jiřího Pelikána kolem časopisu LISTY. Snaží
se dostávat přes různé kurýry do ČSSR jím vydá-
vané knihy i časopis. Pomáhá v organizování kon-
taktů mezi oficiální a exilovou literaturou, kdy se
již nedlouho před převratem ukazuje, že vykopané
příkopy jsou hlubší a jejich překonávání nebude
často snadné či vůbec možné. Již po státním pře-
vratu v roce 1989 se na velvyslanectví v Bonnu set-
kává s Havlem, který byl opět prezidentem, ač
tentokrát jen torza z původní republiky. Vlály tam
už proto česká i slovenská vlajka. Během recepce
se vynořila skupina sudeťáků, děkující Havlovi za
vše, co pro ně udělal a ještě jistě i udělá. Z pozice
své i později jako europoslance se jejich snahám
ještě mnohokrát postaví. Vzepře se kádrování lite-
ratury ze strany překabátěných novodobých Koni-
ášů a pokračuje proto v Mnichově v nakladatelské
práci. V letech 1993 až 1996 tak vydává asi 20 ti-
tulů, především černou řadu kritické, „nespoutané“
poezie. Autoři jako Karel Sýs, Egon Bondy, Jiří
Žáček, Miroslav Florian, Jaromír Pelc a další tak
doložili, že levicoví básníci u nás nemlčí, a to i pře-
sto, že to s vydáváním levicové literatury v naší

zemi není ale vůbec jednoduché.  V roce 1995
vydal v OREGU knižně Pohroužení, vynikající a vtip-
nou hru o „sametové“ revoluci v pěti obrazech.
A začal spolu s Karlem Sýsem vydávat Obrys-
Kmen, coby literární a kulturní přílohu deníku Haló
noviny, která přes některé peripetie a nedorozu-
mění vychází dodnes.  Pro mnohé spisovatele
a básníky, zvláště ty sdružené v Unii českých spi-
sovatelů, je to v současnosti jedna z mála publi-
kačních platforem za stávajícího bojkotu,
informačního embarga ze strany mainstreamových
sdělovadel. Sám Daniel je rovněž velmi pilným
publicistou, jeho články jsou zajímavé a vždy ostře
polemické. Naplnilo se totiž to, co říkávala jeho
maminka. Že kdo jednou zalže, bude lhát i příště.
Lžou tedy, lžou, až se jim od úst práší. Tento sou-
časný, morálně zdevastovaný režim jim k tomu dal
opětně příležitost, jak sám Daniel prohlásí. Od roku
1996 žije v Čechách nedaleko Plzně. V roce 2004
je zvolen do Evropského parlamentu, byť po zba-
vení občanství ČSSR se stal občanem SRN.  I na
půdě EP se střetnul se sudeťáky, a také bojoval
proti instalaci US radaru na našem území atd….
Jako snad jediný náš europoslanec vydal dva sbor-
níky, kde ze své práce v EP složil naší veřejnosti
účty.  V roce 2010 vydává v nakladatelství FUTURA
(spolu s Emilem Hruškou) knihu svých rozhovorů
Dokázat se vzepřít, kde bilancuje svůj život od dět-
ství přes exil až po současnost. A skutečně. Doká-
zal se vzepřít. Jeho básnická tvorba zraje jako víno.
Svou recenzi básnické sbírky Teď už vím (FUTURA
2012) nazval uznávaný literární kritik Milan Bla-
hynka: Teď už je to ono. Našel tu svou optimální
básnickou nit i polohu. A myslím, že i sám sebe.
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Zpráva o činnosti od posledního výročního zase-
dání 

Vážení přátelé, 
rok se sešel s rokem a je tedy potřeba se ohléd-

nout za našim úsilím tohoto období. Toto období je
spojeno se změnou ve vedení VNK. Vedoucí redak-
tor Jan Poláček s redakční radou připravil čtyři
čísla Lípy spolu se slavnostním křtem č. 1/2013.
Ekonomická situace se svým způsobem stabilizo-
vala především díky novému vedoucímu sekreta-
riátu Jaroslavu Kratochvílovi, úspornému systému
a také díky sponzorským darům. Za jistý klad to-
hoto  období můžeme považovat dále se rozvíjející
spolupráci především s Unii českých spisovatelů,
Jazzovou sekcí, Galerií Evy Jandejskové na Smí-
chově, Klubem historiků, Klubem společenských
věd. 

Čtvrtletník Lípa díky obměněné redakční radě
a novým spolupracovníkům získal na aktuálnosti.
Redakční rada chápe, že je nutné zajistit elektro-
nickou prezentaci Lípy a vytvořit tak aktuální pa-
ralelu tištěné podobě tohoto časopisu. 

Reakční rada získala především díky úsilí Jana
Poláčka další zajímavé autory, kteří jsou dnes u nás
ochotni publikovat své práce. Náklad Lípy je v sou-
časnosti již opět na 900 výtiscích a její rozsah se
oproti minulým rokům zvětšil o 8, respektive 16
stran. Především naši básníci tak získali pro svou
tvorbu ještě více prostoru. Na rozdíl od minulosti
se přihlašují noví členové VNK a předplatitelé Lípy.
Za všechny jmenujme významné osobnosti našeho
uměleckého života jako například Jiřího Žáčka,
Alexeje Mikuláška, Daniela Strože, Milana Bla-
hynku. Rozvíjí se spolupráce s Unií českých spiso-
vatelů, a to jak v oblasti prezentace textů, tak
i v rámci přípravy koncertů, autorských čtení, vý-
stav. Díky vstřícnosti předsedy Jazzové sekce Karla

Srpa budeme pokračovat ve křtech Lípy v sídle
jeho Rádia Hortus a propagovat tak dále naše pe-
riodikum a naši činnost. Také navázaná spolupráce
s naším novým partnerem, nakladatelstvím
 FUTURA, se osvědčila. Zároveň doufáme, že do bu-
doucna se ještě zlepší. 

Přehled akcí VNK za posledního období
26. 04. 2012 Kýč, no a co? Přednáška + diskuse,

uvedla Věra Beranová 
12. 05. 2012 Postavení českého spisovatele

dnes. Konference spolu s Unií českých spisovatelů.
Příspěvky členů VNK byly publikované v Lípě a Ob-
rysu-Kmeni. 

06. 06. 2012 Sejdeme se u Libuše. Setkání na
Vyšehradě při příležitosti výročí 

J. V. Myslbeka, úvodní slovo Věra Beranová 
08. 11. 2012 Kulatý stůl, Aktuální otázky kultury

a umění naší současnosti. Moderovala Věra Bera-
nová, řada příspěvků, publikováno v Lípě  

29. 11. 2012 Koncert světové a české koncertní
tvorby, dramaturgicky ještě připravila Jarmila Vr-
chotová-Pátová, která ale zemřela 28. 11. 2012.
Večer byl tak věnován především její památce.
Účinkovali Ladislav Cigler, Ivana Kytarová 

06. 12. 2012 Básník Michal Černík, autorské
čtení, pásmo Kde domov můj. Politických vězňů 9,
Praha 1 

10. 01. 2013 Art brut, Lenka Přechová. Vernisáž
výstavy výtvarných prací autorky. Připravil Oldřich
Hlinka (ve spolupráci s místní organizací ČSSD),
úvodní slovo Věra  Beranová 

31. 01. 2013 Výstava koláží, Svetozár Plesník.
Staroměstské náměstí, Praha 1

04. 02. 2013 Básník Karel Sýs, autorské čtení.
Moderoval Vráťa Ebr Galerie Evy Jandejskové,
 Lidická 22, Praha 5 - Smíchov

Program zasedání představenstva Výboru
národní kultury ze dne 25. června 2013 

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. půlrok 2013 a I. půlrok 2014 
6/ Informace o činnosti krajských poboček 
7/ Diskuse 
8/ Usnesení, závěr
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22. 02. 2013 Julius Fučík, konference. Zúčastnili
se členové VNK, projev Karel Sýs, publikováno
v Obrysu-Kmeni a Lípě

06. 03. 2013 Básník Michal Černík, autorské
čtení. Moderoval Vráťa Ebr. Galerie Evy Jandej-
skové, Lidická 22, Praha 5 - Smíchov

20. 04. 2013 Konec socialismu? Konference
spolu s Unií českých spisovatelů, příspěvky publi-
kovány v Lípě a Obrysu-Kmeni. Politických vězňů
9, Praha 1 

24. 04. 2013 Aktuální otázky kultury naší sou-
časnosti. Tomáš Hejzlar. Přednáška v Klubu spole-
čenských věd. Politických vězňů 9, Praha 1  

24. 04. 2013 Křest Lípy 1/2013 v Jazzové sekci,
Valdštejnská 14, Praha 1 

01. 05. 2013 První Máj, Křižíkova fontána, Praha.
VNK zde ve stánku prezentuje svou činnost – Jan
Poláček, Jana Svobodová, Josef Ballada  

16. 05. 2013 Koncert k nedožitému výročí naro-
zení Jarmily Vrcholové - Pátové, účinkující Ladislav
Vrchota, Mária Zikmundová, Ladislav Cigler, Ivana
Kylarová. Politických vězňů 9, Praha 1 

21. 05. 2013 Kulturní politika 60. let. VNK spolu
s klubem historiků, beseda na uvedené téma.
Úvodní slovo Věra Beranová. Politických vězňů 9,
Praha 1

04. 06. 2013 Interbrigadisté. Přednáška. Úvodní
slovo Václav Čada. VNK spolu s Klubem historiků,
Politických vězňů 9, Praha 1 

05. 06. 2013 Vzpomínkový podvečer k 20. výročí
VNK. Účinkující Ladislav Vrchota a Maria Zikmun-
dová. Vystoupili Věra Beranová, Jan Poláček, Jaro-
slav Kratochvíl, Josef Ballada, Karel Sýs. Moderoval
Vráťa Ebr. Galerie Evy Jandejskové, Praha 5 - Smí-
chov 

Rámcový plán činnosti VNK na období do budou-
cího výročního zasedání: 

Příprava  akcí věnovaných 20. výročí založení
VNK.  

Koncipování čtvrtletníku Lípa, tematicky zamě-
řený na aktuální problematiku kultury a umění. 

Pokřtění Lípy 2/2013 v Jazzové sekci v Praze
dne 10. července 2013 

Koncerty z domácí a zahraniční hudební tvorby
(spolupráce s Ladislavem Vrchotou)

Výstavy výtvarných děl, pokračování spolupráce
s Galerií Evy Jandejskové). 

Kulaté stoly na aktuální kulturně-politické téma. 

Spolupráce s Klubem společenských věd a Klu-
bem historie (přednášková činnost) 

Spolupráce na přípravě konferencí, říjen 2013
se Společností Julia Fučíka, květen 2014 s Unií
českých spisovatelů.                  

Orientace na mimopražské spolupracovníky. 
16. září 2013 Kombinovaný večer, autorská po-

esie, hudba, výtvarná tvorba.

Usnesení představenstva Výboru národní kultury
ze dne  25. června 2013 

Představenstvo VNK: 
1/ Schvaluje 
- Zprávu o činnosti VNK červen 2012 – červen

2013, Věra Beranová 
- Zpráva o hospodaření, Jaroslav Kratochvíl 
- Náměty činnosti na následující období Věra Be-

ranová, Jan Poláček 
- Personální složení redakční rady Lípy: Jan Po-

láček (šéfredaktor), Věra Beranová, Ivana Blahu-
tová, Petr Burda, Jaroslava Dvořáková, Oldřich
Hlinka, Vlastimil Hloupý, Vlastislav Hnízdo, Ivana
Horová, Hana Hrzalová, Jaroslava Komoňová, Zby-
něk Kuchyňka, Svetozár Plesník, Vladimír Solecký,
Jiří Stano, Jana Svobodová, Karel Sýs.

2/ Ukládá: 
Vedení a členům VNK dále pokračovat v navazo-

vání a prohlubování spolupráce s kulturními insti-
tucemi, společenskými organizacemi, občanskými
sdruženími. Rozšířit své pole působnosti, využít
možností nabízených prostorů, hledat cesty medi-
álního působení. Vedení VNK se ukládá připravit
důstojné oslavy 20. výročí VNK. 

3/Vyslovuje dík a uznání členům VNK, kteří ne-
zištně s velkým entuziasmem se podílí na konci-
pování Lípy, na přípravě celé šíře různých
programů, ale i na organizační a kancelářské práci.
Především je nutno vyzdvihnout aktivitu Jana Po-
láčka, Josefa Ballady a Jany Svobodové. Právě díky
nim VNK zvládá šíři stanovených úkolů, včetně di-
stribuce a prezentace časopisu Lípa. 

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY
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Kontradikce - či lépe "protimluv" - v záhlaví není
náhodný. Praha je sice odjakživa střediskem čes-
kého uměleckého a obecně kulturního dění, ne
vždy však měla (a má!) "na růžích ustláno". Leckdy
i naopak!

Všeobecná situace v české kultuře se vyhrotila
v posledním období, kdy se zejména během půso-
bení obecně nepříliš oblíbené ministryně kultury
Aleny Hanákové (TOP 09 - STAN) četní zástupci re-
zortu začali proti ní a celému ministerstvu veřejně
bouřit. Četné petice o nespokojenosti s kulturním
vývojem u nás nepodepisovali pouze umělci, ale
mnohem širší veřejnost. Není tedy divu, že ne-
schopná politička nakonec - spíše nedobrovolně -
podala ke dni 30. červnu t. r. demisi na svůj post.
Vlastně k ní byla donucena... 

Situace v metropoli
Velmi dramatická situace nyní probíhá i v me-

tropoli České republiky. Pražský magistrát je za-
dlužen v řádech desítek miliard korun (poslední
dostupný údaj uvádí 31 miliard Kč), nestačí tudíž
financovat ani nezbytné a společensky důležité po-
ložky, jako je například dopravní infrastruktura atp.
Pražští radní ovšem namísto racionálního přístupu
k analýze a z toho vyplývající diferenciace a raci-
onalizace financování kulturní sféry spíše skoro až
laicky lavírují na byrokratických postupech, aniž by
byli schopni možné finanční prostředky rozumně
investovat do prokazatelně a neoddiskutovatelně
hodnotných projektů. Podobně jako v případě mi-
nisterstva kultury je také grantová politika praž-
ského magistrátu často velmi diskutabilní, pokud
dokonce není založena na subjektivistických
(možná až korupčních?) aspektech.

K čemu je "papírování"? 
V květnu letošního roku vypracoval Výbor pro

kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní
ruch a zahraniční vztahy pražského magistrátu

"studii", zabývající se kromě důvodové zprávy také
návrhem na optimalizaci pražské divadelní sítě. Ta,
jak je obecně známo, se dlouhodobě potýká s kom-
petentním zkvalitněním dotačního (grantového)
systému. Na četné nesrovnalosti (až nesmyslnosti)
i v této sféře totiž poukazují nejen specializovaní
ekonomové, ale také teatrologové a zejména pro-
fesionální divadelníci. Právě oni jsou totiž schopni
na základě svých praktických zkušeností i znalostí
zásad reálného pochopení financování kulturní
sféry přinést do této - doposud často velmi
"matné" a dlouhodobě neudržitelné - situace ve fi-
nancování cenné poznatky.

Ve skutečnosti však letošní písemně zpracovaný
oficiální dokument o současném stavu divadelnic-
tví v Praze (a také o vhodných návrzích a prognó-
zách řešení podstaty situace) skutečnost vnímá jen
zcela okrajově - pokud vůbec. Jeho předkladatel
František Cipro a zpracovatelka Barbora Salonová,
oba z pražského magistrátu, totiž na bezmála 150
stranách dokumentu řeší problém především v ro-
vině spíše dogmaticky vnímané teorie a akademic-
kého přístupu k tematice, aniž by si však
uvědomovali především každodenní zákonitosti di-
vadelních specifik a běžného provozu. O sociolo-
gickém dosahu jejich teoretických hypotéz v rovině
umělecko-osvětové je třeba rovněž pochybovat. 

Brožura reaguje na 5. zasedání pražského Ma-
gistrátu dne 13. května 2013. Vyznačuje se využi-
tím desítek věcných grafů, tabulek a teoretických
hledisek, jež však odpovídají především šablono-
vitému stylu byrokratického myšlení autorů. Méně
je již pojímána možnost praktické aplikace, natož
dopad na podstatu věci nejen v divadelnické obci,
ale zejména u publika.

Typickým příkladem zjednodušení může být za-
řazení četných grafů o finanční soběstačnosti a ná-
vštěvnosti jednotlivých scén. Profesionálně
dokonale zpracované křivky sice vypovídají
o běžné realitě, zapomínají však na specifické po-

Kultuře se v Praze daří, 
ale i nedaří 
K návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě
Tomáš HEJZLAR
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slání kultury a umění ve společnosti, na její kulti-
vování. Chybí tedy vnímání obsahově interaktivní
komunikativnosti zejména mezi složkou obsahově
programovou, realizační a následně i percepční.
Nelze totiž bezmyšlenkovitě srovnávat například
scénu s líbivou muzikálovou produkcí s divadly, jež
se věnují produkci pro dětské publikum. Je přece
na první pohled - a to i laikovi - jasné, že diváky
zcela zaplněný "velkokapacitní" sál s podbízivě
plytkou nabídkou na sebe vydělává nesrovnatelně
víc než například komorní divadlo dětské, jež však
naopak svým posláním kromě složky ryze umě-
lecké současně plní také neobyčejně cennou roli
zprostředkovatele hodnot estetických i výchovně
vzdělávacích. Jestliže však omezenecky přemýš-
lející magistrátní "cifršpion" nedokáže tyto ve
světě respektované nuance rozpoznat a do svých
studií (následně i konkrétních grantových podpor!)
racionálně zakomponovat, pak se vlastně zmíněná
magistrátní studie nese pouze v rovině teoretic-
kých hypotetických trendů. Situace v praxi však
trefně připomíná například úsměvnou francouz-
skou komedii o pověstných Zvonokosech. Ovšem
- žel - nemáme k těmto tragikomickým situacím,
jak před nimi kdysi úpěnlivě varovali ve své tvorbě
například spisovatelé Kafka či později Orwell, nik-
terak daleko.

Kdo je dobrý ředitel?
Magistrátní studie se zabývá také personální te-

matikou. To je jistě z hlediska legislativního lo-
gické. Jenže pokud nebudou do vedení pražských
divadel voleni skutečně obeznalí, profesionálně
zdatní, morálně čestní a všeobecně respektovatelní
šéfové namísto případných "kamarádíčků" z praž-
ského konšelstva, pak se jistě i dobře míněný teo-
retický návod stane pouhou prázdnou teoretickou
formulkou, dokonce až frázovitým klišé. Asi jako se
to v praxi stalo ve zřetelně nešťastné volbě bývalé
ministryně kultury Hanákové. 

Navíc pod nelítostným bičem finančních dotací,
a to v podobách nejrůznějších, se skrývá nebez-
pečí, že vlastně dobrým ředitelem divadla bude
ten, kdo nabízí pouhý plytký repertoár, jímž se
ovšem kasa zaplní mnohem snáze, než za produ-
kování tvorby hodnotné - byť se může pohybovat
i v rovině experimentální. Čili: dobrým ředitelem
asi bude ten, kdo od státu či magistrátu nevyža-
duje moc peněz - a rovinu "pokrevních přátelství"
zde již raději pomiňme!

Opět cenzura?
O "tranformacích" pražských divadel se hovoří

a píše dlouhodobě, ovšem v rovině praktické apli-
kace je situace také dlouhodobě napjatá, až neu-
držitelně špatná. V textu naznačené řešení však
vlastně řešením nadále není. Ono připomenuté
"účinné zachování vyšší míry vlivu města" (viz str.
63 zmíněného dokumentu pražského Magistrátu)
je sice z hlediska provozního pochopitelné, ovšem
jeho zneužití je nasnadě. Zatímco se totiž po roce
1989 novodobí "ideologové kultury" zaštiťovali
údajnou naprostou demokratičností umělecké
sféry, právě citované "účinné zachování vyšší
míry vlivu města" je dokladem, že finančně ori-
entovaná cenzura sehrává stále výsostné, ba až
dominantní postavení i v umělecké sféře. Nejde
však pouze o "cenzuru" ekonomickou, ale také
z toho plynoucí diktaturu názorovou! Kdo totiž
platí, ten poroučí... 

Počátkem letošního roku jsme například byli
svědky vskutku nechutných politicko-úřednic-
kých "tanečků", týkajících se další existence svě-
toznámého pražského Divadla Spejbla
a Hurvínka. Situace se dokonce vyhrotila natolik,
že této scéně hrozil ze strany úřednictva praž-
ského magistrátu reálný zánik. Naštěstí k tomu
nedošlo, ale jen díky objektivní medializaci a ce-
lostátním občanským aktivitám. Ty vyústily až
k veřejné petici za záchranu světově ojedinělé
pražské scény "pro všechny generace". Nesmy-
slný magistrátní úřednický šiml sice zpočátku
hlučně a mocně řehtal, nakonec však musel pod
tíhou objektivních skutečností kapitulovat. Tedy -
zatím a tentokrát! 

Ovšem nejde vždy jen o obecně známé a uni-
kátní divadlo. Jiné - ty méně známé - scény by na-
opak mohly po byrokratických krocích omezených
magistrátních mocipánů zanikat, aniž by si to ve-
řejnost vlastně uvědomila. Týkalo by se to i scén
umělecky hodnotných (srv. nedávnou situaci
v pražském Divadle komedie atp.). 

Legislativa není u nás dokonalá, a to ani v ro-
vině kulturní administrativy. Jestliže od druhé
vlny údajné "transformace kultury" odradily praž-
ské politiky protesty příspěvkových organizací
(srv. strana 5 dokumentu MHMP) a následné kon-
flikty, svědčí to, že se možná úředníci i tentokrát
věcně patřičně mýlili. Inu, teoretikové... Jenomže
"úřad je moc - a mocné nevhodno jest znelíbiti
si", že?
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1150 let uplynulo od příchodu Cyrila a Metoděje
na Moravu (5. července 863)

S působením, ži-
votem a dílem dvou
bratrů ze Soluně je
spojen základní pro-
blémem našich kul-
turních a ve své
podstatě i politic-
kých dějin, který se
dá jednoduše vyjád-
řit: Západ nebo Vý-
chod? Jaký je tedy
zdroj, původ, naší
kulturní tradice?
Obecně je vznik kul-
tury v našich zemích
spojen s křesťan-
stvím a tedy s příchodem Cyrila a Metoděje na Vel-
kou Moravu. Původ křesťanské liturgie byl v našich
krajích tedy slovanský, až později pak převládl
původ germánský, který se stal jednoznačně urču-
jící v následujících staletích. Problém Západ, nebo
Východ, prochází v podstatě celými našimi kul-
turně-politickými dějinami a bývá svázán tu neza-
krytě, tu skrytě s celkovou orientací té které
historické etapy. Tak například doba obrozenecká
je typická prosazováním slovanské tradice. Je za-
jímavé, jak v obdobích společenských proměn je
tento problém stále oživován. Už samotný vznik
první republiky v roce 1918 se opíral o slovanskou
orientaci. Jen si připomeňme, jaké bylo národ-
nostní složení na území budoucího Českosloven-
ska, kde počet obyvatel hlásících se k německé
národnosti průkazně převyšoval národnost sloven-
skou a tak v podstatě účelově byla vytvořena ná-
rodnost československá, aby se jasně
dokumentovala převaha slovanského živlu na
tomto území. Tento problém je stále živý, i když v ji-
ných souvislostech. Tak například v roce 1945 naši
představitelé v čele s Eduardem Benešem apelo-
vali na přiklonění se k východní orientaci, na po-
slání nové ČSR jako mostu mezi Východem
a Západem. I rok 1968 rozvířil toto téma, kdy
v podstatě již nešlo o kulturní dědictví, ale o poli-
tické nasměrování a stejně tak se rozhořela debata
i po roce 1989. Za klad letošních oslav výročí pří-
chodu Cyrila a Metoděje na naše území můžeme

považovat to, že se výklad této kulturní události
soustředil na ně samotné, bez povrchně deklaro-
vaných politických souvislostí. V naší současnosti
už spíše jde o otázky vztahů k Evropské unii, i když
problematiky obecné orientace, kulturního i poli-
tického nasměrování, a tedy i otázky Západ nebo
Východ, nejsou navždy vyřešeným problémem.
Spíš stále latentně spí.

1040 let uplynulo od roku 973, kdy kníže Bole-
slav II., řečený Pobožný založil první (benediktýn-
ský) klášter na českém území u sv. Jiří na
Pražském hradě. Jeho první abatyší se stala druhá
sestra knížete Mlada. Před tím podnikla diploma-
tickou cestu do Říma. Zde u papeže vyjednala sou-
hlas pro vznik prvního (ženského, benediktinského)
kláštera v Čechách a především pražského biskup-
ství. „Dcera naše, tvoje příbuzná, jménem Mlada,
též Marie, přinesla mezi jinými žádostmi, jimž nelze
odepříti, od tebe prosbu našemu srdci milou, totiž,
aby s naším povolením v tvém knížectví ke cti
a slávě církve Boží smělo býti zřízeno biskupství,“
takto papež Jan XIII. odpověděl Boleslavovi II. , kte-
rému se tak prostřednictvím jeho sestry Mlady po-
vedlo přemyslovské knížectví alespoň částečně
vymanit ze závislosti na německých církevních
kruzích v Řezně.

650 let - 15. června 1363 byl Václav IV. koruno-
ván na českého krále

S vládou Václava IV. je spojena i počínající spo-
lečenská krize, která ústí do husitské revoluce.
V současnosti je tato problematiky na okraji zájmu
odborné i populární literatury. Otevírá se otázka,
proč by měla být historie a zvláště ti, co ji koncipují,
tak poplatní své době. Odpověď je složitá, asi to
nejpodstatnější bude v naší národní, společenské,
politické nejistotě, která neumožňuje v plné míře
svobodné odborné, vědecké bádání, zvlášť pak ve
společenských vědách, jejichž je vedle filosofie
právě historie korunní princeznou.  

240 let uplynulo od zrušení jezuitského řádu pa-
pežskou bulou (21. července 1773). Ve své době
patřil k jednomu z nejvlivnějších církevních řádů
světa. V roce 1814 byl znovu obnoven a svým způ-
sobem ovlivnil společenský a kulturní vývoj v naší
zemi.

Historie, na kterou by se nemělo zapomínat
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Před 250 lety dne
4. listopadu 1763 se
narodil Karel Ignác
Thám, český obro-
zenecký filolog, bás-
ník a překladatel,
autor Obrany jazyka
českého. Téma ob-
rození je v naší sou-
časnosti mimo
centrum zájmu, jak
v odborné tak i po-
pulárně-vědní litera-
tuře. Naše doba má
svým způsobem

s první fází obrození něco společného, a to zvlášť
v hledání a deklarování národní identity. Tyto ná-
zory se objevují například v úvahách našich sou-
časných filosofů-sociologů, Bělohradského, Kellera
a dalších. 

100 let od narození akademika Otto Wichterleho
(27. října 1913 - 18. srpna 1998), významného
vědce a vynálezce (i v mezinárodním kontextu)
v oboru organické makromolekulární chemie.

130 let uplynulo od pre-
miéry opery Bedřicha Sme-
tany Libuše, kdy se tímto
představením po požáru
znovu otevřelo Národní di-
vadlo v Praze (18. listopadu
1883). O charakteru a po-
slání této instituce se vedou
diskuse již od roku 1844,
kdy čeští vlastenci začali
uvažovat o národním diva-
delním stánku, až po naší
současnost.

60 let od otevření Památníku národního píse-
mnictví v Praze v prostorách Strahovského kláštera
(8. května 1953). Jedná se o významnou muzeální,
vědeckou, vzdělávací instituci. Vztahuje se k čes-
kému písemnictví, jejich sběru, studiu významných
písemných děl - artefaktů. V bohatě vyzdobených
barokních prostorách jsou uloženy vzácné knihy,
staré kodexy, prvotisky, umělecké sbírky, archiv. Ke
studijním účelům je k dispozici knihovna a studo-
vna. V současnosti se zde nachází sídlo premon-
strátského řádu. Věra Beranová
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Zemřel Valtr Komárek, významný český politik, ekonom a prognostik (10. srpna 1930 - 16. května
2013). Narodil se v židovské rodině, oba jeho rodiče zahynuli v koncentračním táboře a on unikl smrti
jen díky svým pěstounům. Po 2. světové válce vstoupil do KSČ, vystudoval moskevský Ekonomický in-
stitut. V šedesátých letech pracoval v ekonomické sekci politbyra ÚV KSČ a ve Státní plánovací komisi.
V letech 1964 až 1967 se stal poradce Ernesta Che Guevary na Kubě. V roce 1968 se podílel na připra-
vovaných ekonomických reformách Pražského jara. V posledku byl ředitelem Prognostického ústavu
ČSAV, kde vypracovávali návrhy možných ekonomických změn. Byl výraznou postavou státního převratu
v roce 1989, v první federální postkomunistické vládě zastával post místopředsedy. Byl také čestným
předsedou České strany sociálně demokratické. 

Zemřel Jiří Krejčík, režisér, scenárista a občasný herec (26. června 1918
– 9. srpna 2013). Proslavil se například filmy O věcech nadpřirozených, Vyšší
princip, Pension pro svobodné pány, Svatba jako řemen či Božská Ema. "Byl
to člověk, který mě hodně naučil, jsem mu za mnohé vděčný. Odešel filmař,
který pro můj život hodně znamenal," uvedl režisér Jiří Menzel. Krejčík si
zahrál v jeho filmu Slavnosti sněženek epizodní roličku pana Karla, který -
pověřen jako údajný odborník uzením - sbaští nikým nepovšimnut vyhlado-
vělé partě přímo pod nosem 4 salámy rovnou z udírny. Když to praskne, tak
před nazlobenou skupinou lufťáků s hlady kručícími žaludky couvá ke svému
kolu se slovy: „Pánové, nic mě nevyčítejte, nemějte mi to za zlý, já jsem vás
varoval, já jsem vám to říkal, já na co přijdu, tak to sežeru. Poroučím se vám, pánové,“ nasedne a prchá
na kole mezi stromy pryč. Rozhořčená slova na svou adresu, jako já ho zabiju, já ho uškrtím, už neslyší.

JP
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Tento formulář přihlášky prosím nevystříhávejte ani nevytrhávejte z časopisu, stačí do dopisu či mailu
vyplnit potřebné údaje a zaslatnám do redakce.
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Využijte další nabídky knih v e-shopu:
www.nakladatelstvi-futura.cz
Uvedené ceny jsou určeny pro přímý prodej
v nakladatelství FUTURA
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