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Milí čtenáři,
naše Lípa má opět 112 stran. A co na vás na jejích stránkách čeká ten-

tokrát? Po příspěvcích, věnovaných problematice spojené se Sudetoně-
meckým landsmanšaftem, to bude současná výbušná situace ve světě.
Nadále musíme být součástí protiváhy mainstreamových sdělovadel, lidé
u nás jsou režimní propagandou už úplně zhlouplí. Ta šíří nesmysly o tom,
kdo ve světě vraždí a kdo ohrožuje světový mír, kdo je tím viníkem. Sa-
mozřejmě je za tím ten strašný diktátor Putin, kterého opakovaně přirov-
návají k Hitlerovi, a jeho Rusko. Jak jinak. Lidi, kteří mají už vypláchnuté
mozky mediálním násilím, zabíjením, vraždami a hnusem, což se vydává
za zábavu a kulturu, režimní propagandu otupěle konzumují jako holý fakt.
Ti, kteří tahají za nitky zpoza opony, nenechávají nic náhodě, a tak ovčanů
i cvoků přibývá. I pohádky pro děti jsou odporné a plné násilí. Nám všem
dohromady pak míří denně do hlav lhaní a strašení Ruskem z TV, z rádií,
z tištěných médií, a bohužel i z internetu, který se snaží zaplevelit strůjci NWO rusofobií, co to jen jde. Je
strašné, že vše se usazuje lidem i v podvědomí, jako to známe z opakování sofistikovanějších reklam
v TV. Útočníky jsou také často docela obyčejní magoři. A není se čemu divit; z dnešní odporné západní
kultury, včetně té filmové, kde se často zabíjí a mučí, tečou potoky krve, lze zcvoknout snadno a rychle.
O počítačových hrách, plných krvavých stříleček a zabíjení, ani nemluvě. V tomto prostředí duševně zdraví
jedinci prostě vyrůstat nemohou. 

Americký vyznavač hard-rockové skupiny AC/DC, který u nás bestiálně vyvraždil celou rodinu své sest-
řenice, také není žádný islamista. Prostě slyšel hlasy, při zákeřném napadání a bodání nožem do svých
nic netušících příbuzných si připadal jako Alexandr Makedonský. Normální pako. 

Navíc tihle západní vymaštěnci do sebe cpou spousty pilulek na psychiku už od dětství, protože jim to
lékaři – napojení na farmaceutickou lobby – předepisují v kvantech. Stačí to vysadit a dotyčný jedná
jako magor, navíc jich spousta ještě fetuje. 

Nor Breivik postřílel 69 členů mládežnické odnože tamních sociálních demokratů. Po svém dopadení
zdravil u soudu přítomné nacistickým pozdravem. Ani on není žádný muslim. Jen další psychopat. 

Ano, kdosi rozpoutal utečeneckou krizi, aby dotlačil naší evropskou civilizaci k občanské válce. Skrytí
loutkovodiči vytváří cíleně ve světě chaos, často dokonce vrcholící válečnými konflikty, jako na východní
Ukrajině či v Sýrii.  V Lípě proto naleznete odpovědi na mnohé otázky, spojené s dnešní dobou. Pravda je
nejlepším lékem pro naši nemocnou společnost. Tady psychofarmaka, jako například Neurol, či v USA
tak masově rozšířený Xanax, prostě nepomohou.

Přeji zajímavé počtení, přátelé! Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa
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Přišli ve jménu lži podvodu
a násilí. II. část
VÁCLAV BUBEN

Napětí stoupalo. President dr. Edvard Beneš
mluvil ke svému lidu i ke svědomí světa. Mluvil
klidně a věcně. Odpovídal mu však jen hystericky
křik Hitlerův, z něhož vanula šílená nenávist, fana-
tismus a krvelačnost. Jeho řeč posílila sebevědomí
nacistů tak, že došlo k demonstracím v Chebu,
v Karlových Varech,

V Ústí n Labem v Teplicich-Šanově, v Jáchy-
mově i jinde. Cílem útoků rozběsněných nacistů
byly české školy, četnické stanice i domácnosti
českých lidí. Policii a četnictvu byla uložena zdr-
želivost až sebevražedná. Nacisté byli přesvěd-
čeni, že Hitler napadne Československo a řvali:
„Es kommt der Tag.“ Hitler i propaganda přilévali
stále olej do ohně a tak nezbylo nic jiného, než uti-
šiti nacistické běsnění stanným právem, které
vláda vyhlásila 14. září. Obdržela od Henleina ul-
timatum do půlnoci, aby stanné právo odvolala.
Tak daleko dospěla drzost nacistů, kteří spoléhali
na Hitlera a Runcimana.

Nemužný Chamberlain se vylekal spádu událostí
tak, že dne 16. září odletěl do Berchtesgadenu, aby
„zabránil válce“. Dnes víme, že ji tím učinil nevy-
hnutelnou, neboť prozradil slabost. Po svém ná-
vratu do Anglie prohlásil: „Vše spočívá na Bohu.“
Nikoliv, tehdy již vše spočívalo jen na Hitlerovi,
který se přesvědčil o slabosti Chamberlainově,
jakož i o jeho strachu před válkou.

V Berchtesgadenu se Hitler a Chamberlain do-
hodli na tomto plánu:

1. Odstoupení území, jež mají přes 50 % němec-
kého obyvatelstva.

2. Opravy hranic provede zvláštní mezinárodní
orgán, v němž bude zástupce Československa.

3. Uvedený orgán se bude také zabývat výmě-
nou obyvatelstva do určité lhůty.

4. Československu se dostane bezpečnostních
záruk.

5. Anglie přistoupí k mezinárodním zárukám proti
nevyprovokovanému útoku. Daladier a Bonnet do-
cílili souhlasu francouzské ministerské rady s ře-
šením navrhovaným v dohodě s britskou vládou.

Mussolinimu se zdálo, že spor jest rozhodnut
a že ničeho neriskuje, když udeří padlého. Promlu-
vil, aby podporoval nároky Berlína.

Vzrušení československého lidu bylo veliké, ale
podle přání presidentova byl udržován vnější klid
a pořádek. Křivda pálila v duši. Pocit bezmocnosti
strašlivě tížil. Odnikud nebylo lze očekávati pomoc.

Malá dohoda byla mrtva. Pohřbil ji Stojadinovič
na Bledu.

Společnost národů byla bez vůle i moci a kladla
se také do hrobu. V noci na 21. září oznámil britský
vyslanec B. C. Newton a francouzský vyslanec
hrabě de Lacroix panu presidentovi dr. Edvardu Be-
nešovi stanovisko Anglie a Francie a žádali ultima-
tivně, aby Československo kapitulovalo.

Jiného východiska nebylo.
Té noci podnikali nacisté první výpady přes hra-

nice. Hitler hnal situaci na ostří nože.
Československý lid již nedovedl potlačiti spra-

vedlivý hněv. Došlo k demonstracím před sněmo-
vnou dne 22. září. Hodžova vláda odstoupila a byla
vystřídána vládou generála Syrového.

Toho dne mluvil v Ženevě lidový komisař zahra-
ničí Litvinov: V nynější chvíli již pátý stát, Česko-
slovensko, je předmětem vměšování se do
vnitřních jeho záležitostí, nachází se pod hrozbou
hlasitě prohlašovaného útoku. Jeden z nejstarších
a nejkulturnějších pracovitých národů ne-li dnes,
tedy zítra může být donucen, aby se zbraní v ruce
hájil svou samostatnost. Vyhnutí se problematické
válce dnes a dostati za to určitě všeobecnou válku
zítra, a to ještě za cenu uspokojení choutek nena-
sytných agresorů a zničení a zmrzačení suverén-
ních států - to neznamená jednati v duchu paktu
Společnosti národů."

Jiného názoru byl Chamberlain, který odjížděl
z Anglie do Godesbergu na schůzku s Hitlerem.
Dne 20. září došla zpráva, že jednání ztroskotalo,
a když vyslanci západních vlád oznámili, že nemo-
hou převzíti odpovědnost a nedoporučit, aby byla
učiněna vojenská opatření, byla vyhlášena všeo-
becná mobilisace. Čechoslováci vydechli. Přece jim
bude alespoň dovoleno biti se za svátá práva.
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Ale neshoda v Godesbergu se netýkala podstaty
věci. Nebylo sporu o tom, že pohraniční kraje mají
býti postoupeny Německu, ale jen o způsobu pro-
vedení. Hitler žádal okamžité provedení, Chamber-
lain byl pro mírnější postup.

Téhož dne napsala Izvěstija: „Trháte vlastní
smlouvy jako cár papíru, anulujete své podpisy, vy
čachrujete se zájmy a svobodou malých národů,
my jsme hotovi je proti útočníku bránit."

V neděli dne 25. září bylo československé vládě
odevzdáno německé memorandum. Žádalo se
v něm vydání pohraničního území. Záruka nových
hranic byla odmítnuta.

Francie i Anglie sice odmítly memorandum, pro-
tože bylo konečně jasno, že Hitler zamýšlí zmocniti
se celého Československa, ale vlády těchto států
nesetrvaly v odporu.

Již 26. září vyslal Chamberlain sira Horace Wilsona
do Berlína s dopisem. Toho dne pronesl Hitler jednu
ze svých hysterických řečí, plnou nepravd a nepříčetné
nenávisti vůči Československu a jeho presidentovi,
v níž řekl: „Zde stojím já a tam stojí on. Mezi námi musí
být rozhodnuto." Zfanatisovaný dav u vědomí hmotné
převahy odpovídal křikem: „Wir wollen Krieg!" Česko-
slovensku bylo dáno ultimatum do 28. září.

Dne 27. září jednal také Bonnet prostřednictvím
vyslance s Hitlerem a vyzval britskou vládu, aby
požádala Mussoliniho o přímluvu u Hitlera o smírné
řešení.

Československý lid se chystal k hrdinnému boji.
Nepřátel přibývalo. Dopoledne 28. září předložil
i polský vyslanec ultimatum vyklidit Polskem žá-
dané území do 29. září večer.

Dne 28. září ve tři hodiny ráno zaslal Roosevelt
Hitlerovi výzvu, aby československá otázka byla ře-
šena mezinárodní konferencí. Hitler odpověděl, že
všechny možnosti dohody byly již vyjednáváním
vyčerpány.

Chamberlain zatím poslal telegram Hitlerovi,
v němž projevil ochotu dostaviti se na konferenci
zástupců Německa, Francie, Itálie a Anglie. Prosil
Mussoliniho, aby tento návrh u Hitlera podporoval.
Odpověď obdržel právě ve chvíli, kdy mluvil v dolní
sněmovně. Ministr Simon odevzdal mu list. Cham-
berlain jej přečetl a řekl: „Právě jsem dostal od Hit-
lera telegram, v němž zve Mussoliniho, Daladiera
a mne do Mnichova na konferenci." Sněmovna při-
jala toto prohlášení s nadšením a potleskem.

Ve čtvrtek 29. září v jednu hodinu po poledni za-
čala konference v Mnichově. Přítomni byli Musso-

lini, Hitler, hrabě Ciano, Daladier a Chamberlain.
Československá delegace nebyla k jednání připuš-
těna. Když se pokoušela uplatniti námitky, bylo jí
sděleno, že na průběhu jednání nelze nic měnit.
V pátek 30. září v jednu hodinu ráno byla dohoda
podepsána a delegace byla pozvána do konferenč-
ního sálu. Němci a Italové již tam nebyli. Chamber-
lain podal dr. Mastnému zápis a žádal, aby jej
přečetl. Na dotazy bylo delegaci řečeno, že se od
Československa již nečeká odpověď, že má jen do
pěti hodin odpoledne vyslat důstojníka do berlín-
ské mezinárodní komise, která se utvoří ihned
a vyřídí podrobnosti. Strohý diktát, bezohledné ná-
silí. Hitler dostal vše, co žádal v Godesbergu, jen
s tím rozdílem, že pohraniční území Českosloven-
ska nemělo být obsazeno rázem, ale po etapách.
A Chamberlain byl spokojen, protože tentokráte
zdánlivě nešlo o diktát jako v Godesbergu, nýbrž
o dohodu, a že tudíž prestiž britské politiky byla za-
chráněna. Že však důsledky dohody jsou katastro-
fální pro pokojný, demokratický stát
československý, to nijak nedolehlo na svědomí to-
hoto státníka. Byl zachráněn mír a prestiž brit-
ského premiéra. Chamberlain byl navržen na
Nobelovu cenu míru. Hlasy Churchilla, Edena, Co-
opera byly prozatím hlasy volajících na poušti.

Nacistická propaganda jásala a zamlžovala ko-
nečný cíl: „Společenství krve přervalo politické
hranice." A byly to odvěké hranice.

Bylo po Mnichovu. Zatím co studená hrůza
a zoufalství drtilo české obyvatelstvo a smrt řádila
v pohraničním území, řekl Chamberlain davu,
který jej vítal: „Zajistil jsem mír pro naše poko-
lení. Radím vám jít domů a klidně spát ve svých
postelích."

Jinak se na událost dívali sovětští spisovatelé,
kteří poslali československým přátelům a dru-
hům poselství, jež podepsali kromě mnoha jiných
Alexej Tolstoj, Kornejčuk, Šolochov, Fadějev,
Janko Kupala: „Ve dnech, kdy byla dovršena
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strašlivá zrada a vojska fašistických barbarů drá-
sají živé tělo vaší mírumilovné demokratické
země, my, sovětští spisovatelé, z hloubi celého
srdce tlumočíme vám svou bratrskou solidaritu
a lásku. V tyto hrozné hodiny vězte, že jsme
s vámi a vaši mužnou zemí, která přináší tak
těžké oběti. Svědomí lidstva, k němuž apelujete,
nemůže se neozvat proti do nebe volající nespra-
vedlnosti, spáchané na vaší zemi. Vyslovujeme
svůj obdiv nad její houževnatostí a nad mužností
vašeho lidu, obdivujeme se vaší věrnosti k němu.
Nechť fašističtí barbaři vědí, že žádná strádání
a oběti nezlomí svobodného ducha českosloven-
ského lidu. Nebudete sami, ne-
opustíme vás, pomůžeme
vám.“

Z Itálie se ozval sebevědomý
hlas Musoliniho: „Národ, který
má své muže a své arsenály
a není schopen gesta, neza-
slouží jiného osudu.“ Tak hod-
notil tento pozér hrdinné
sebezapření českého lidu, který
pro mír světa přijal trnovou ko-
runu se slzami v očích, ale bez
kleteb a nesmyslných gest,
v nichž byl Mussolini nepřeko-
natelným mistrem.

Havrani kroužili nad zmuče-
nou zemí. Dne 1. října došlo ul-
timatum polské vlády a večer téhož dne podali
ultimatum i Maďaři. Český stát byl rván dychtivými
cizáky.

Dne 4. října o šesté hodině oznámil předseda
vlády abdikaci presidenta republiky dr. Edvarda
 Beneše, který o sedmé hodině promluvil k národu.
Teprve nyní pocítil osiřelý národ hrůzu temné bu-
doucnosti, do níž svitlo nadějí, když 22. října odletěl
president dr. Beneš do Londýna: „Nevzdal se, bude
bojovat, zvítězí a s ním zvítězíme i my.“

Okleštěný československý stát žil dále vírou, že
křivda bude odčiněna. Přijal bratry z pohraničí
a snažil se zmírniti jejich bolest i ztráty. Nebylo
zmatků a nepořádků. Hitler se na to díval s překva-
pením a nelibostí.

Český národ snesl toto úžasné bezpráví a křivdu
skutečně s bezpříkladným sebezapřením, ač nes-
dílel víry, že tím bude zachráněn světový mír. Pro-
tože nebylo důvodu k ozbrojené intervenci, vzali si
nacisté za záminku k nepřátelské akci pomoc

„utlačovanému" Slovensku a skutečně docílili pro-
hlášení slovenského sněmu o samostatnosti. Sou-
časně s prohlášením volali noví páni Slovenska
Hitlera, aby jim ihned přišel ku pomoci.

Bylo pro nacisty velmi nepříjemné, že pomoci
nebylo třeba. Nedošlo k bouřím, jak v Berlíně dou-
fali. Pražský rozhlas komentoval událost slovy:
„Budeme vzpomínat na naše státní soužití se Slo-
váky bez záští s vědomím, že politické hranice ne-
mohou rozděliti srdce lidí, jež tolik let byla
spojena." V Německu již měli natisknuty letáky
s datem 10. března 1939 o tom, jak pražská vláda
Slovákům křivdí a jak je ubližováno Němcům. Proto

Němci, kteří ještě tu a tam v Čechách a na Moravě
zbyli, dostali rozkaz provokovat!.

Dne 12. března snažili se Němci vyvolati násil-
nosti v Jihlavě, v Brně, na Olomoucku a Ostravsku.
V Praze němečtí akademikové pochodovali po Vác-
lavském náměstí v uniformách. Nacistická propa-
ganda rozšiřovala nepravdivé zprávy o násilných
činech proti Němcům ve víře, že lež stokráte opa-
kovaná bude konečně považována za pravdu. Ale
Čechové měli nervy ze železa, trpěli, mlčeli a ne-
poskytli žádné záminky k vojenské intervenci.

Adolfu Hitlerovi došla trpělivost. Český stát byl
zbaven možnosti vojenské obrany, národ již neměl
svého presidenta, kterému věřil, a nacistická propa-
ganda zmátla část veřejného mínění. Hitler tedy již
neváhal, rozhodl se postaviti svět před hotovou udá-
lost a dal rozkaz své armádě, aby překročila hranice.

Naše ukázka je z knihy Šest let okupace Prahy.
V červenci 1946 ji vydal Osvětový odbor hlavního
města Prahy.
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Wenzel Jaksch mne však překvapil sdělením
a správným svým rozhodnutím, že diskuse o osudu
našich Němců zatím není možná, že se o tyto
otázky nyní tolik nestará, že nyní jde opravdu jen
o válku a o vítězství nad Hitlerem; ode mne nyní
také zatím nežádá žádný program pro budoucnost
nebo nějaká prohlášení o našich Němcích, že pro-
stě prohlašuje bezvýhradně, že je s naší věcí soli-
dární a že je ochoten s námi spolupracovati tam,
kde se o tom společně dohodneme. - Myslím, že
sdělení to bylo tehdy upřímné.

Rozhodl jsem se tudíž povědět mu více o našich
plánech. Sdělil jsem mu, že v krátké době bude
utvořena a uznána britskou vládou naše prozatímní
vláda, že situace však není tak zralá, abychom
mohli s našimi Němci něco positivního a konečného
už dojednat, že ve vládě Němci proto hned nebu-
dou, ale že vytvoříme současně jakýsi quasi-parla-
ment - Státní radu - v níž bude zastoupena celá
naše emigrace, že do řady jejích členů mám
v úmyslu povolat i naše Němce a pak s nimi začít
politickou rozpravu; chceme řešit potom podle vý-
voje událostí po etapách všecky jejich otázky, neboť
pro spolupráci s našimi antifašistickými Němci
jsme zásadně a rozhodně. Bez Angličanů ovšem
všecky věci s tím související řešit nemůžeme; půjde
přece především také o likvidaci Mnichova, a to se
našich Němců bude podstatně dotýkat. Musíme se
dále dohodovat také s národem doma. „Nechceme
to vše provádět bez vás a vítáme tudíž vaše dnešní
prohlášení" - dodal jsem na konec.

Sdělení působilo na Jaksche velmi silně. Mezi
našimi Němci v emigraci se totiž tehdy intensivně
politicky pracovalo a kolovaly mezi nimi názory
a zprávy často velmi fantastické. Mnozí byli zá-
sadně proti všem kompromisům s námi, věříce
stále svému programu velkoněmeckému; jiní po-
zorně sledovali naši akci, zejména vojenskou,
velmi ji kritisovali a ze silně protiněmecké nálady
mezi našimi vojáky vyvozovali velmi ostré závěry
proti nám a našemu hnutí vůbec. Nebylo tudíž
dlouho podstatnějších dohovorů mezi námi.
Jaksch byl mimo to ve styku s Angličany a domní-
val se - jsa v tom některými z nich utvrzován - že
bez dohody s našimi Němci se v naší věci nic pod-
statného nestane.

V září roku 1941
se Jaksch znovu
ohlásil (22. září
1941). To už bylo po
vstupu Sovětského
svazu do války
proti Německu, po
našem definitivním
uznání Velkou Bri-
tannií a Sovětským
svazem. Mohl jsem
tudíž mluvit už jas-
něji a definitivněji.

Pověděl jsem mu
především, jaká je situace u nás doma vůči našim
Němcům a nijak jsem mu neskrýval krajně radi-
kální náladu v našich zemích pod dojmem brutál-
ního postupu Němců proti všemu českému.
Přečetl jsem mu depeše z domova, jak tam naši
plánují řešení německého problému. Prohlásil
jsem přesto naše opravdu demokratické Němce
za rovnoprávné naše partnery a žádal jsem
o jasné jejich prohlášení - bez jakýchkoli reserv
a podmínek - ve prospěch naší zahraniční vlády
a pro republiku v historických předmnichovských
hranicích. Sdělil jsem dále, že jsem sice pro jme-
nování německých zástupců do Státní rady, že
však toto jmenování bude na nějaký čas vzhle-
dem k situaci u nás doma - jak si to naši z do-
mova výslovně přejí - zatím odloženo a že
Jakschova strana má mezitím postupovat s námi
paralelně; my přitom nebudeme nutit německé
naše příslušníky v Anglii ke vstupu do naší ar-
mády. Také vylikvidování válečných vinníků z řad
našich Němců u nás doma se stane v rámci vše-
obecné odplaty po této veliké válce a v plné rov-
nosti s vinníky z řad Čechů a Slováků. Budu mít
brzo příležitost všecky tyto otázky znovu s ním
a s jeho přáteli definitivně probrat a vyjasnit,
a doufám, že se o zásadách i o postupu dohod-
neme.

Pozval jsem pak Jaksche a ostatní zástupce na-
šich Němců k sobě na čaj 7. ledna 1942 k všeo-
becné výměně názorů o situaci válečné vůbec
a naší zvlášť. Vykládal jsem jim tehdy, že bych de-
finitivní porážku Německa očekával asi roku 1943

Odsun Němců z Československa. 2. část
EDVARD DENEŠ
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- byl jsem tehdy o rychlém spádu událostí váleč-
ných i já poněkud příliš optimistický - a že je třeba
se na to připravit. Také my všichni mezi sebou
a u nás uvnitř musíme být připraveni. Musíme
ovšem očekávat veliké revoluční změny sociální,
a to znamená zároveň veliké změny i v našich vě-
cech národnostních.

Žádal jsem je, aby chápali ten ohromný
a neodčinitelný obrat, ke kterému došlo
u nás pro postup Němců a jejich režimu, vy-
lupování a rozkrádání - materiální i kulturní
- celé země, všeobecný teror atd. Řekl jsem
jim: „Něco takového v historii naší země
dosud vůbec nebylo a nikdy se na to u nás
nezapomene. To všecko nemůže tedy zůstat
a nezůstane bez velikých důsledků." Upo-
zornil jsem je, že nacionální radikalismus
u nás denně stále stoupá také pro hrůzný
a nepředstavitelný teror v koncentračních
táborech, kde úpí patrně už statisíce našich
lidí a kde mřou naši lidé v celých desetiti-
sících. Vůbec protektorát je jedna jediná
mučírna, jejíž hrůzy se prostě nedají vylíčit. U nás
z toho vzniká hrozivá touha po pomstě a ne-
jméně, co všichni žádají, je nejen veliká revoluční
odveta na konci války, v níž se kdekdo chystá
zbavit se násilím všech našich Němců z Čech
a z Moravy bez rozdílu a bez výjimky, nýbrž i de-
finitivní náš rozchod s Němci, jejich transfer do
Říše, prostě - konec!

,Já sice nevěřím, že k těmto krvavým extrémům
dojde; znám náš lid a vím, že tak krvežíznivý není.
Ale vůdci naší německé emigrace musí tím spíše
počítat, že k jejich poválečným plánům a uspořá-
dáním u nás uvnitř, které mi na počátku války před-
ložili a které dosud ve svých publikacích diskutují,
také nedojde a dojít nemůže. Já všecky ty věci dů-
kladně promýšlím, jednotlivé plány na řešení
těchto otázek zkoumám a kombinuji, a to mini-
mální, k čemu přicházím, je, že v sociální revoluci,
k níž určitě dojde, bude třeba zbavit naše země
veškeré německé buržoasie, pangermánské inte-
ligence a fašismu propadnuvšího dělnictva. To
bude naše konečné a pro nás vůbec uskutečni-
telné řešení: spojení revoluce sociální s revolucí
nacionální."

„Musíme mít odvahu otevřeně si to říci" - vyklá-
dal jsem tehdy dále Jakschovi a jeho druhům. – „A
zvláště vy, sociální demokraté, musíte tuto odvahu
mít; je v tomto plánu i kus marxismu a jeho dia-

lektiky v revolučním procesu, který se za této ne-
zbytné změny sociální struktury národa, z veliké
světové katastrofy vzniklé, musí nezadržitelně do-
stavit. Po první světové válce napsal jsem knížku
o smyslu československé národní revoluce a před-
pověděl jsem, že u nás německá nacionální bur-
žoasie se jednou pokusí o kontrarevoluci; a že

nebude mezi námi pokoj, dokud tato buržoasie ne-
bude přinucena podobnou revolucí, jakou prožili už
v dřívějších stoletích Češi, skutečně projít. Projde
jí určitě nyní, po této druhé válce světové. A bude
přitom u nás zásadně řešena celá naše otázka ná-
rodnostní."

Vyzval jsem zároveň své hosty, aby tuto ideologii
dobře promyslili, aby pochopili, že oni by měli býti
nositeli této ideové proměny mezi Němci a spojit
se k této práci i s německými komunisty. Říkám
jim všecko otevřeně, celý svůj plán; nechci a ne-
budu nic skrývat. Přijdou-li do Státní rady, musí
vědět, s jakými plány a diskusemi se tam nutně
setkají. Musím ovšem otázku Mnichova a našich
hranic dojednat s Angličany; očekávám, že do ně-
kolika měsíců to bude hotovo. I to jim otevřeně
říkám, že to se spojenci projednávám a jistě i do-
jednám.

Na druhý den (8. ledna 1942) jsem pozval k do-
končení diskuse Jaksche na oběd. Účastnil se ho
také Jakschův přítel Paul (za bojů s henleinovci
býval u nás organisátorem sociálně demokratické
„Rote Wehr"), který přijel do Londýna ze Švédska.
Celá rozprava se při tomto obědě znovu opakovala.
Viděl jsem, že si Jaksch od včerejška všecky mé
názory rozmyslil, a že jeho reakce na ně je jasně
negativní. Neřekl mi to výslovně, ale jeho stano-
visko bylo mi z jeho chování i z chování Paulova
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jasné. O podobné sociální revoluci, kombinované
s revolucí nacionální nechtěli oba ani slyšet. Brali
u nás Němce jako celek a pokládali se nikoli jen
za zástupce dělníků, ale za představitele Němců
jako celku vůbec. Snad tehdy ani dost dobře nevi-
děli, že tím automaticky berou na sebe plnou od-
povědnost za to, co Němci proti nám jako národu
ve válce podnikli...

Od té doby jsme se vídali už řidčeji. 29. května
roku 1942 jsme měli znovu delší rozhovor, v němž
mi Jaksch výslovně doznal své hlavní dvě chyby,
jichž se v exilu za této války dopustil: „Očekával
jsem válku krátkou a počítal jsem s německou re-
volucí" - řekl mi. „Já nepočítal ani s jedním, ani
s druhým; zejména jsem nevěřil, že by německé
dělnictvo dělalo revoluci proti hitlerismu a pro
výhru Sovětského svazu proti Německu" - odpo-
věděl jsem mu. „Bude ji dělat jako roku 1918, až
ve chvíli pádu nacismu, a bude ji dělat stejně tak,
jako roku 1918: bude se snažit zachraňovat Ně-

mecko s celou jeho nacistickou buržoasií před nej-
horším. Bude z toho v Německu dlouho hrozný
chaos."

A ještě na počátku roku 1943 pořád Wenzel
Jaksch očekával nějaký zázrak, který úplné ka-
tastrofě Německa zabrání, a tím zachrání i sudet-
ské Němce. Nedivil jsem se tomu, ani jsem mu to
jako Němci nevytýkal. Bylo to více než přirozené
za poměrů, které v Německu a v německém ná-
rodě, i mezi tak zvanými sudetskými Němci, pano-
valy. To byly také Jakschovy politické omyly, stejně
jako jeho představa, že je on - vyslovený sociální
demokrat - nejen zástupcem části dělnických an-
tifašistických Němců u nás, nýbrž všech našich
Němců vůbec, t. j. i ostatních více než 80% našich
Němců, hitlerismu propadnuvších, a hotových za
války všemi prostředky k záhubě našeho českého
lidu kdykoli přispět.

(Z Pamětí československého prezidenta Eduarda
Beneše)

Drazí krajané, milí hosté,
člověk by měl s těmito atributy zacházet

střídmě, ale to, co jsme právě zažili, byl historický
okamžik. Tento historický okamžik je něco, na čem
pracovali mnozí sudetští Němci, náš landsmanšaft
a mnoho Čechů dobré vůle na druhé straně hra-
nice, a to i v době, kdy byli ještě odděleni brutální
železnou oponou. Daniel Herman vždy mluví o tom,
jak slyšel jako mladý muž na Šumavě přes hranice
zvony z Bavorska a myslel nejen na Bavory, ale
také na sudetské Němce vyhnané z vlasti. My
všichni z pozdější generace, jsme s tím byli velmi
dobře obeznámeni - s výjimkou velmi mladých -
když jsme se, léto za létem, chodili podívat přes
hranice do vlasti, o které nám naši rodiče a praro-
diče řekli: "Podívejte se, odtud jsme přišli." Nyní je
nám toto nádherné území Bohémie, Morava a Slez-
sko, kde máme naše kořeny, dobře dostupné. A my
můžeme slyšet zvony z domoviny. Jsem rád, drahý
Daniele Hermane, že jsme konečně spojili zvony
vlasti.

Dámy a pánové, milí krajané, to, co řekl Daniel
Herman, nebyla jen slova velkého křesťanského
Evropana, jak ho známe již mnoho let, ale také
slova jménem české vlády, která jej dnes oficiálně
poslala. Vážený Horste, vy jste o to požádal před-
sedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku,
při jeho poslední návštěvě v Mnichově, a obdržel
jste oficiální dopis českého premiéra, který poslal
Daniela Hermana jako svého zástupce, jako zá-
stupce své vlády. Proto je zvláště důležité, co dnes
řekl. Protože to bylo jasné odmítnutí nejen vy-
hnání, ale i nešťastné ideje kolektivní viny, která
znečistila 20. století. Všichni mluvčí sudetoně-
mecké etnické skupiny, již Rudolf Lodgman von

67. sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu
Z projevu Bernda Posselta
15. května 2016, Norimberk
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Auen bezprostředně po válce a Hans-Christoph
Seebohm, velcí mluvčí jako Walter Becher, Franz
Neubauer a Hans Böhm, které jsem již zažil, to
vždy jasně a jednoznačně řekli, že samozřejmě ne
pouze Němci a i my sudetští Němci, jsme měli svůj
podíl na zločinech 20. století. Mám na mysli český
televizní pořad "Na Ostro" v roce 2002, kdy čeští
lidé žádali před miliónovým publikem omluvu za
sudetoněmecký podíl na trestných činech v oblasti
lidských práv ze strany nacionálních socialistů. Já
to připomínám a jasně říkám: Každého, kdo je při-
praven přijmout svou vlastní odpovědnost, jak to
učinil Daniel Herman, stejně jako nyní česká
vláda, a jak to dlouho tradičně dělá náš landsman-
šaft, to neoslabuje, a ani to neoslabuje ostatní.
Spíše to posiluje základy slušnosti a právo. Pouze
tehdy, když je člověk ochoten zamést před vlast-
ním prahem, je důvěryhodný pro vytvoření skuteč-
ného partnerství v srdci Evropy, a pak se nikdy
nestane to, co se přihodilo našim předkům a naší
generaci pamětníků.

Také bych chtěl poukázat na to, že Daniel Her-
man hovořil nejen jménem české vlády, ale tato
vláda je podporována třemi hlavními stranami.
Jednou z nich je strana sociálních demokratů a ko-
neckonců jejich zástupce, Michaela Marksová-To-
minová, česká ministryně práce a sociálních věcí,
byla v pátek odpoledne spontánně naším hostem
na norimberském zámku. A již nás často navštívila
na soukromé pozvání, loni naposledy ve Wiesba-
denu, když přišla oslavit výročí Wiesbadenské do-
hody mezi sudetskými Němci a exilovými Čechy,
bezprostředně po 2. světové válce. Měla tam ofi-
ciální slavnostní řeč. Je to, milí krajané, předseda
KDU-ČSL, druhé velké koaliční strany, jejímž čle-
nem je Daniel Herman, který ji zde reprezentuje
s mnoha dalšími hosty, Pavel Bělobrádek, místop-
ředseda vlády České republiky. Konečně, při Su-
detoněmeckém dni v Augsburgu poslal impozantní
videopozdrav. Proces, který tehdy začal, se dodnes
grandiózně vyvinul. Pavel Bělobrádek nejen zaslal
toto video, které už bylo jasným signálem, ale po-
dílí se do dnešního dne na událostech, které jsme
se neodvážili my sudetští Němci při Sudetském
dnu očekávat, a to ani ve snu. Pavel Bělobrádek
a jeho náměstek Arnošt Marks, kterého jsem dnes
také vřele uvítal, je opět se svými dvěma dcerami
u nás. Byl jsem obzvláště potěšen, že v Sudetoně-
meckém domě, v přítomnosti našeho ministra kul-
tury Ludwiga Spaenleho a za přítomnosti

představitelů naší etnické skupiny, položil květiny
k památce obětí vyhnání. Také grandiózní gesto,
milí krajané.

Třetím partnerem koalice v České vládě je takz-
vané občanské hnutí ANO, jehož je předsedou An-
drej Babiš, který jistě souhlasil ve vládě s vysláním
Daniela Hermana. Ale to, co chci říci - jeho zá-
stupce v předsednictví strany je brněnský starosta
Petr Vokřál. A starosta Vokřál z Brna, druhého nej-
většího českého města, se zúčastnil 14 dnů po mi-
nulém Sudetoněmeckém dni, spolu s brněnským
biskupem Vojtěchem Cikrlem, který již byl opako-
vaně s námi, s biskupem Františkem Radkovským
a se mnou, brněnského pochodu smrti v moravské
metropoli. Tohoto pochodu za život, jehož účast-
níci šli v opačném směru než před 70 lety, se zú-
častnili převážně mladí Češi, ale i sudetoněmečtí
zástupci. V neposlední řadě tam byly také dvě de-
sítky přeživších z pochodu smrti z Brna před 70
lety, se skupinou Bruna i zástupci německé men-
šiny v Brně. To nebyla náhoda. Asi za 14 dní budu
opět v Brně na den smíření mluvit na univerzitě.
Dnes je zde delegace z města Brna s řadou přátel
v čele. A s naším kamarádem Davidem Mackem
z předsednictva jihomoravské krajské rady. Sta-
rosta Vokřál nám napsal, že doufá v mnoho
a mnoho společných aktivit v Brně. Také nám již
slíbil, že se příští rok osobně Sudetoněmeckého
dne zúčastní.

Takže vidíte, že široká koaliční vláda, s Danielem
Hermanem jako průkopníkem, ukazuje cestu do
budoucnosti. Ale musím říci: existuje samozřejmě
ve vládních stranách stále ostrá opozice. Jsou tam
také lidé a menšiny, kteří nepodporují tento kurz
smíření a porozumění. Celá věc je stále velmi
křehká. Tím více oceňuji velkou opoziční stranu,
která z toho nemůže získat žádný politický kapitál,
která by běžně patřila do opozice. Ale strana, kte-
rou založil kníže Karel Schwarzenberg, TOP 09, je
zde zastoupena zástupcem předsedy strany Mar-
kem Ženíškem a dalšími. Stojí v tomto procesu
sblížení a porozumění se sudetskými Němci, kteří
jsou v české veřejnosti, a v některých médiích,
stále brutálně a tvrdě napadáni, demonstrativně za
vládou. Také česká strana zelených. A já jsem do-
konce dostal dopis od předsedy jiné opoziční poli-
tické strany - ODS, Petra Fialy, ve kterém píše, že
podporuje prosazování porozumění premiéra So-
botky. Je tam ještě silný protivítr, ostrý protivítr,
tvrdé útoky některých lidi, kteří jsou protokolárně
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velmi vysoko, ale je tam velice široká aliance de-
mokratů, se kterými ve spolupráci se můžeme
vydat na cestu dialogu.

Existují samozřejmě velmi protikladné síly. Čeští
komunisté žádali například, aby Daniel Herman od-
stoupil. On to díky Bohu neučinil, ale raději přišel
na Sudetoněmecký den, což je mnohem krásnější,
než rezignovat. Jednou jsem
byl s jedním z nejbližších
spolupracovníků, Ottou von
Habsburgem, když řekl: "Po-
litik nesmí udělat pouze dvě
chyby, zemřít, nebo rezigno-
vat." Daniel Herman to ví
přesně: Komunisté za deseti-
letí totality v českých zemích
zničili náš společný domov
Čechů a sudetských Němců.
Měli by spíše činit pokání
a darovat svůj majetek na
fond porozumění.

Ale jsou zde nejen komu-
nisté, jsou zde i naciona-
listé. Je zajímavé, jak se
nyní spojují nacionalistické
síly v Evropě. Vážený
Horste, jednou jsi řekl, to
zdůrazňuji, sjednocení Evropy je geniální idea
naší doby. Platí to stále, i když je těžce napa-
dána. Evropa buď převáží, nebo zahyne. Evrop-
ská myšlenka je možná již proto geniálním
ideou, protože se jedná o sudetoněmecký vyná-
lez. Přišel s ní náš krajan, Richard Coudenhove-
Kalergi z Ronspergu (Poběžovic) po 1. světové
válce a byl podpořen naším krajanem Ottou von
Habsburgem, a naší sudetoněmeckou etnickou
skupinou, která byla právě zásluhou trvalého
utrpení vždy známa svou masivní podporou ev-
ropského sjednocení. Takže Franz Josef Strauss,
náš nezapomenutelný patron, kdysi řekl:
"Vlastně by si němečtí vyhnanci a sudetští
Němci zasloužili Nobelovu cenu míru za své na-
sazení pro Evropu." Ale byla většina takových,
které pro to, alespoň mnohdy, nezískal. Ale to,
co chci říci v tomto ohledu, je myslím velmi dů-
ležité. Sjednocení Evropy rozhodne o tom, zda
náš křesťanský, liberální, evropský způsob ži-
vota, a biskup Rudolf Voderholzer dnes velmi pů-
sobivě mluvil o křesťanských kořenech naší
Evropy, odolá a zvítězí, nebo zda zmizí beze

stopy ve stále nebezpečném světě. Nás Evro-
panů je půl miliardy. V současné době existuje
téměř osm miliard lidí, brzy bude devět miliard.
Nyní tvoříme sedm procent světové populace
s klesajícím trendem. Na konci století budeme
mít tři procenta. Protože žádný stát nemůže ob-
stát, ani sjednocené Německo, stejně jako žádné

Grande Nation Francie, žádné Spojené králov-
ství, nebo dokonce Rakousko či Lucembursko
samo o sobě, ve stále nebezpečném světě. Ev-
ropa může přežít 21. století jen jako silná fede-
race, v souladu s naším krajanem
Coudenhove-Kalergi, založená na naší křesťan-
ské kultuře a našem dědictví. Proto ji nesmíme
zradit, ale dále rozšiřovat. Tato Evropa je hlu-
boce ohrožena nacionalismem a opětovným
znárodňováním. Připadá mi zajímavé, že jsem
stál v této Frankenhalle, mezitím jsme byli
v Augsburgu, naposledy v roce 2012 na této tri-
buně. Český prezident Václav Klaus rétoricky
přijal svůj zasloužený odpočinek. Ale pokračoval
v činnosti, což je jeho právo. V poslední době
tento muž, který dělal vše pro to, aby dostal su-
detské Němce do rohu, vždy měl antiněmecká
a antisudetoněmecká prohlášení v jasné formě,
vystoupil podle tiskových zpráv na kongresu AFD
(Alternative für Deutschland), za což byl oslavo-
ván jako popová hvězda. Nacionalisté působí na
obou stranách hranice společně. To je důvod,
proč se aktivní a angažovaní Evropané musí
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spojit dohromady ve všech evropských zemích.
A my, sudetští Němci, jako jeden ze dvou národů
českých zemí a čtvrtý bavorský kmen, máme ve
smyslu Zlaté stezky Karla IV. zvláštní funkci
mostu.

Když mluvíme o přežití Evropy, neznamená to,
že bychom zanedbávali důležitost ostatního světa.
Biskup Josef Koukl, který obdržel naši Karlovu
cenu, řekl krásnou větu: "Láska k bližnímu by byla
úžasná věc, kdyby bližní nebyl tak strašně blízko."
Velká věc. Láska na dálku je snadná. Láska k bliž-
nímu je velmi obtížná. Proto je přirozeně potřeba
zabývat se v první řadě významem evropské myš-
lenky - a víte, že jsem vášnivě evropský, že jsme
všichni horliví Evropané - vztahy se sousedy. Veš-
kerá láska k bližnímu je k ničemu, pokud jsou sou-
sedé vzájemně rozděleni a nepřátelští. Pak taková
Evropa stojí na shnilých nohách. Pracovali jsme
unikátním způsobem, počínaje naší první společ-
nou cestou do Prahy, drahý Horste, v roce 2010.
Krok po kroku jsme postupovali, ale jsme, jak můj
přítel a zástupce Steffen Hörtler správně uvedl ve
svém působivém zahajovacím projevu, za což mu
děkuji, na začátku dlouhé cesty, ale stále máme
velkou vzdálenost ještě před sebou. Jsem samo-
zřejmě stále dotazován od různých médií, co dnes
ve Frankenhalle budu prosazovat.

Vážení krajané, souhrn požadavků nevede k cíli.
K cíli vede jen angažovaný trpělivý dialog, který re-
spektuje druhého, který se může do druhého vcítit,
respektuje jeho důstojnost a obavy, aniž by zanedbal
obavy vlastní. Máme české partnery, protože jsme
učinili v landsmanšaftu reformy, bez zanedbání
vlastních zájmů. Včera jsme byli na působivé akci
na počest Karla IV. v Praze, ve Valdštejnské zahradě.
Bylo velmi chladno, ale bylo to nádherné. Tam jsme
měli jako představitelé SL příležitost opět hovořit
s předsedou české vlády Sobotkou, který nás zná
a samozřejmě již dříve s námi mluvil. A byl plný úz-
kosti, zda tento velmi odvážný vývoj skutečně po-
vede, jak všichni doufáme, k pozitivnímu cíli. Proto
mohou být některé možnosti i nadále uzavřeny, nebo
uzavřeny v některých ohledech. Zvláště, kdybychom
ztratili smysl pro proporce. Náš nezapomenutelný
krajan Hans Klein, který má výročí narození 11. čer-
vence, a jehož 20. výročí úmrtí slavíme na podzim,
měl motto, které si musíme přivlastnit: "Suaviter in
modo, fortiter in re" (Rozumně, pružně ve formě, ale
samozřejmě pevně v obsahu věci.) O co jde? Jde
o to, abychom uspořádali soužití v srdci Evropy tak,

aby neexistoval nacionalismus, žádná omezení v ob-
lasti hospodářské soutěže, žádná vyhnání, žádné po-
tlačování, žádná kolektivní vina. A to, co historie
nashromáždila na kontaminovaných lokalitách zpra-
covat a přeměnit na slušnou formu partnerství.

Nechci uplatňovat žádná odvážná tvrzení. Každý
by měl vždy klást nároky nejprve na sebe, v tom,
co je třeba dělat, a pak může něčeho dosáhnout.
A ne kňourat k okolí. To říkám velmi jasně. Ale člo-
věk si musí položit několik otázek, drazí krajané.
Má budoucnost stále tvrdohlavé udržování způ-
sobů, které jsou na obou stranách založeny na
principu kolektivní viny? Já říkám: "Ne". A Daniel
Herman a spolu s ním česká vláda říkají "Ne".
Vede to k cíli, když se špatně vysvětlí právní zále-
žitosti a jednoduše se poznamená: "No, každý má
prostě odlišné názory?" Ano, je třeba respektovat
odlišné názory. Ale máme společnou morálku. Tato
společná morálka se musí uplatňovat. Základem
této společné morálky je první věta Listiny základ-
ních práv, která je závazná pro obě strany. Daniel
Herman byl jedním z těch, kteří se zúčastnili prv-
ního setkání současné české vlády, která plánuje
odmítnutí dalších omezení proti Listině základních
práv EU. Tato listina základních práv Evropské unie
začíná jako německá ústava výrazem: "Důstojnost
člověka je nedotknutelná." Pokud bychom z něj vy-
vodili závěry a uplatnili je, pak půjdeme cestou, na
kterou nás vysílá náš tragický příběh, pak půjdeme
cestou ve smyslu letošních letnic. 

Bůh nás ochraňuj, Bůh nás spoj, Bůh s tebou,
sudetoněmecký lide, Bůh s tebou, český lide, Bůh
s tebou, Evropo!

http://www.sudeten.de/cms/st/?Presse_%2F_R
eden:Reden

Pro České národní listy volně 
a zkráceně přeložil Pavel Rejf
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Milí krajané!
Je pro mne velkou poctou smět vás pozdravit

jako první člen vlády České republiky na vašem
každoročním setkání.

Letos uplynulo už 70 let od doby, kdy vaši rodiče,
prarodiče, a dokonce i mnozí z vás, jste byli donu-
ceni opustit své domovy, ve kterých měli naši před-
kové společné staleté kořeny.

Češi, Němci, Židé, Poláci, Romové a příslušníci ji-
ných národů mají původ své identity v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku, kde mnozí měli své domovy.

Tragické události XX. století toto spojení porušily,
roztrhaly a některé definitivně zničily.

Židovská a romská komunita byla v období na-
cistického teroru zničena téměř úplně. Vztahy mezi
Čechy a Němci, byly zničeny zločiny nacistů, kteří
nadřadili německý lid nad českým.

Nicméně, to není vše. Po skončení války se
z touhy po pomstě a v odplatě za tuto genocidu do-
pustila i část české populace hrozných forem
trestné činnosti vůči německy mluvícím občanům.
Dokonce i několik měsíců po podpisu mezinárodní
dohody, která ukončila válečné utrpení.

Jak je vůbec možné, že mohlo dojít k takovému
utrpení? Podle jakých pravidel a zásad bylo možné,
že kulturní a společenská scéna podobné zločiny,
za které se dnes stále stydíme, tolerovala? A mů-
žeme si být jisti, že takové nelidské ideje již nežijí?

Jsem přesvědčen o tom, že tak dlouho, pokud
se budeme snažit tomu porozumět, pokud budeme
cítit hanbu, a pokud bude někdo, ke komu můžeme
směřovat prosbu o odpuštění, je tu naděje, že rány
z minulosti se budou léčit alespoň částečně. A že
můžeme stavět na tom, že vztahy mezi našimi ze-
měmi jsou posíleny, že jsme skutečně lidé, kteří
budují vztahy s ostatními na vzájemném respektu
a vzájemné důvěře.

Nebezpečný princip, který umožnil tyto hrozné
činy, byl postaven na fikci kolektivní viny na základě
etnického původu. Pouze tímto způsobem mohla
být pošlapána lidská práva tisíců lidí, mohly být při-
praveny o svůj majetek, svou čest a v mnoha pří-
padech o své životy. A. dokonce bez ohledu na to,
zda osobně byli pro, nebo proti, nacistické okupaci.

Tento nebezpečný princip vznikl z nenávisti.
Vznikl z pokusu, který se vymyká z odpovědnosti
za práci našich otců, kteří se vždy snažili žít spo-
lečně v míru. Tento princip byl posílen přesvědče-
ním, že je možné omezit svobodu člověka z důvodu
jeho etnického původu nebo rasy.

Proto musíme být pokaždé v pohotovosti, když
je člověk zbaven možnosti svobodné volby a je au-
tomaticky přiřazen k jakékoliv skupině.

Proto bych se jako politik připojil v tomto bodě
ke slovům lítosti, která zřetelně vyjádřil po pádu
železné opony v roce 1990 náš bývalý prezident
Václav Havel. Havel řekl v té době, že vyhnání
Němců z českých zemí bylo nemorálním aktem,
který nebyl vedený touhou po spravedlnosti, ale
touhou po odplatě.

Podobné omluvné gesto učinil i bývalý český
premiér Jiří Paroubek k sudetoněmeckým antifa-
šistům, kteří podstoupili dvojí utrpení: nejprve od
Hitlerova režimu, ve kterém byli pronásledováni za
své politické přesvědčení a nakonec po válce pro
svůj etnický původ.

V roce 2013 vystoupil v Mnichově v bavorském
parlamentu český premiér Petr Nečas. Ve svém
projevu vyjádřil politování nad poválečným vyhná-
ním sudetských Němců z bývalého Českosloven-
ska. Ukázal, jak moc se navzájem potřebujeme pro
pochopení vlastní identity. Stručně řečeno, jeden
bez druhého se neobejdeme.

Téměř dvacet let uplynulo od podpisu německo-
české deklarace o vzájemných vztazích a jejich bu-
doucím vývoji. Kancléř Helmut Kohl a premiér

67. sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu.
Z projevu Daniela Hermana
15. 5. 2016
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Václav Klaus 27. ledna 1997 společně prohlásili, že
obě strany jsou si vědomy své povinnosti a odpo-
vědnosti, rozvíjet německo-české vztahy v duchu
dobrého sousedství a partnerství a přispívat tím
k utváření sjednocující se Evropy.

Dnes, čtvrt století po pádu Berlínské zdi a že-
lezné opony v Evropě od Baltu k Jadranu, vás mohu
jako český politik stojící před vámi oslovit jako milé
krajany, kteří milujete náš společný domov.

Pro mě osobně je to zvláštní okamžik. Pocházím
totiž z rodiny, která byla zasažena hrůznými udá-
lostmi XX. století. Někteří z mých příbuzných ne-
přežili takzvané "konečné řešení" židovské otázky.
Ti, kteří naštěstí zázrakem přežili, byli těžce zasa-
ženi novou, tentokrát rudou diktaturou.

Na mých vlastních zkušenostech a zkušenostech
mé rodiny vím moc dobře, že lidé nemohou být jed-
noduše zredukováni podle svého etnického původu,
nebo politické či náboženské orientace. Nejsou ani
jen "Němci", ani jen "Češi". Jsou to skuteční lidé se
svou vlastní odpovědností za své životy a činy.

Moje rodné město jsou České Budějovice, jiho-
česká metropole. Narodil jsem se tam v roce 1963.
Určitě někteří z vás pocházejí odtamtud. Ty bych
chtěl především pozdravit.

Dětství a mládí jsem strávil na Šumavě, v bývalé
dřevorubecké vesnici zvané Guthausen, která leží mezi
Tussetbergem a Berg Kubani. Tam moji rodiče v roce
1965 koupili opuštěný dům. Dům byl, jak lidé říkali,
"po Němcích". A právě v této obci, která byla založena
dřevorubci ze sousedního Bavorska a Rakouska, před
200 lety na Schwarzenbergském panství Český Krum-
lov, jsem měl poprvé možnost sledovat stopu ně-
mecko-českého soužití v zemích Bohemie se všemi
dobrými a špatnými stránkami. Kolik opuštěných
budov a ruin jsem objevil. A kolik opuštěných zahrad
se vzrostlými stromy, které svými scvrklými, prorost-
lými větvemi psaly na obloze otázku: "Proč?"

Na jaře, když zazněla dechovka českých trubek na
hřbitově, jsem nacházel částečné odpovědi. Právě
tady jsem měl příležitost často se setkat s Šumavany,
se kterými jsem hodně prodebatoval. Mluvili jsme
o době před válkou, během ní a po válce. A já jsem
měl jedinečnou příležitost poslouchat jejich příběhy.

Mezi nimi byla spisovatelka Rosa Tahedlová, jejíž
knihy jsem všechny četl, a spolu s ní často disku-
toval.

Já jsem věděl až příliš dobře, že tyto kontakty
s takzvanými "západoněmeckými revanšisty" byly
velmi pečlivě sledovány komunistickými úřady. Nic-

méně moje zvědavost mi umožnila pochopit, jak his-
torické šoky, které válcovaly střední Evropu, otřásly
osudy místních lidí ze strachu z pronásledování.

Měl jsem tak možnost podělit se o jejich utrpení,
ale také o jejich naději na usmíření. Z tohoto důvodu
jsem se stal členem občanského sdružení Ackermann
Gemeinde, a jsem jeho druhým předsedou v ČR.

Nyní můžete lépe pochopit, proč jako člen vlády
České republiky dnes stojím před vámi.

Vyjadřuji slova lítosti nad zločiny některých z va-
šich předků. Zároveň hluboce lituji toho, co spá-
chali před sedmi desetiletími někteří z našich
předků, a tím hluboce zranili naši staletí trvající ko-
existenci.

Jsme si dobře vědomi jedinečné historické pří-
ležitosti, a sice možnosti vrátit se do opuštěných
zahrad a hřbitovů a společně ošetřovat ovocné
stromy a opuštěné hroby. Nyní můžeme společně
odstranit ze starých stromů odumřelé větve, od-
stranit otazník na obloze a zajistit, aby stromy opět
přinášely ovoce.

Také chci využít této příležitosti, aby poděkoval
za na obnovu a údržbu našeho společného kultur-
ního dědictví v Čechách, na Moravě a v rakouském
Slezsku. Bez vaší pomoci by dnes pravděpodobně
již neexistovalo mnoho kostelů, kaplí a hřbitovů.
Velké Boží požehnání za to!

Ještě bych si dovolil poděkovat také za pozitivní
přínos ke stavění mostů mezi našimi dvěma ná-
rody, k revitalizaci a zlepšení česko-bavorských
vztahů.

Mnozí z vás od převratu, a někdy i dříve, aktivně
přispěli k překonání separace mezi našimi národy
a k vytvoření nového vztahu. Na mnoha místech
rostla důvěra, začalo přátelství. Státní a církevní
vyznamenání a čestná občanství měst pro mnohé
z vašich řad ukazují, že jste vítáni a cítíme se být
s vámi spojeni.

Žijeme ve společném evropském domě, který se
snažíme stavět na principech odpovědnosti a svo-
body jednotlivce, ale také na přesvědčení, že pouze
usmíření může položit pevný základ pro naši spo-
lupráci.

Jsme si dobře vědomi nebezpečí, která na nás
číhají v dnešní době. Na prahu Evropy nejsou jen
nešťastní lidé, kteří doufají v naši pomoc. Ale i ti,
kteří nesdílejí naše hodnoty a chtějí žít ve svobodě,
ohrožující naše hodnoty. Došlo to až ke strachu
z budoucnosti v naší společnosti. V našich ulicích
a médiích slyšíme stále víc a víc slova nenávisti.
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Nicméně nesmíme ztrácet naději. Musíme se
snažit neustále stavět náš společný evropský dům,
který nám poskytli naši předci, který musíme být
připraveni bránit proti každému, kdo se snaží
znovu zasít nenávist a strach.

Dědictví našeho společného krále a císaře Karla
IV., jehož 700. výročí jsme si připomněli včera, nás

k tomu zavazuje. Kéž nám Bůh pomůže v tomto
úsilí.

http://www.sudeten.de/cms/st/?Presse_%2F_R
eden%3ARed

Pro České národní listy volně a zkráceně přeložil
Pavel REJF

Pane ministře Danieli Hermane,
z pověření vlády jste se zúčastnil sjezdu Sudetoně-

měckého landsmanšaftu. Zde jste přednesl projev,
který jste zahájil slovy Milí krajané a v němž jste se
znovu omluvil za vyhnání. K celé této frašce jsem
nucen Vám a všem, kdo Vás na ni vyslali a kdo Vás ve
Vašem působení podporují, připomenout základní his-
torická fakta:

I.
Sudetští Němci nejsou žádní naši krajané ale zrádci,

kteří rozbili Československou republiku. 1 162 617 ně-
kdejších československých Němců alias sudetských
Němců obdrželo od Führera záslužnou medaili za 
1. říjen 1938 – za rozbití ČSR a „odstoupení“ pohraničí
Velkoněmecké říši. Hitler definoval toto vyznamenání
Výnosem z 18. října 1938 a z 19. května 1939. Co pra-
vil zločinec Adolf Hitler o této sudetské medaili?

„Medaile je udělována těm osobám, které se
v Sudetech nebo na říšském území zasazovaly
a připravovaly návrat území do Říše. Zvláště přichá-
zejí do úvahy členové NSDAP, SDP v Čechách, kteří
v boji za připojení k Říši obětovali svůj majetek či
krev, byli zavřeni či vyhnáni. Dále jsou to VDOVY
a SIROTCI po padlých bojovnících za sjednocení,
příslušníci Wehrmachtu, policie, SS, NSKK a NSFK,
kteří se na vstupu podíleli. Stejně tak vyšší straničtí
funkcionáři, ČLENOVÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI
A DĚLNÍCI ve veřejných službách, kteří v dnech ná-
stupu byli služebně činní ve vnitrozemí Sudet.“ (Cit.
Vyznamenání z doby nesvobody 1939-1945, 1. vyd.
Praha 1999, str. 22.)

II.
Odsun Němců nejen z Československa byl před-

běžně projednán v únoru 1945 na konferenci v Jaltě,
a definitivně rozhodnut a potvrzen na konferenci ví-
tězných mocností v Postupimi v srpnu 1945. Dekrety
prezidenta Beneše byly prováděcími předpisy k to-
muto rozhodnutí, neboť parlament, který by přijal zá-

kony k odsunu, byl zvolen až ve volbách konaných
v roce 1946.

Prezident Edvard Beneš k problematice odsunu
v roce 1947 předvídavě napsal:

Vážení spoluobčané,
v nedávné době jsem podepsal historicky vý-

znamné dokumenty pro naši Československou repub-
liku, to jest, dekrety prezidenta Československé
republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již
nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938
a 1939.

Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména
z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kte-
rém Vás varuji před možnými dalšími požadavky za
znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci,
kteří byli poprávu na základě mých dekretů z naší re-
publiky odsunuti.

Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí
vítězných mocností druhé světové války, budou odstu-
pem času revanšisty prohlašovány za neplatné.

Může se stát, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří
se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlou-
vat a že budou nakloněni otázce jejich návratu.

Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte.
Hitlerové odchází, avšak snaha o ovládnutí Evropy Ně-
meckem zůstává.

Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usi-
lovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo
by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta
Československé republiky T. G. Masaryka a spoluza-
kladatele M. R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou
našich národů.

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání
vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte
všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv,
a v kterékoliv době.

Váš dr. Edvard Beneš
Praha, květen 1947

Otevřený dopis ministru Hermanovi
JAROSLAV BRADÁVKA
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Jak pravdivá a prorocká jsou to slova, vidíme od
roku 1990 téměř každoročně.

III.
Odsun Němců nebyl proveden pouze z Českoslo-

venska, ale rovněž z Polska, Maďarska, Českosloven-
ska, z Ukrajiny, Běloruska, Jugoslávie, Rumunska
a také z německých enkláv ve Francii, Belgii či Ho-
landsku. Je třeba jej vnímat jako součást poválečného
uspořádání Evropy, včetně územních změn a vytyčení
nových hranic států (Československo přišlo o zakar-
patskou Ukrajinu, polsko-německá hranice se posu-
nula daleko na západ a naopak Polsko přišlo o část
Ukrajiny a Haliče, atd.)

V žádném z výše uvedených států se z něj však ne-
stalo tak bizardní politikum jako v České republice
a v žádném státě není toto politikum tak masivně zne-
užíváno k dosažení partikulárních zájmů politických
stran a jednotlivců jako u nás.

Viz též první zahraniční cesta Václava Havla v pro-
sinci 1989 do Mnichova, jeho pozdější omluva, loňská
návštěva Pavla Bělobrádka v Bavorsku, nebo výstava
o odsunu sudetských Němců, konaná v listopadu 2014
v Rakousku.

IV.
Po odstoupení pohraničí Německu na základě Mni-

chovské dohody se Konrád Henlein, šéf Sudetende-
utsche Partei (SdP), stal říšským komisařem pro
sudetoněmecké záležitosti a téměř 1,5 milionu čes-
kých občanů muselo opustit své domovy. Nikdy se ne-
dočkali omluvy ani náhrady škody za zničené majetky
a životy.

Na vrub Henleinovy SdP padá většina násilností
spáchaných v českém pohraničí v letech 1937 – 1939
na občanech neněmeckých národností (Češi, Židé, Po-
láci, Cikáni a další). Po obsazení pohraničí Německem
byly stovky tisíc těchto československých občanů do-
slova vyhnány německými fanatiky a jejich silovými
složkami (Freikorps, Gestapo, SS) ze svých domů,
statků, dílen a továren a byly nuceny odejít do čs. vnit-
rozemí. Tisíce lidí byly zatčeny a odvezeny do koncent-
račních táborů, na nucené práce a řada z nich
(zejména komunistů, židů a inteligence) byla popra-
vena.

15. března 1939 byla zkáza Československa doko-
nána okupací zbylého území a vznikem Protektorátu
Böhmen und Mähren. O utrpení vyhnaných lidí, o ma-
jetkových škodách občanů a státu se dnes ani při pří-
ležitosti výročí podpisu Mnichovské dohody prakticky
vůbec nemluví. Stačí však zhlédnout film „Ukradená
hranice“ projít si dobové dokumenty nebo přečíst

vzpomínky pamětníků a člověk si udělá alepoň rám-
covou představu o situaci v českém pohraničí v letech
před vypuknutím 2. světové války.

Už loni na podzim jsem vyzval Vašeho stranického
šéfa p. Bělobrádka, po jeho návštěvě Bavorska, kde
se poklonil památce odsunutých Němců, aby pozval
své bavorské hostitele a přátele, aby se přijeli do čes-
kého pohraničí poklonit památce statisíců českých
(československých) občanů, kteří zde byli v letech
1937 – 1945 zabiti, umučeni či vyhnáni ze svých do-
movů henleinovci, SS-many a gestapem. Velmi rád se
podívám v České televizi na reportáž, v níž p. Bělob-
rádek, Vy osobně, s panem kardinálem Dominikem
Dukou po pravici, jako pravověrní křesťané, a za pří-
tomnosti významných činitelů Sudetoněmeckého
landsmanšaftu a Svazu vyhnanců, které jste pozvali
do České republiky k této příležitosti, společně odha-
lujete někde na Liberecku, Náchodsku nebo Jesenicku
památník místním československým občanům umu-
čeným gestapem.  Nebo ještě lépe – až vy, se zástupci
sudetských Němců, položíte květiny v Resslově ulici
v Praze k pomníku padlých československých para-
šutistů, kteří provedli atentát na Reinharda Tristana
Eugena Heydricha.  Neměl by to pro nikoho být pro-
blém, pokud bere nacismus a jeho představitele jako
neoddiskutovatelné, nepřípustné a velké zlo, stejně
jako v Německu, a věřím, že i v sudetoněmeckých or-
ganizacích, uctívají tzv. osobnosti 20. července 1944
- tedy zavražděné účastníky povstání proti Adolfu Hit-
lerovi. Teprve potom můžete začít mluvit o napravo-
vání křivd, narovnávání vztahů, a časem možná
i jakémsi usmíření.

Zatím se tak nestalo.
Právě kvůli takovým lidem jako jste Vy a ti, kdo Vás

na podobné akce posílají, je třeba občanům České re-
publiky neustále znovu a znovu připomínat, co se
v historii našeho národa a státu opravdu stalo, a uka-
zovat jim pravou tvář těch, kdo je v podobných chvílích
klamou a zrazují. Neboť Jidášové jsou stále mezi námi.

https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/05/17/o
tevreny-dopis-ministru-hermanovi/

******************************************************
Nebojte se poslat tento odkaz i těm, o nichž víte, že

místo objektivních a pravdivých historických vědo-
mostí mají v hlavách slátaninu historických polopravd
a lží, systematicky produkovaných a šířených (ne)čes-
kými pravdoláskařskými sdělovadly, politiky, učiteli,
aktivisty mnohých politicky angažovaných neziskovek
etc. Petr Orság
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Ministerstvo kultury dnes oznámilo, že registro-
valo investiční akci obecně prospěšné společnosti
Collegium Bohemicum na výstavbu muzejní expo-
zice „Naši Němci“ v Ústí nad Labem. Expozice exi-
stuje zatím ve formě 3D modelů, které jsou od
začátku roku 2013 průběžně prezentovány odborné
i široké, české i zahraniční veřejnosti. Až díky schvá-
lené investici ve výši 50,5 mil Kč ale Collegium Bo-
hemicum může stálou expozici o rozloze více než
1,500 m2 postavit. V Ústí nad Labem tak vznikne
rozsáhlé muzeum evropského významu a důležitý
příspěvek ke zpracování evropské historie.

Jedná se o jednorázové a mimořádné navýšení
rozpočtu MK ČR. Tato částka nejde na úkor pod-
pory jiných organizací nebo projektů financova-
ných MK ČR.

„Jde o dlouho očekávané zhodnocení práce me-
zinárodního odborného týmu, který na přípravě ex-
pozice pracoval od roku 2008, a současně je
naplněním zahraničně-politického závazku, za
který se postavil i premiér Bohuslav Sobotka,“ říká
ředitelka Collegia Bohemica Blanka Mouralová.

„Záměrem expozice je ukázat, že téma dějin ně-
meckojazyčných obyvatel českých zemí nemusí
vyvolávat kontroverze, naopak se stalo součástí
pozitivní agendy a tématem spojujícím ČR a Ně-
mecko,“ říká Ivo Losman z MZV, člen správní rady
Collegia Bohemica. Jedním z dokladů je zájem pre-
zidenta SRN Joachiama Gaucka, který se nechal
ředitelkou Mouralovou o přípravě výstavy informo-
vat během své poslední návštěvy v Praze.

„Projekt si vydobyl respekt mezi mezinárodními
muzejními institucemi pro moderní a evropský pří-
stup k otázce menšin,“ říká kurátor expozice Jan
Šícha. Ukazuje Němce jako někoho, kdo významně
spoluvytvářel kulturu českých zemí.

Collegium Bohemicum nyní vyhlásí půlroční vý-
běrové řízení na zhotovitele, který expozici postaví
podle již připraveného projektu ProjektilArchitekti
s.r.o. Plánované otevření muzea v roce 2018 se
může stát součástí oslav 100 let od vzniku Česko-
slovenska.

Usnesení vědecké rady z prosince 2013
Prohlášení
Vědecká rada Collegia Bohemica, kterou tvoří

odborníci různých akademických oborů z České re-
publiky, Německa a Rakouska, vzala s radostí

a spokojeností na vědomí, že příprava trvalé expo-
zice o dějinách a kultuře německy mluvících oby-
vatel českých zemí zaznamenala již tak výrazný
pokrok. Výstavní exponáty jsou již všechny zajiš-
těny, příp. zabezpečeny jako zápůjčky, a k dispozici
jsou také modely a návrhy realizace výstavní pre-
zentace. Díky velkému organizačnímu výkonu týmu
Collegia Bohemica by mnohými již netrpělivě oče-
kávaná muzejní expozice mohla být v dohledné
době postavena a zpřístupněna veřejnosti.

1.500 metrů čtverečních a 800 let života.
Blanka Mouralová a Jan Šícha
Muzeum německy mluvících obyvatel českých

zemí je hotové na úrovni projektové dokumentace,
sbírky a trojrozměrných modelů. Nastala vhodná
chvíle na muzejní prohlídku – procházku vnitřním
prostorem, který modely vytvořily.

Trasa dálnice z Prahy do Berlína vede kolem
města Ústí nad Labem. Průmyslové město má
100.000 obyvatel. Před II. světovou válkou jeho
obyvatelé z naprosté většiny mluvili německy. Ve
městě Ústí nad Labem, německy Aussig, vzniká
centrální muzeum věnované německy mluvícím
obyvatelům českých zemí. Muzeum chce být mimo
jiné důvodem, proč z dálnice na trase Praha Berlín
odbočit.

Před 2. světovou válkou se k německé národ-
nosti v Československu přihlásilo 3.100.000 oby-
vatel. Většina žila na území dnešní České republiky.
V roce 2001 se k německé národnosti v České re-
publice hlásilo 39.000 občanek a občanů. Nucené
vysídlení Němců skončilo v roce 1947, v sedmde-
sátých letech 20. století se dobrovolně do Spolkové
republiky Německo na základě dohody mezi

Collegium Bohemicum má zelenou!
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Pokud lze věřit textu, premiér Sobotka v rozhovoru
pro PRÁVO z 21.5 prohlásil o SL nepřímo, že ho do bu-
doucna potřebujeme jako spojence, abychom zvládli
rizika, před nimiž stojí Evropa. A dále, že „Rozhodně
nelze vnímat sudetské Němce jako nějaké pohrobky
německých nacistů.“

Z textu není zřejmé, za koho mluví. Pokud za ČR,
tak spojencem na její úrovni může být jen jiný stát.
Sudetoněmecký landsmanšaft je registrován jako
krajanské sdružení. Zastřešující občanskoprávní spo-
lečenství na úrovni srovnatelné tak s našimi např.
Společenstvími vlastníků bytových jednotek. Také ne-
málo členů některých z jeho společenství – a to nejen
Wittikobundu – má podle veřejných vyjádření přísluš-
ných spolkových orgánů hnědou minulost. 

Sobotka o landsmanšaftu tvrdí, že vypustil ze sta-
nov majetkové požadavky.Již v červnu 2015 to mni-
chovský správní soud označil za neplatné.

Stanovy upravují práva a povinnosti členů. Ale je-
jich cíle zakotvuje program. Např. z roku 1961, který
si SL v polovině 90 let znovu potvrdil, v „Pohledu do
budoucna“ v bodu 16. uvádí, cit. „O osudu sudetských
Němců a jejich území může být totiž rozhodováno jen
s jejich výslovným souhlasem.“ A aby bylo zřejmé,

o jaké území se jedná, v bodu čtvrtém jsou specifi-
kována. Podle československého sčítání lidu z r. 1930
uzavřená sudetská území – 3338 obcí. Kdo si neumí
představit, jaké území tyto obce dohromady tvoří,
nechť se seznámí s územím, které bylo mnichovským
diktátem ČSR odňato. 

Aby to nebyl pro p. Sobotku pohled do budoucna
pouze jedním okem, může se druhým podívat na pro-
gram SL do budoucna, jak si ho odhlasovali v loňském
roce. Má to být všemožná činnost, kterou jednoho dne
dosáhnou zrušení tzv. Benešových dekretů… 

Pan Sobotka by jako český premiér měl vědět, že
smysl této formálně prezidentské legislativy netkví
v několika dekretech, která majetkoprávními instru-
menty řešila následky německé okupace. Ale v ústav-
ním dekretu č. 11 z 3. 8.1944, o obnově právního
pořádku. Po léta upozorňuji veřejnost, že jeho zruše-
ním by nabylo platnosti vše, co od 29. 9. 1938 do
osvobození, tj. do 9. 5. 1945, Němci říšští i sudetští
zavedli v Čechách za právo. Počínaje „Mnichovskou
dohodou“, podepsanou našimi západními spojenci
o nás bez nás 30. 9. 1938.

Pokud sociální demokrat Sobotka hledá v Ně-
mecku pravičácký subjekt ke spojenectví pro bu-

oběma státy vystěhovalo dalších několik tisíc těch,
kdo směli zůstat. Muzeum se tedy věnuje téměř
nepřítomné menšině, která ale byla v relativně ne-
dávné minulosti tak silná, že se o ní dá mluvit jako
o části obyvatelstva českých zemí, která spoluvy-
tvořila jejich kulturní dědictví.

Aktuality
16. 5. 2016 - Tisková zpráva: Ministerstvo kul-

tury uvolnilo 50,5 milionu na výstavbu muzejní ex-
pozice „Naši Němci“ v Ústí nad Labem

Ministerstvo kultury dnes oznámilo, že registro-
valo investiční akci obecně prospěšné společnosti
Collegium Bohemicum na výstavbu muzejní expo-
zice „Naši Němci“ v Ústí nad Labem. Expozice exi-
stuje zatím ve formě 3D modelů, které jsou od
začátku roku 2013 průběžně prezentovány odborné
i široké, české i zahraniční veřejnosti. Až díky schvá-
lené investici ve výši 50,5 mil Kč ale Collegium Bo-
hemicum může stálou expozici o rozloze více než
1,500 m2 postavit. V Ústí nad Labem tak vznikne roz-

sáhlé muzeum ev-
ropského významu
a důležitý příspěvek
ke zpracování ev-
ropské historie.

Zasedání správní
rady Collegia Bohe-
mica

Na svém řádném
48. zasedání dne
27. dubna 2016
zvolila správní rada
ze svého středu
předsedkyni, kterou se stala doc. PhDr. Kristina
 Kaiserová, CSc.

Půlroční newsletter
Každých šest měsíců vydáváme newsletter.

Chcete-li, aby Vám chodil automaticky do poštovní
či e-mailové schránky, zaregistrujte se prosím.

http://www.collegiumbohemicum.cz/
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doucnost, Posseltův landsmanšaft je už dávno ze-
jména pro mladé Němce, na rozdíl třeba od AfD,  re-
liktem nahnědle páchnoucí minulosti. 

Připustím-li, že premiér nemusí znát historii a sku-
tečnosti, pak by se ale měl s někým poradit. 

Na seznamu jeho rádců pro zahraničněpolitické
záležitosti jsou p. Mouralová a p. Šícha. Ona je dosud
ředitelkou ústeckého Collegia Bohemica, a Šícha je
uváděn jako kurátor výstavy Collegiem připravované,
jež by měla ukázat, jak Češi zacházeli se sudeťáky.
Jak lze i na fotografiích, kolujících po internetu, Mou-
ralová se dokonce chlubila láskyplným vztahem k po-
hlavárovi SL, Posseltovi.

Ještě jako člen dozorčí rady tohoto nadačního
spolku (pověřený rektorem UJEP) jsem zaznamenal,
že Mouralová nesla odpovědnost za včasné nedodání
zprávy o tom, jak Colegium naložilo s účelovou dotací
od ministerstva kultury. V souladu se zákonem tak
nemělo nárok od ministerstva obdržet pro následující
rok dotaci v řádu milionů. Nový ministr Herman jí
však Collegiu paní Mouralové měl poukázat. 

Koncem roku 2014 NKÚ zveřejnil zprávu o kontrole
v Collegiu. Popisuje v ní na příklad, že Collegium
p. Mouralové v hotovosti převedlo částku z účelové
dotace téměř 0,6 mil Kč na zcela jiný soukromý sub-
jekt. A dále uvádí, že Ministerstvo kultury bezdůvodně
řadu let po sobě jsoucích při udělování dotací upřed-
nostňuje Collegium paní Mouralové před českými pa-
měťovými institucemi. 

I když NKÚ popisuje znaky dotačního podvodu,
trestní oznámení nepodal. Collegium má čtyři zakla-
datelské subjekty, z nichž tři jsou financovány ze stát-
ního rozpočtu. A zprostředkovaně z něho bude
uhrazena sankce ve výši přes jeden milion, kterou
Collegiu uložil finanční úřad, neboť za něho ručí za-
kladatelé…

Když jsem byl za její odvolání, paní Mouralová si
proti mně našla zastánce. Na příklad v mně osobně
neznámém Putnovi, který v Lidovkách napsal, že
jsem pálil cigaretou sudeťáky při odsunu. Paní po-
radkyně mu mohla poradit něco věrohonějšího, neboť
jsem se narodil až šest let po těchto událostech…

Mouralová po zprávě NKÚ nejenom stále zůstává
ředitelkou Collegia, kdysi založeného Sašou Vondrou
a Gandalovičem. Ale již rok šéfuje v instituci, jejímž
ředitelem byl do r. 2013 pan Herman. Konkrétně
v Ústavu pro studium totality se její jméno objevuje
mj. i nad oddělením, které by mělo zkoumat zločiny
německých okupantů a jejich sudetských přisluho-
vačů v letech 1939-1945. 

A její Collegium od Sobotkovy vlády ČR má letos
obdržet 50 miliónů.

Pan Sobotka by měl vysvětlit, proč si za své po-
radce vybral Mouralovou s jejím partnerem Šíchou.
A také zda sám, či s jejich pomocí, téměř adoruje
Posseltův landsmanšaft. Jak dospěl k setkání s ním,
jež se rovná faktickému uznání subjektu, který svými
požadavky atakuje územní celistvost ČR a zrušení

jednoho z pilířů české ústavnosti, prezidentských de-
kretů. Těm, kteří si pletou osmý květen 1945 s devá-
tým také sděluji – výše zmíněný ústavní dekret není
obsolentní, neboli vyhaslý... 

Panem Rychetským jsem byl při jednání o Lisa-
bonské smlouvě kárán za obstrukce. Ale díky tomu
musel jednání o týden odložit a EU vyšla v tomto me-
zičase vstříc podmínce prezidenta Klause. Že Lisabon
podepíše, jestliže ČR získá pro Benešovy dekrety vý-
jimku. Prvním počinem p. Sobotky v úřadu bylo od-
volání požadavku na tuto výjimku. Byla to náhoda,
anebo mu už tehdy poradili, aby bral ohled na sude-
ťáky, že se v květnu 2016 stanou jeho spojencem v ri-
zikové Evropě?

A propos - nejde o zneužití strachu z imigrantů,
pozvanými do Německa, které před nimi může kdy-
koli uzavřít i hranici s námi a vyvolat zde krizi?

Abych neskončil jako dr. Galén, ale především, aby
si veřejnost povšimla zákulisí počínání pánů Sobotky,
Hermanna, obracím se s tímto textem na Parlament,
aby zřídil sněmovní komisi podle čl. 30 Ústavy, jež by
vyšetřila poměry v odborném zázemí premiéra a pří-
padnou souvislost s jeho postoji, které perspektivně
ohrožují platnost dekretů prezidenta republiky, pře-
devším ústavního dekretu č. 11 z 3. 8. 1944. A také,
aby poslanci zvážili naléhavost hlasování o vyslovení
nedůvěry vládě podle čl. 72 Ústavy. 

21. 5. 2016    Dr. Jaroslav KUBA, ústavní právník
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ODPOLEDNÍ SIESTA
Ležím na kanapi s kocourem na břiše
S každým mým nádechem a výdechem
jeho tělo se zvolna zvedá a klesá
jako bychom oba pluli 

po nějakém laskavém moři
Co ví kocour o své smrtelnosti?
Blaženě přede
Tká si přadénko ze sedmi životů

POMÍJIVÁ KRÁSA
Daroval jsem ti květiny
a teď pozoruji
jak je ve váze upravuješ
Jako bys uhlazovala ticho
jako bys konejšila život
jako by ses modlila
My si přece nezasloužíme
abychom umřeli

ČISTÝ SVĚT
Nechme maličkých přijíti k sobě 
Jen ať si ještě nějakou dobu myslí 
že svět se narodil kvůli nim 
a je samá láska 
Láska ať se jim stane postýlkou 
kterou každý den staví otec
a stele maminka

ZABYDLOVÁNÍ
Řeknu vám 
kdy jsme doma

Až stolu určíme pevné místo
do jeho čtyř světových stran
rozsadíme židle
a každý si vybere jednu
jako osud
Až uchopíme kliku dveří 
jako bychom někomu blízkému 
stiskli ruku
A v některé noci zaslechneme ze zdi
tlukot svého srdce
které není samo

TVRDÝ ZÁKON
To není není zákon boží
když prameny od pravěku
bez přestání živí jednu řeku

To není není zákon boží
když silní požírají slabé
a slabí se o to více množí

To není není zákon boží
když se v lidstvu dobro zlomí
a svět je němý svět je nevidomý

To není není zákon boží
že před propastí stojí svět
a nás dostihuje slovem – naposled

ROZMĚRY 
Země je hluboká
jak život tvůj
Jásot je vysoký
jak život tvůj

Žal končí na obzoru
jak život tvůj
Dech stoupá k nebi
jak život tvůj

Lípa se rozpřahuje
jak život tvůj
Listí opadává
jak život tvůj

Co je ti na světě svaté
braň si a opatruj!
Co jsi udělal v dobré víře
nelituj!

MICHAL ČERNÍK
Plaché radosti 
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CELÝ ŽIVOT
Kropíš zahradu a trvá to celý život
Pořád nemá dost vláhy
Svlékáš se a trvá to celý život
Pořád nejsi dost nahý
Krájíš chleba a trvá to celý život
Pořád máš stejný hlad
Jdeš po cestě a trvá to celý život
Tolik věcí máš rád

KONCE ILUZÍ
I když si svět stavíme z metafor
od rovin až po obzory hor
nakonec si tím krásným sněním
látáme rány a poranění

I když nás nebe nasvětluje shůry
svým sluncem hvězdami a měsícem
nikoliv o světlo se ubíjíme jak můry
ale o svou tmu O svou tmu nejvíce

I když je stejné slunce nad námi
k rozdílným pravdám jsme se zrodili
Tak dobře si rozumíme se svými chybami
a znovu padneme za své a cizí omyly

Tolik zkrvavených slov tolik ušpiněných lží
naši důstojnost tu uráží
a lidstvo dál - tak jako v každé době
tančí tleská a jásá na vlastním hrobě

SUITA
Stále vyšším zlem
uštknutá je zem

Šípkové keře drží stráž na mezi
plody sesychají a trny vítězí

Cosi tě chce vyškrtat
cosi tě chce zadupat

Jsi tu jen krumpáčem a lopatou 
střepy snů ti skřípou pod patou

A tobě je ach tobě je
jako když tě přiškrtí zbytek naděje

Jen si opakuješ po tisící
světlo které nejde nahlas říci

A tak jako nebe které nikdy nezestárne
ani marné počínání není marné

OSUDOVÉ PŘÁNÍ
Ať není dobro které vykrvácí
a život který nehřeje a nevoní
i když andělé nám uletěli jako ptáci
a o člověka se rvou démoni

Ať nikdy nikdo už mi nebude
bezmezným pánem nad mým osudem
a není není mocnost která vyplení
mou řeč mé myšlení

VZDORNÉ PŘÁNÍ 
I když zalehne mě tento zbitý svět
v němž ani bůh už neodklidí
tolik mrtvých ze svědomí lidí
ať aspoň oživí mě pouhý jeden květ

a vzdorné slovo vypuštěné na svobodu
ať roznáší všem živou vodu

a ti dnešní mocní bohatí a silní
ať mne nepromění v kliku vlastních dveří
ať mám sílu věřit když pochybují jiní
a odvahu pochybovat když ostatní věří

Náš výbor je z autorovy sbírky Plaché radosti,
vydané vlastním nákladem. Tuto knihu si můžete
objednat za 200 Kč včetně poštovného na elektro-
nické adrese: michalcernik2@ gmail.com
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POBĚHLICE
Láska je vztahem mnoha zdání. 
Gejzírem silných emocí.
Napadnutý se neubrání. 
Vzdává se rád. Je bezmocný.
Největší láska patří dětem. 
Rodičovská a mateřská.
Existuje, co svět je světem. 
Zaslouží úctu. Zatleskat.
Láska však není vůbec slepá. 
Ví a vidí vždycky víc, 
tam kde jiní téměř nic. 
Proto je tak velkolepá.
Umí vlastnit, trýznit, kvílet. 
Má klíč od bran nebe, pekla.
Zamyká je. 
Proč se s někým dalším sdílet. 
Obět� nechá vzdychat, šílet. 
A hlásá to, co neřekla.
Věčná je pouze v myslích romantiků. 
Nevěčná rájem požitků a hříchů.
Erós je nauka rozšířená. 
A hlavním předmětem je žena. 
Na lov vychází nečekaně, 
jak lvice, která loví laně.
Budhistická káma 
je přec mnohým známá.
Poučení o rozkoši 
nikdy nekončívá v koši.
Láska zpívá, mlčí, trýzní. 
Milující po ní žízní.
Když přijde čas nasycení, 
zazní ortel: konec, zmizni.
V tomhle je svět neměnný. 
Potřebuje kuběny.
Ani láska k jedné slečně 
nepřetrvá přece věčně.
O jedno příjmení mívá láska více.
Byť s kladným znaménkem. 
Přesto poběhlice.

DOMOV
Domov není pouze místo
kam k nám chodí listonoška.
Je tam, kde žili prabáby a dědové.
Sednice prostá voňavá a čistá.
Stůl, židle a truhla všechno dubové.
Společný život se sousedy máme
a vespolek se všichni celkem známe.
Rodina jí u společného stolu,
na kterém voní polévka a chléb.
Večer sedáme po denním shonu
a v srdci zazní konejšivý zpěv.

K domovské obci také patří
škola, kostel a hospůdka začouzená.
Hrajeme, zpíváme jak bratři.
A jedna odsud může být Tvá žena.
I poslepu pak najdem cestu domů.
Doma jsou děti zvídavé až běda.
Chtějí tě slyšet, než zazní hlas zvonů.
To vše je domov. Ten se ukrást nedá.
Znaků domova není ještě konec.
Každý z nás má svůj domovský zvonec.

*********
Vydestilovaná poznání a zkušenosti. I sladké

ovoce se může stát trpkým.
***
Nejen vesmír i lidská blbost je nekonečná.
***
I v kruhovém pokoji sedí vždycky někdo v rohu.
***
Krása ženy není jen na jejím obličeji a v liniích

krásného těla, ale rovnocenně také v její duši
a srdci.

MILAN DUBSKÝ
Upadnout můžeš,
ale vstát musíš
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CO MNE VRACÍ DO ŽIVOTA
Život je všechno v nás a všechno kolem.
Mozaika pestrá, přesila i vakuum.
Slepená pevně radostí i bolem.
Jaké to bylo v kalendáří datum?

V podivuhodném kolotání světa
ztrácíme sebe, blízké, drahé, milé.
Čas nám daný se nevrací a spěchá.
Jak ale zadržet ty cenné chvíle?

Na smutek, štěstí nejsou nikde léky.
Přichází ztráty a s nimi samota.
Na čas života nejsou hypotéky.
Co nás může vrátit zpět do života?

Vzpomínky z dětství, pohlazení mámy. 
Písničky z hospůdek, které jsme pěli.
Kamarádi, jež všechno prožívali s námi 
a na které jsme téměř zapomněli.

Mne vrací hlouček skotačivých dětí. 
Tvoje nehasnoucí láska veliká.
Mnohé, co z paměti už neodletí, 
ač života čas tak rychle utíká.

VÝČITKY
Výčitky nejsou dobrým činem.
Zraňují, boří, nehladí.
Vše krásné mezi polibky a klínem,
mezi milenci zneladí.

Vzpomínky chodí proti času.
Loví v něm spolu s vědomím.
S trýzní i sladce navracejí krásu
a prověřují svědomím.

Těžko lze najít paralely.
V mžiku je mnohé jinačí.
Všecičko co jsme vlastně chtěli
k nápravě potom nestačí.

***
Mezi barbary bývají i ti, co jedí s příbory.
***
V obchodních centrech a módních butykách je

dost zboží, jehož obal je dražší než obsah.

HOLUBICE
Holubice letí, letí,
mává křídly houfu dětí,
které si na louce hrají.
Pod bombami umírají.

Co je změn v jediné chvíli.
Letí v zóně nebezpečí.
Ze všech stran už na ni střílí.
Ačkoliv je všech, ne něčí.

Válka symbol žalu, zisků.
Protipólem štěstí, lásky.                             
Zloději v svém stanovisku
žeton smrti kladou v sázky.

BEZDOMOVEC
Sonet naší doby

Po kolikáté zamýšlím se znova,
Zda je možné žít, vůbec, bez domova.
Na obalech krabic, přikryt novinami,
pod mostem spávat. Co se to děje s námi?

Před lety býval v bance ředitelem.
Pak s očí zmizel. S jeho chytrým čelem.
Byl obviněn a souzen z pronevěry.
Známým se zdálo, že žil nad poměry.

Závist a proradnost zahrály roli.
Nespravedlnost, ale vždycky bolí.
Jeho žena spustila se s jinými.

Rána horší, než zbraněmi střelnými.
Pravda vzala za své. Nedobrý konec.
A tak přibyl další bezdomovec.

***
Neptejte se, jak vypadáte. Postavte se před zr-

cadlo a otázka se stane zbytečnou.
***
Česko je silně exportní země. Ale vývoz volů

vázne.
***
Opilci mívají největší žízeň.
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ČERNÝ MED
Vybíral jsem celé plástve
celé plástve černého medu
až zalesklo se jen tvé nahé bělmo

Zabral jsem mírné končiny tvé
v čele armády deště
a zbořil vysoký tvůj účes

I stračí hnízda jsem prohledal
a zlaté plíšky
vyzváněly mi na podpatcích

Obchvácený a ztracen
kam uprchnout mám před tvou sladkou pomstou
Kam před tvou pyšnou milostí
Ze sbírky Tichá pošta, 1965

LÍPY
Přejte už, přejte téhle zemi klid,
aby jí všechno nepadalo z ruky,
mžením a hřměním aby mohla křtít,
a dole v studnách zelenavý třpyt
a horký vzduch nad bílou tavbou žit
aby se chvěl
o nás a naše vnuky.

Přejte teď, přejte téhle zemi klid.
Vítr se zde jen kvapně utáboří,
jiřička uletí jí za pohoří,
i její zvony táhnou do Říma…
Ale můj otec tu zem objímá.

Když si ji trochu schumlá pod hlavou,
voní to rmenem nebo otavou.

A bez konce
jak na Veliký pátek
poklady vystupují z hlubiny –
každý den slavím steré jmeniny,
každý den slavím narozeniny
květiny a železa, stařičkých pařezů,
halekaje do jejich naslouchátek…

Přejte klid lupení, přejte jej nepokoji,
jenž pobízí rafije na orloji,
říčkám, které tak často uřeknou se
a je z toho kachna nebo zlaté house,
babočce
modlící se na kalině,
přejte je, přejte naší domovině,
ať neklid náš, to věčné jarní tání
ji otvírá jak vytoužené psaní –
a třeba plné pravopisných chyb.
Po chodnících,
v nichž shlukují se lomy,
nebrána kameloty na vědomí
sune se tichá demonstrace lip.
Ze sbírky Iniciály, 1972

ROD
Ženo,
z klína ti roste pšenice,
půjdu a napeču z tebe chleba.

MIROSLAV FLORIAN
Lípy

Miroslav Florian se narodil 10. 5. 1931 a zemřel v Praze roku 1996 v den
svých pětašedesátých narozenin. V letošním roce si tedy připomínáme
jeho kulaté výročí, 85 let od narození a 20 let od úmrtí.

Tak jako Nezval, Holan, Seifert či Hrubín byl i Miroslav Florian obdarován
Poezií, a svět kolem sebe i v sobě uměl proměnit ve verše. V minulém re-
žimu byl básníkem vydávaným, oceňovaným, slavným a čtenářsky oblí-
beným, po roce 1990 ho novodobí normalizátoři totálně vydědili
z literatury.

Není třeba zdůrazňovat Florianovo poetické mistrovství, jeho poezie bezesporu patří do pokladnice
českého písemnictví. Ať alespoň dnes na této dvoustraně k vám promlouvají jeho verše, které jsem vybral
z jeho knih a které mám rád. Věřím, že se stanou i vašimi verši. MICHAL ČERNÍK
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Celou tě snědí
vnuci a pravnuci a ještě nezrozená města,

drobinky dostane oheň.
Ze sbírky Smluvená znamení, 1973

SLADKÝ ŽIVOT
Která je moje,
která z dívek nezapsaných v matrice,
z dívek v šátku
okvětních plátků?

Která je moje,
která z těch letušek
sklánějících se nad anděly,
jimž roznášejí mléčné karamely?

Bože můj,
snad ji nepropasu,
už jsem si nařídil hodinky
podle nebeského času.

Ať nezabloudí k nám
v bořícím se baroku bouře.
Spořádaný člověk má někoho mít,
až umře.
Ze sbírky Smluvená znamení, 1973

MILOSTNÝ DOPIS
Napsal jsem prstem na nebe,
napsal jsem v polospánku
tvé jméno
přes celou stránku.

Namaloval jsem květinu
přes všechny letecké linky –
snad nezmrzne v těch pustinách,
dýchám jí na kořínky.

A postskriptum, to přečte ti
drozd, zjihlá okarína,
hned zrána hlavu zakloní,
jako by upil vína
Ze sbírky Jízda na luční kobylce, 1974

O POSLEDNÍCH VĚCECH
Když láska umírá,
je nejsilnější,
rozvine se jak infantérie
při marné zteči.

Když láska umírá,
svět se boří
a duje vítr, ten popálený vítr
z Tichomoří.

Když láska umírá,
drtí jak Golem.
A potom zadrhne o pavučinu,
o neviditelné sbohem.

Když láska umírá,
ty myslíš, že se vzdává?
Budem u ní bdít a budem za ni dýchat,
i když už nepoznává.
Ze sbírky Jízda na luční kobylce, 1974

MEDIKAMENTY
Vzal jsem si prášky na bolení hlavy
– a hlava třeští dál.

Vzal jsem si prášky na bušení srdce
– a srdce buší dál.

Nepomůže už nitroglycerin,
Händel a veronal.

Bez tvé lásky k ničemu mi není
spánek ani bdění,
sůl, radost ani žal.
Ze sbírky Dráha blesku, 1986
***
V mých náramkových hodinkách
je vlaštovka, co chvátá,
večer jí padne zlatý prach
na křídla rozepjatá.
***
Hluboké lesy,
do kterých prší,
černají, vlní se
celou mou duší…
***
A tluču-li hlavou do zdi
jak větrem hrušně zvichřené,
ozývají se mi drozdi
už z každého písmene…
***
Nemysli, bože, když mě biješ,
že polezu ti ke křížku
a že svou báseň do kláštera
pošlu jak jeptišku.
Ze sbírky Archandělský happening, 2006
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MY SITUATION
Spousta dveří
je natolik otevřených
že se nedostanu dovnitř
Ale
jsou i natolik zavřené
že se nedostanu ven

NEBE
Jednou budeme
mimo hru
sám pak na sebe
hlínu nahrnu

Jednou budeme
mimo sebe
a to je to
slibované nebe

DVACETPĚT LET
Je třeba
připravovat vyznamenání
a odměny
hrdinům naší doby
ve čtvrtém odboji
kteří za pomoci
nových
zvonících klíčů
korupční režim
opět sametově promění

LÁSKO
Přišel jsem
k pozemským andělům
z vesmírných
nedostupných hor
Jsem jen divoký oblak
hořících metafor
Jsem básník
tak dej mi své světlo
a dlouhou noc
zhasni

NÍZKÝ LET
zrzavým tažným jsi
leda že by
průhlednou krávou

rezne za tebou
stále tupější kravál

velvetová kreatura
dá ti za pětku
i bůra

tvé dětství v socialismu
měli přerušit
recenzně
hned po narození

je pozdě
na boží nadělení

stvůra v seznamech
snaží se
neztrácet dech

v dechovce zrzavou
zrzavou
tu já mám nejraději

myslíš si žes sežral
lepší kousky dějin

i když toulaví psi
se chystají na tvůj
schizofrenní ksicht

tak opět ti říkám
rejžku rejžku
to tvé nemá vejšku

VÁCLAV HONS 
My situation
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PŘEDJAŘÍ
Hoši zůstali stát
s pootevřenými poklopci
dívky zas
s otevřenými ústy
jinak byl kopec
přichystaný nad vsí
úplně tichý a pustý

DVANÁCT
Tak mocné to bylo
že jsem brečel
pod prázdným nebem
poprvé
čtrnáctkou svlečen

KOUPEL
Dvakrát probuzený
třikrát
bez své ženy

A tolik
růžové pěny

LÁSKA
Okno se
rozsvítilo
a zhaslo

To srdce smrti
jeho srdce
našlo

BLÍŽENCI
Zůstaneš
čtyřlístkově ponořená
v mém přemítavém nebi
I když už
dva tisíce let
můj hledající sen
zraňuje
Kristův hřebík

U VIPÁKA
Dej do věty
trochu filosofické osvěty
něco Palackého
něco Husa

aby si tě zasloužila
ta pečená husa

SUCHÝ STROM
Netřes stromem
stejně
neporodí větu

Už příliš
dlouho mlčení
je tu

HRABALOVI
bogane
sto holubic vylétlo nad brno
to by se ti líbilo
až do nebe zaklánět hlavu

kroužily tam jistě i ty
které jsi krmil v pátém patře
svého nejhlubšího zamyšlení

bogane
pozdravují tě i tví staří přátelé
verlaine apollinaire a rimbaud
mluvil jsi s nimi
do té doby co jsi mi o nich vyprávěl
to nikdo neučinil
s takovým zaujetím

bogane
i noční oči koček
tě stále dychtivě očekávají
nikdy jsi je nezklamal

je zbytečné ptát se kde jsi
touláš se v nás a mezi námi
snad to ani není slza
jen drahokam tvého zamlčeného slova

JEŽÍŠI 
Byznys a prachy
jsou svatý

Zdá se
že na nic jiného
ani v nebi
už nezbylo místo

I cizí smrt
máme jistou
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EUROSKEPTICI HOŘEKUJÍ
Euroskeptici hořekují,
že pod taktovkou euro-politiků,
mnohý národ zapláče.
Zapletou nás do svých triků,
státům vezmou identitu
a život nám naplánují,
jak v období totáče.

KORUNA MUSÍ DOLŮ
Říká bankéř lidu:
"Můžete být v klidu -
když korunu ponížíme,
hospodářství zachráníme.
Aby stát moh� prosperovat,
musíme jí ponižovat."

Lid však nemá pochopení,
snad nemá na to buňky,
hořekuje při zdražení,
pláče pro korunky.

HOSTY VÍTÁ HUMANITA
Já jsem mladý migrantíček,
na charakteru mám prý flíček -
rád zabíjím, rád se peru,
vězte ale na mou věru,
že nebudu se vracet -
jsem tu totiž s požehnáním,
Generace jednadvacet.
Dále mě tu chrání,
humanitní Evropani -
samí velcí páni.

Hrozně mě štvou jelimani,
když mi stále vyčítají,
moji lásku ke své zbrani.
Nepřišel jsem já k vám makat,
to vy budete křepce skákat,
kolem mojí osoby,
až vás Korán porobí.
Nejsem tu přec pro legraci,
rád souložím, rád se válím
a na vaši integraci - kálím.

JEN XENOFOB SE BOJÍ
Prý migranti nás převálcují.
Je xenofob, kdo se bojí,
rasista a nelida,
kdo se křivě podívá,
na ty nové příchozí.
Nám však vrchnost tvrdí stále,
tvrdošíjně, vytrvale,
že prý nám nic nehrozí.

Kdo se bojí, v síni kadí,
patřím k těm co dí -
nemůžem být kamarádi,
jsme tak strašně rozdílní.
Strach a hrůza se mnou mlátí,
že nezvaný, cizí host,
jednou možná obohatí,
moji ctěnou maličkost.

Možná budu za trdlo,
když si budu přáti,
aby v zimě přituhlo,
snad se potom vrátí.

ROZUM NEMÁ ŠANCI
Naše buňky pocitový,
rozum oblbují -
prý varovně hučí,
tak ho tlačí do pozadí
a chemií ho mučí.

Mozek jeho varování,
nikdy vážně nebere -
"Bože, to je rozruchu,
pro milostné obcování."
To však sílu ubere
na těle, i na duchu.

VĚRA KULIŠOVÁ
Sarkasmy
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Podceňují varování,
tlustí, štíhlí, velcí, malí,
prý poperou se s osudem.
Hlavní je, že milovali,
i když přišli na buben.

TELEVIZE - MÁ LÁSKA
Tahle TV jednička -
pořád stejná písnička.
Mne to vždycky uklidní,
že styl svých zpráv nemění.

Bere mě však hlavně NOVA,
občas zazní sprostá slova
a když přijde k vraždění,
mám příjemné mrazení.

Hltám všechny seriály,
zprávy, skeče, sitkomy
a vždycky mě nasírají
ty lidi, co je pomlouvají-
tvrdí, že jsou pitomý.

Divím se těm kverulantům,
kteří vykřikují,
že rozhlas, tisk i TV
nedrží se faktů -
prý nás oblbují.
---------------------------------------------------
Když sleduji TV, NOVU,
tak mi hlava třeští.
A tak nevím, mám chtít znovu,
cítit vůni rudých třešní?

TURECKO-NÁŠ SPOJENEC?
Pustím zprávy pozdě v noci
a koukám jako puk-
éterem už letí zpráva,
že v Turecku je puč.
Část armády je odhodlaná,
svrhnout z trůnu Erdogana-
prý nastolí lidská práva.

Ten se ale nevzdá moci,
z Marmelisu se žene zpátky,
volá lidi do ulic.
Kdo mu není ku pomoci,
strká hlavu do oprátky.
Je ohroženo na tisíce hlav
a vyhlášen výjimečný stav.

Tak nesplní se mnohých přání,
že by bylo sekulární.

Dost rychle se podaří,
situaci zvládnout,
prý demokracie vítězí-
jenomže ti zavření,
ten puč těžko přežijí.
Erdogan  může v klidu panovat,
dál Evropu vydírat.

Budoucnost tam mlhavá,
jak se Brusel zachová,
když invaze nás ohrožuje?
No, jak? Zase zacáluje.
My mu budem zavázáni,
že migranty zadržuje.
Nakonec – je v NATO s námi.

xxxxxxx
Naše vládní elita,
se prý drží koryta.
A já říkám - jó, lidičky,
oni myslí jenom politicky -
každý chce být lídr,
točí se jak korouhvičky,
jak zrovna vane vítr.
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CHARITA
Je to pěkná charita,
pustit prase do žita,
je to pěkná mánie,
na prsou si hřát zmije.

Má pan farář starosti,
ubytovat bytosti,
co z Afriky k nám migrujou,
za byt, stravu, děkujou,
pak pro dávky rychle startujou.

Pár pokorných rodinek,
má na faře vejminek,
relaxujou na břiše,
pokuřujou hašíše,
u faráře príma je skrýše.

METRO
Já rád metro, 
kde jinde slyšíš živé názory?
Kde v klidu 
všemu spěchu navzdory,
hluboký hovor dá se vést.

Kde nevinné, 
dají se pěstovati prohřešky,
odzírat z retů tajné útržky,
hluboké city mohou kvést.

Co si asi, 
ti dva vedle šeptají?
Že jim sórce, 
v jednom rytmu bouchají?
To né sórce – 
to technické jsou novinky,
maj na ouškách 
pověšený bubínky!

ŠEJDREM
Každý pěkně po své parketě, 
pochodujem Češi po světě!
Snažim se jít žitím vznešeně, 
když prásknu, tak spíše nechtěně.

Že je v Česku všecko prodáno? 
Radujme se tím je vyhráno!
Když má dítko s Ruskou Anglosas, 
nelze jinak, Čech je z toho zas!

Bílou Horu přežili jsme, 
stále jsme tady.
Co na tom, že po náměstí 
koulej se hlavy?!
Böhmen-Mähren, přežili jsme
i rudé nápady!
Jdeme rovně, trochu šejdrem, 
proto jsme tady!

MINISTR PRO ZEMĚTŘESENÍ
Já horoucí cit pěstoval 
a dívky pilně testoval.
Já lásku zkoumal 
na vědecké bázi.

Já trpím svojí profesi, 
z mých dívek mívám otřesy,
když vidím, 
jak se v cizím loži hází!

Na deset stupňů Richtera
mě roztřese vždy nevěra.
Já dotáh to na „Ministra
pro Zemětřesení!“

PINTA VLADIMÍR  
Do lidských práv
už se nepletu
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GRAFIKON
Láskou svou, plýtvám snad. 
Pět vážných známostí
mám a s tím těžkosti – 
jak dívky mé uhlídat.

Grafi kon musím vést. 
Přes přístup vědecký
setkaly se všecky, 
tragicky dopad můj test.

Špatný jsem dispečer, 
bouchlo to navečer,
to jsem si nadrobil, 
hotovej Černobyl.

Pryč jsou mé známosti, 
s manželkou starosti mám.

CHECHTÁKY
Z černých kronik zprávy čtu,
že synáčku úpíš v arestu.
Rád ti dám pár chechtáků.
Synku prachy jsou k užitku
nejvíc v lapáku.

„Táto žasne ostraha,
už vrtulník mříž ze zdi trhá.
Mříž vrátím zpět eráru,
na kotvě, jak na židličce
stoupám k rotoru.“

Pán prezident náš Dobroděj!
Povídal, že prachy nesmrděj!
A i kdyby – je to psina!
Pravdu, lásku přeje Kikina.“

KŘIŠŤÁLOVÁ HŮL
Centrum Prahy nebezpečné, 
nemám kolt ni zbraně sečné!
Křišťálovou hůlku 
v ruce třímám.

Ze starého sýra bodec, 
líp ozbrojen jde-li chodec,
k Václaváku 
zvolna se ubírám.

Když dotírá čórka nebo šejdíř,
hůl zasviští mizí etnikum.
Holí vládnu jako pravej šermíř,
aplauduje kolem publikum.

Podlou osud dal mi ránu, 
čórka prásk mě za šikanu,
policisté do bytu mně vtrhli. 
Kde zbraň máte? Hned se ptali,
byt můj celý prošťárali, 
roztál střechýl, smutně odcválali.

ADRENALIN
Bych v sórce vstoupil, 
já kytku koupil,
však není zájem o rozmarýn.

Já ráda hochu, 
vzrušení trochu,
nejlíp když stoupá adrenalin!

Já z lásky koupil 
„moto guzzi“
a na tandemu zažil hrůzy!

Žen slavných muži, 
doma se tuží.
„Máma má „relí“ já zas dcéry!“

Večer jdu se pobaviti,
přijeli k nám travestiti.

Doma, co naplat, 
děti daj zabrat
a já se cítil osamělý.

ZA TREST NA PRÁCE VEŘEJNÉ
Po Praze troubí, kdo je ten pán?
„Profesor srandy, hudební klaun!
Jazzové tóny provokujou.
Mý botky samy stepujou.

Žilní tok zvýšil své průtoky!
Hopsando grando smělé skoky!
Koho to láká ať trdluje!
A koho ne ať dál pluje!

Po Praze troubí ulice bard!
Odkaď sem spad? Zvláštní případ!
Výroky soudní jsou tajemné:
Z trestu na práce veřejné!

Naše ukázka pochází z autorovy sbírky V tržním
českém vichru, vydané vlastním nákladem v roce
2016.
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Duhovec
Sedl si na Tebe batolec duhový,
mým tajným touhám tím dneska vyhoví.
Je srpen -  je to čas motýlí,
my svoji vášeň na chvíli jen zkrotili
a motýli hned láskou přímo zešílí
na Tvé jemné,sněhobílé košili.
I motýli se s Tebou chtějí milovat,
jejich láska je čistá, nemá vad.
I já miluji tě čistě srdcem celým,
svým citům před Tebou do útoku velím.
Ale ten batolec mi nejde z hlavy,
tu vzpomínku mi ani čas už neodplaví,
on ví, žes pro mne nejkrásnějším květem.
Naše vztahy už si nikdy nerozpletem.

Stálice
Zatoužili jsme zas spočítati hvězdy,
svolat na náš sad létaviček sjezdy,
ať neblýskají oblohou a padnou do sadu,
kde Ti právě z klína krásný věnec kradu.
Na tom sjezdu všech vzpůrných bolidů,
jak četník pendrekem když mlátí do lidu,
tak já budu dusit létavice hořící,
abych mohl potmě do ouška Ti říci,
že jsi pro mne navždy nejjasnější stálice
a že ještě dlouhý čas Tě chci líbat na líce.

Srpek měsíce
Srpek měsíce už rád by kosil trávu,
však musím mu říct, že není v právu,
že my na té louce v záři měsíce
horoucí lásku kapkami rosy hasíce,
provádíme prastarou činnost milenců
a ta louka nám dává květy do věnců.

Takže nic se tady nebude teď kosit,
raději s měsícem si připijeme: Prosit!
Copak to vůbec jde ničit lože svatební,
to by byl čin přec hnusný, přímo hanebný,
to si ani měsíc nedovolí jen tak snadno,
to by musel naší lásce sáhnouti až na dno.

Hledání pramene
Nevím, jak bych Ti to přesně řek�...
Ty jsi pro mne pramenem všech řek,
Ty prostě jsi, nemáš zrod ni konec
a já jak divoký a s lanem lovec
po Tobě si lovím zaběhnutou ovci.
V tom podobám se nešťastnému lovci,
když kutám v Tobě počátek svých citů
a Ty nic nehledáš, Ty stále jsi tu.
Ty jsi pro mne lodní stěžeň,
záchranný pás, tajuplný žeň - šeň,
Ty jsi pro mne brázda, celé pole
s kouzlem sopky blízko Neapole,
Ty jsi moje tajná láska z Tichomoří,
co už celé věky ve snech mých hoří,
Ty jsi studna, co léčivý má pramen,
který napájí mne stále. Navždy. Amen.

Manželství
Máme štěstí a dobrý vítr v plachtoví,
byl to osud, záměr božstva, kdo to ví?
Přitom inkasovali jsme mnohý políček
a tekl nám dírou kal do našich lodiček.
Však díky za ten vítr kdesi z mlhovin,
přinesl vteřiny klidu i spoustu vin,
bezesné noci za hříchy, bezpráví,
děd vnukům po večerech vypráví,
jak šťastně pluly ty dvě loďky po moři,
až příběh ten děti k spánku umoří.
Sám vzpomíná kmet na cestu dlouhou
a i v stáří opájen je stejnou touhou,
za vše děkuje lásce, lásce podzimní.
Až bude čas, trochu si mě povšimni,
že jsem vděčný za každé Tvé polaskání,
taky za ty vzácné lety orlů a i kání
v našem mlýně, kde poslední melem dávku.
Už ti nikdy neopravím lanfeštovou lávku.

BOHUMÍR POSPÍŠIL
Souznění
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Krásný podzim
Už nelákají mne ty nepoznané sluje.
Chci teplou lásku, která nespaluje,
ale stále hřeje, když je nejvíc třeba,
které vždycky třeba víc než chleba
a je na ni v každou dobu spolehnutí,
která mne i v bouři k zpěvu nutí,
lásku, která nezná žal ni stesky,
která se tak k tělu tulí hezky.
Proto stále myslím na ni,
i když je to jen tak maní,
to je přece ona - moje paní,
které se má celá duše klaní.
Vklouznu domů těmi vrátky
a jsem navždy u ní zpátky.
Já se z dálek vracím za ní,
starých lásek nevzpomenu ani.

Tak já už jdu
Už Tě, lásko moje, navždy opustím,
prosím snažně, vyrovnej se s tím,
já bych rád tu s Tebou ještě dlouho byl,
díval se, jak kvetou orseje a zlatobýl,
ale dny mé dávno už jsou sečteny,
proto sundej moji starou fotku ze stěny
a už jen v klidu vzpomínej si na tu dobu,
uchovej si v mysli moji tvář i podobu
a že naši lásku žádná šalba nezkalila,
není třeba na mé rakvi barva lila,
ale brokátový přehoz celý rudý,
pod kterým si uložíme svoje údy.

Kamení Vysočiny
Nemohu verše psát ve stínu pinií,
Italky snědé láskou když nyjí,
do horké, vášnivé země já nepatřím,
ať jen dál stín hledá si Řím,
já radši u nás doma u splavu
si pro pár polibků doplavu
za Tebou, má lásko z této země,
nemáš snědou pleť, však hladíš jemně
a kořeny máš vrostlé v kamení,
jen ať na zlato se nikdy nezmění.
Ty bohatá jsi jiným pokladem,
těla svá do sena když kladem,
náruč Tvá je pro mne víc než moře,
v něm zapomenu na svět, ztratím hoře,
o ráji na zemi sním ve Tvém objetí
a když se někdy rozpláču, tak z dojetí,
ne ze smutku, to tak ze štěstí jen,
v tom ráji není vlků, není hyen,
my láskou provoníme celé okolí,
za lepší svět když tvrdě zápolí.

Přání
Je to v dnešní době skoro až neuvěřitelné,

ale Bohumír se s Helenkou seznámili a řekli si
své ano pro společnou cestu životem opravdu
před celým půl stoletím. Být tak dlouho spolu,
to si zaslouží skutečný obdiv! Vybrané básně
z Bohumírovy tvorby nechť jsou naším dárkem
k jejich kulatému výročí. Zlatá svatba opravdu
nemohla naší redakcí zůstat bez povšimnutí!
Do dalších společných let přejeme vše jen to
nejlepší, hodně zdraví a štěstí a chuti do ži-
vota, který je přece ve dvou přes všechny pro-
blémy tak krásný. 

Jan Poláček s redakční radou Lípy
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Naše evropské hodnoty V.

„Vychovávejme naše děti 
k evropským hodnotám“

čerstvě nalakovaný nápis
třpyt na zrezivělém muničním skladu
těsně pod okapem
„Naše budoucnost“

Děti se smály
asi že už si nemusí hrát na vojáčky
Ne, už dávno to není hra
To jen Karel bude na svých zežloutlých listech
padat
že prý Rus si válčí, kde se mu zamane
patrně v Libyi, Iráku
nebo že by táhl na Bělehrad?

O zaříkávání Vladimira Putina
někomu holt nejde z hlavy
jen prý houšť
Roníme slzy
že jeden poloostrov nemá rakety
tím správným směrem
Už jsme mohli krmit hydru…

Svět stojí na hlavě
pokrčíme rameny
zas jedna žena zemřela rukou příbuzného
nectila hodnoty
V USA 
snad aby to neviděli moc černě
střílí sprosté podezřelé
zvláště
nemají-li bílou duši
Ku-Klux-Klanu
Na Ukrajině už má Bandera svou třídu
jako Havel
asi budou spolu učit
o Džungli před tabulí

Böhmermann je nebezpečný
kritizuje našeho demokratického spojence
který dopřeje lidem svobodu
když nejsou proti němu
a kývou
a když budou chtít trest smrti
tedy jasnou vstupenku na biják:
Naše evropské hodnoty V.

Balada o jednom analytikovi
Jaké číhá nebezpečí?
Ruský medvěd? Čínská panda?
Jeden mladík hrozně ječí:
Putinova propaganda
A tak mu to pěkně nandá
Evropu prý před ním brání
aby bylo více zbraní
Že pak skončí každá sranda?
O tom nemá zdání ani
analytik, Jakub Janda

Erdogan mu více svědčí
Kdo by nebyl jeho fanda?
Demokracie dá péči
Občané? Jen hnusná banda
Když ne řemen, aspoň kšanda
udrží ta jejich přání
Referend se všichni straní
od Angely po Hollanda
Agenty pak velmi shání
analytik, Jakub Janda

Dál se vedou vážné řeči
z nich se složí memoranda
Pacienta virem léčí
Slovo „mír“ pak blbě plandá

MAREK ŘEZANKA
V zajetí bezcenných
hodnot
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Soros káže v roli granda
o víře a přijímání
Evropa se sama vhání
někam, kde jak dudák Švanda
jediný má odhodlání
analytik, Jakub Janda

Je prý schopen odříkání
Aby sloužil svojí paní
Nejdřív ale pero zandá
Demokracii tak chrání
Analytik, Jakub Janda

Vše pro svobodu
Pranýřujme Böhmermanna
Psem se zase hezky vrtí
Oprášíme snad trest smrti
až Evropa bude vdaná?

Za kohopak? Za Osmana
Erdogan už všechno čistí
abychom si byli jisti
že je propast překonána

Za názory zavírá se
puč prý dělá jenom prase
až na „bratra“ Jaceňuka

Puč je zločin, puč je zrada
když nemíří na Asada
Svoboda? Ta v poutech fňuká…

Když bubny duní…
Někteří mrtví jsou neviditelní
„Pro tyhle děti neplakejte
to je daň za naše hodnoty“
Jen chybí příbalový leták
s kontraindikacemi

Prý je Pobaltí v ohrožení
Že by roztály ledovce?
Zeptá se dobrý voják Švejk
namazán opodeldokem

Asi se budou rozdávat
metodické příručky
nad čím lomit rukama a komu spílat
a kde být lhostejný

Někdy by to každému nemuselo dojít

přec jen té bídy
a utrpení
Kdo se v tom má vyznat?

Někteří mrtví jsou neviditelní
Nebuďme
jedni z nich

Světélko naděje?
Standarta je prý něco jako hadr
Krást je běžná věc
jako lhaní
Jak z toho ven?
Nijak – ze sraček hodnoty nestvoříš
kdyby se stokrát napatlaly

Když padají argumenty v podobě
vajec, ukazováčků a rozstříhaných vlajek
diskuse umírá
na nedostatečnost

Je doba jednoho názoru
Čím více zapáchá
tím do honosnějších obalů ho uloží

Ztratili jsme cestu
ale tváříme se, že jsme před cílem
Že prý světýlko – a ne v dálce
Z toho mě mrazí
Z toho, že ač nikde žádný strom
Tak září 

hřib
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EVANGELIUM PODLE TELEVIZNÍ 
REKLAMY 
Svět kolem nás jsou naše hračky.
A Bůh?
Všechno nám odpustí.
Nepotrestá své jedináčky.

Až naplní se lidstva dnové
a všechny hračky rozbijem,
jistě nám zase koupí nové.
Tak si to pěkně užijem.

BŮH SE OHRAZUJE 
PROTI KŘIVÉMU NAŘČENÍ
Jazyky jsem vám nepomát,
nezasel mezi vás nepokoje.
Přestali jste se poslouchat,
každý si melete to svoje.

VEČERNÍ MODLITBA
Klidnou noc,
ať jste zítra
všichni zdrávi.

Hezké sny,
dnes už žádné
Dobré Zprávy.
***
Slova se rodí,
stárnou,
umírají,
některá končí v pekle,
jiná v ráji.

KONEC KONCŮ
Zbaveni lidské
důstojnosti
čekáme na Smrt.
Je to k zlosti,
že zrovna dneska
nemá čas.
A Pánbůh?
Ať ho vezme ďas!

KONEČNÁ DIAGNÓZA 
Došli jsme
na samu hranici
lidského poznání.
U všeho důležitého
už byla stanovena
cena v penězích.

ČAS
Čas nikam neplyne a nic ho nezastaví,
nežije, nehyne, nikoho neuzdraví.
Není náš lokaj ani věrné páže,
nikdy nic nezahladí a nic neukáže.

Čas nezná slova nikdy, vždy a jindy
a na háku má všechny naše pindy.
Do lepších zítřků nežene se směle
a kola dějin jsou mu u prdele.

Nikomu nedá za pravdu a nic ho nezabije,
nepochopí ho nikdo z nás.
A na blbosti jako historie
Čas nemá čas.

KDYBY
Kdyby se
Karel Hynek Mácha
narodil později
o dvě stě let,
na řvoucím Harleyi
objel by celý svět,
své fantazii propůjčil by
z deltaplánu křídla
a ve dvaceti
roztříštil si
hlavu o svodidla.

JOSEF PRSKAVEC
Konečná diagnóza
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NEJVĚTŠÍ POMNÍK 
Hrad Kost se tyčí
u psího hřbitova,
jen vítr se na něm modlí.
Blíží se další
Doba ledová.
Vrány se na tom shodly.

CESTA SLÁVY 
Pěstmi už bušíme
vesmíru na bránu,
příroda se k nám lísá.
Odvážně saháme
věčnosti na hranu,
z plastu je dědova mísa.

***
Vtipnými slovy
smějem se Prázdnu,
jen sami sobě
šilháme do karet.
Na konci města
kotví loď bláznů
a kolem pluje svět.

EVANGELIUM PODLE LICHVÁŘE 
Na počátku byla Směnka,
a ta Směnka byla u Boha,
a ta Směnka byla Bůh.

NUCENÍ  
V mládí mi nutili
skvělou vizi
o Pravdě,
kterou nic nezmění.
Potom mi vnutili
vleklou krizi.
Dnes vnucují mi
v televizi
pilulky proti prdění.

ÚPRAVA HROBU
Do řádků sázím
sazeničky macešek,
pás bílých kamínků
chráním před hlínou
stránkami Reflexu
s galerií nahých žen.
Tohle by se ti, dědo, líbilo.
Škoda, že to tak nemůžu nechat.

BŮH AKTUALIZUJE SVÁ PŘIKÁZÁNÍ
…učiň sobě modlu
z recyklovatelného plastu,
hygienickou, omyvatelnou
a odpovídající normám
Evropské unie…

VZPOMÍNKA
Ještě jsme to neměli otevírat,
hrobník říkal,
že je ještě brzy.                                
Ale někdy se nedá čekat.

BUĎ A NEBO 
Smrt je jen třešnička
na dortu,
který nám zadarmo dali;         
vnucený volňásek                      
na Portu,
kde všichni dozpívali.                            

Život je třešnička
na stromě
v zahradě zlého pána;
někdo ji drze utrhne,                 
někdo jen čumí jak vrána.

STÁLE STEJNÁ ZMĚNA  
Už je to hodně dávno,
kdy přál si mnohý z nás
mít vlasy jako Kristus   
a vousy jako Marx.
Byly to zvláštní časy              
které čas rychle splách,           
měli jsme na ježka vlasy     
a zmatek ve hlavách.             

Vous šedivý je chemlon
a vlasy vítr svál,
a mnoho cukrlátek                     
pan život vzal i dal.                        
Marx sebral nám kus Nebe             
a Kristus Kapitál,                           
jen stále stejný zmatek              
nám v hlavách straší dál.
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NA HROMNICE
Není nad dobře postavený příběh
I když se odehrává znovu a znovu,
Z radiobudíku by mohl zpívat i někdo
horší než Cher,
Lívance by mohly být připálené,
a ranní kafe by mohlo být – inš allah –
i studený turek
Štěstí je přece opakování nebolesti,
blahoslaveny budiž dobré rady, náplasti
a projímadla.
Akorát včera,
byla u nás na sídlišti taková mlha,
že v ní zmizel i vietnamský obchod 

ve vchodu 3B
a buldoček pana Dočkala.
Zrovna v té chvíli jsem se vydal na metro,
ale přitom mě napadlo,
že matrix se může zatraceně zmenšovat.
Stanice Ládví vypadala v té bílé spoustě
jako ohnivá dračí tlama
a vycházely z ní hlasy,
které bůhvíproč zněly,
jako volání muezína.

VIZITKY
Jak se mám? Řeknu bez výčitek:
Jak Hamlet: Skvěle, skvěle,
jen z té hromady vizitek,
pár už zas nemá majitele…

Jsou teď jak mapy Arktidy -
získaly vážnou vadu,
vedou přes místa bez lidí,
až k pólu věčného chladu.

Co ale do těch cedulí -
papír, ten ztráty nebolí,
papír, ten všechno snese!

Chlácholíme se: „To chce klid,“
a snažíme se odstínit,
svit z mýtin v našem lese.

PROCES
Prej slyším jenom trávu růst,
co ale s tím, když ona tolik řve!
A já v ní slyším tolik divnejch úst,
co ječí své – až uši mi to rve!

A všichni náhle šílí touhou,
od velkých měst po vísku Břve:
„Pojď, poženem je – s křikem Mor ho!“
Vzduch jako by čpěl zas od krve.

Prej zase slyším rašit trávu,
vždyť bylo ticho tolik let!
A rádci tvrdí: „Jen nám plete hlavu,
on je to vážně silnej fet.“

Jenže ta vůně – ta je vážně ostrá.
Jak konec snu, jak náhlá křeč,
a věštci s tváří Cagliostra,
si pilují svou soudní řeč.

6. ČERVENCE
Počátek léta...
Staromák dýchá
jak otevřená dračí tlama.

V páteři světa
usychá mícha
a lidem v hlavách hoří sláma.

Tak pijí všechno, vše, co teče,
noc končí ránem,
až zhasnou první lucerny.
A moudrý žebrák,
muž, který všechno přečet,
dumá nad Mistrem Janem:
jak dopravit ho do sběrny.

DUŠAN SPÁČIL
Cloudy
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MALÝ PRINC
(Míšovi a Kubíkovi)

Jakpak se strejdo dělají děti?
I sakra hochu – jak bych ti to řek?!
(Musím sestoupit hlouběji do paměti
tam kde jsem nebyl už celý dlouhý věk)

Jak asi tušíš – chce to mít mámu s tátou
čeká je práce jak stavět chrám z kostek lega!
A když chtěj� udělat i holku rozesmátou
tak je to přijde – klidně i na pár mega!

Nemůžeš ale koukat na výlohy
a reklamace dětí nikdo nebere!
(Někdy jsou křehké jak pavoučí nohy
a jindy s nimi nepohneš heverem!)

Dělat děti je zkrátka pěkná dřina
asi jak dát se na práci na statku!
Jenomže hochu – nedá se to jinak
jinak je lepší hodit si oprátku!

Protože když vše jde od desíti k pěti
– maminka s tátou zatáhnou roletu
a v kosmu zase zacvakaj turnikety
a malý princ pak zachrání planetu!

CLOUDY
Mám často hlavu v oblacích
– prostě jsem někde v cloudu,
pošťák mě proto nezastih,
když mě tuhle zval k soudu...
A tak dál žiju v domnění,
když třeba zrovna začne lejt,
že život má jen zpoždění
že stačí počkat na upgrade.

1 + 1
„Už budeš?“
Žádná odpověď
(Víš přece že neslyší
když teče voda!)
Pak konečně skončí

a jsi na řadě ty
Sprchuješ se
a zároveň vstupuješ do své ženy
(i když už dávno sedí u televize)

Obláčky její a tvé páry
spolu bezuzdně obcují
a tvoje stopy na předložce
u umyvadla
se spojují s vlhkostí
která zůstala po ní
Můžete si být blíž?!
Kouzlo malého bytu

ŽÁRLIVOST
Blahoslavená Marie,
zkus na něj chvíli nemyslet
vždyť mrzutý a starý je,
a ty slavíš svých dvacet let.
Bylas s ním chvíli, Marie,
prý měl takových povíce.
však od té doby žárlí jen,
na boha ve tvé kolíbce.

MLADIČKÉ BÁSNÍŘKY
PO DVACETI LETECH
(Jaromíru Nohavicovi)
Vstává, když zazvoní poezie,
Snídá, když z kuchyně zavoní poezie,
Pak se v tramvaji tlačí mezi jamby a trocheji
A na píchačkách u vchodu si označí čas poezie

Je nejlepší přadlenou na lince poezie,
O přestávkách ale s kamarádkami kouří poezii
A oplzle flirtuje s volným veršem
A pak jde na záchod, aby si ulevila od poezie
Když dorazí domů, slovo se stává tělem

MANUÁL VÁŠNĚ
„Pojď ke mně!““
Nepůjdu!!
„Anebo přece!?“
Jak topič přidává
do žhavé pece

Když ji žár promění
jde to už lehce
směřuje k spojení
jak muslim k Mecce!

Náš výbor je z autorovy sbírky Neználek 
a Daidalos. Ilustrace a typografie Zorka a Jan Gab-
lerovi. Odpovědný redaktor Karel Sýs. Vydavatel
a tisk Zdenka Brožová, Periskop, Hluboš 133,
v edici Báseň na sobotu, svazek 31. 
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ZAJÍČEK V JAMCE SEDÍ SÁM
I já si chci odsedět své v dolíku Kostelce
Vidí ve mně vetřelce
trestance co se chce usadit
ve městě kde udělal tolik kas
kde vylomil tolik zámků
zlomil tolik klíčů
Zatímco chci jen
pálit rum z cukrové třtiny
z hebkých samohlásek mateřštiny

KONEČNÁ STANICE
Bertoltu Brechtovi
Těším se tam kam jedu
a naopak
Sotva se hnu už vyhlížím
zpáteční vlak

Jednou si takhle vyjedu
z Kostelce nebo z Písku
do Neznáma nad Nejistou
bez zpátečního lístku

ROK BEZ MAMINKY
A je to zas on
je to zas Kostelec
a všecko je tu cizí
za polárním kruhem je tepleji
tělo se devětkrát přestavělo
po matečných buňkách ani památky
Jedině hrob je náš
a i ten je cizí
nenese ani naše příjmení
jen Šarapatků a Dolanů
co nás mazaně předběhli

Maminko byl jsem tady dnes a budu zítra
má večernice už už svítá…

OPRAVDU?
Co Písek vzal
to Kostelec vrátí
co Písek prodloužil
to Kostelec zkrátí

TADY
Tady sedávala maminka v puntíkových šatech
„Nikdy jsem neměla odjíždět z Kostelce
Puntík a dost!“

Teď se do Kostelce vrátila
jako by z něj nikdy neodjela
jako by se všecko splnilo do puntíku!

Svět jsme poměřovali Kostelcem
ať si bylo jak si bylo
vždycky bylo kostelecky
Kostelec jsme našli v Paříži v Římě 
v Jeruzalémě v Havaně
Ale i naopak – nevytáhli jsme paty
a svět nám ležel pod patou 
jako ďábel Madoně

LIBRAČNÍ BOD
Už už jsem dosáhl bodu obratu
teď už se můžu jen vracet
a na to co bylo předtím
smím nemyslet anebo zvracet

Už brzy budu zase točit vlčkem
a rozlamovat dřevěný Farmal vedví
s babičkou budu vysedávat v okně
a odhalovat kostelecká ledví

„Kájinku tamhle jde slečna Kleprlíková“
„Asi míří do Secesse babi“
Už brzy poteču k porodu
jako Vltava k Labi

KAREL SÝS
70

Fo
to

 S
ve

to
zá

r P
le

sn
ík

Lipa_03_2016_LIPA  31.08.16  12:46  Stránka 38



39

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

STOLPERSTEIN V KOMENSKÉHO ULICI
Dědeček nemá hrob
měl sklony k levitaci
poletoval jak ptáci
od tetičky k babičce a zpátky

Prapravnuky Heina
plynovali prapravnuci Goetha
Zasadil jsem mu kámen
na konci bývalého světa

NA SKOK V KOSTELCI
Jak psí víno na škole zestaralo
jak mu zčervenaly nehty
zaťaté do omítky

Jak sešla Secesse
z bifteků jsou řízky
z řízků svítky

Jak zestarala plovárna
bazén se scvrkl
Díky neplavu v louži!

Bože jak zestaral náš hrob
urny vyhřezly
je vidět do útrob

Bože jak zestarala maminka
ze vzpomínky zbyla hrozinka
Pomodlím se ale
proč bych měl odpouštět našim viníkům?

Živí pospíchají na autobus
ale pro tebe kdo přijede?
Jaký spoj?
Už stojím opodál

Zůstane po mně jen stopa na obrubníku
v Oceánu bouří v Moři klidu
jako po každém z nás
Snad jednou v boží zahradě
vyrostu zas

KOMENSKÉHO 465
Zajiskřilo se v bývalém okně
doufám že pro mne
anebo babička – strážkyně majáku
rozsvítila na cestu zbloudilému ptáku?

NÁVRAT NEŽÁDOUCÍ
„Dědečku proč jsi mne opustil
dědečku lama zabachtani
El Al tě do Secesse dopraví i v pátek
hvězda určitě ještě nevyšla
navíc je zataženo
Zasadil jsem tikámen do chodníku
tam kam sis odložil kufr
který už nebudeš potřebovat
Tvé dvouplášťovky obdrží velitel ponorky
tvou břitvou si podřízne štětiny Pinďa Jöckl
tvými vlasy vycpou sedadlo Heydrichova merce-

desu
tvé vlasy rozežerou jeho slezinu…“

„Přijdu ale jen na deci vína
Spěchám na dobytčák do Terezína!“

JÍZDA NA KOLEČKOVÉ POSTELI
„Doktor Antekirt vykonával mnohé 
cesty takovou rychlostí, že vznikla 
pověst o tom, že je současně 
na dvou místech.“
Jules Verne: Matyáš Sandorf

Z Písku do Paříže jsem jezdil každý den
s Vernem s Rimbaudem
a možná jen obden
Jaká to touha nerozumná
opouštět svoje rodná humna
viď Nezvale
Nejdál dorazím vleže
Z pařížské modře nad Pískem
na zapřenou se vynoří
dvojnice Eiffelovy věže
Nespěchám na nádraží
Písek je Protopaříž
I když si zapomenu klobouk
nad Otavou se vztyčí Vítězný oblouk
a u jeho pat tam dole
zlátnou Elysejská pole
Chatu v Jezerní kotlině mi chystá
tajný foglarovec – bukinista
Babička mě budí
neb bilo osm právě
„Kájo: snídaně v trávě!“
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KARLU SÝSOVI 1
Ministr kultury to vůbec netuší,
že bys chtěl šukat s Věstonickou Venuší.
Ale až mu to někdo poví,
jaký máš přístup k bájesloví,
nechá tě zavřít do chládku,
abys mu nezneuctil vzácnou památku.

VLASTENECKÁ
Kveť v našich duších, česká srando,
a znepokojuj lemouny a mezky.
Tobě by propadl i Marlon Brando,
jen kdyby uměl česky.

KARLU SÝSOVI 2
Ach, sekat básně jako Baťa cvičky,
i když mi kdekdo říká Fuck,
a psát je fixkou holkám na kozičky
a na prdelky zrovna tak!

Takový sen mě často budí k ránu
pouhých pár vzdechů od ráje - -
Ach, jak je těžko vstávat veteránu
do reality, jaká je!

MILIARDY ROKŮ 
(Evě)
Víš, kolik dní a nocí
jsme promilovali, má lásko?
A miliardy roků promarníme,
sami,
já bez tebe,
ty beze mne,
tam někde na věčnosti
za hvězdami...

NEJKRATŠÍ BÁSEŇ O NEMYŠLENÍ 
Když máš mozek neduživý,
myšlení tě neuživí. 

NEJKRATŠÍ BÁSEŇ O MINISTERSTVU VÁLKY 
Tam, kde vládnou mozky khaki,
zapomeňte na zázraky. 

NEJKRATŠÍ BÁSEŇ O SAMOTĚ 
Nikdo mi nevolá a nikdo nepíše,
jako bych zradil Krista Ježíše... 

NEJKRATŠÍ BÁSEŇ O BOZÍCH 
Člověk si ničí charakter a zdraví -
a bohové se bohatýrsky baví. 

NEJKRATŠÍ BÁSEŇ O KONCI SVĚTA 
Básníci vymřeli. A místo básní zbudou
reklamní slogany. 
A svět se zalkne nudou. 

NEJKRATŠÍ BÁSEŇ O ODPUŠTĚNÍ 
Odpusť sám sobě,
a pak odpusť Bohu,
že nám všem věčně nastavuje nohu. 

PODĚKOVÁNÍ
(Karlu Sýsovi – mírně pateticky) 
Za líheň metafor v tvé hlavě díky
kam na ně žádný křivák nemůže
za vědomí že smrt je krátká na básníky
co píšou verše přímo do kůže

za nekonečný oceán všech inspirací
kde na nás čeká Ostrov pokladů
dík za mládí co se ti dennodenně vrací
i bez cestovních dokladů

Když zdoláváš svou magnetickou horu
cvičíš se v lásce odvaze i vzdoru
a dobře víš že není cesty zpět

Kentaure s něžně zatvrzelou duší
vím proč ti srdce v hrudi buší
Tím srdcem musí projít celý svět 

JIŘÍ ŽÁČEK  
Poděkování
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NEJKRÁSNĚJŠÍ BÁSNĚ 
Ani hravé, ani dravé,
ani laskavé, ani třaskavé
ani erotické, ani exotické,
ani cudné, ani nudné,
ani magické, ani tragické,
ani harmonické, ani démonické,
ani něžné, ani sněžné,
ani efektní, ani defektní,
ani majetátní, ani protistátní,
ani prosté, ani sprosté,
ani mateční, ani jateční,
ani dramatické, ani gramatické,
ani jednoduché, ani složité,
nejkrásnější básně jsou ty prožité.

DÍTĚ MALUJE
Dítě maluje a je tu tátamáma,
dítě maluje a stvoří celý svět.
Namaluje cestu do neznáma,
po které se jednou vrátí zpět.

Dítě maluje a roky rychle pádí,
a než domaluje, jsme už dospělí.
Přičaruje světu věčné mládí;
bůhví co nám ještě nadělí.

Namaluje lásku, toužení a hoře,
namaluje zlatou rybku z moře,
jednorožce, bájný modrý květ,
svoje srdce, které něžně bije,
jak mu velí božská fantazie…
Dítě maluje a stvoří šťastný svět. 

SONET K POCTĚ HLÁSKY Ř
Bratříci z říše řek a říček,
řeřich a netřesků a bříz, 
kde kořenářky věří na řebříček,
kde vášně vřou a řeč má říz,

kde řimbabové v říji hýří
a lid se koří hoře Říp,
kde z přísné pravdy zbude kouř a chmýří,
a přesto věříš: Bude líp,

vy, mořeplavci českých moří,
přestaňte myslet na příkoří –
ať řvou lvi, heraldická zvěř,
ať bouře hřmí a víří peří
na počest moudrých předků, kteří
stvořili pro nás božské Ř! 

BLUES PRO JANU K.
(Janě Koubkové)

Když je holka narozená ve Štíru
tak má v duši všechnu hořkost vesmíru
Volej halelujá nebo třeba heč
Buď se tomu směj anebo breč

Život občas hladí občas nehladí
zmaluje ti tvář a zkopá pozadí
Přestaň ronit slzy Ty se radši směj
I když jsi teď na dně zas ti bude hej

Když máš kliku tak tě potká Mr. Jazz
foukne do trumpety hrábne do kláves
Volej halelujá nebo třeba heč
Buď se tomu směj anebo breč

Když ti život zmydlí tvář i pozadí
Mr. Jazz ti řekne: Děvče nevadí
Čert vem všechny chandry čert vem hnus i děs
Nejvěrnější přítel člověka je Jazz

NEJKRATŠÍ BÁSEŇ O RÁJI 
Kde je ráj? Tam, kde jsou Evy...
Tolik božských Ev!
Každý den jim skládám vděčný chvalozpěv. 
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Z reportérova archívu

ROZDĚLENÁ ZEMĚ
POD ARARATEM
JIŘÍ STANO

Podnětem, abych ve svém archivu vyhledal re-
portérský blok s titulem Arménie, byla tisková in-
formace, proč se Turecko rozvzteklilo na svého
NATOvského spojence Německo. Jeho spolkový
sněm označil 2. června 2016 masakry Arménů Os-
manskou říší v roce 1915 za genocidu.

Současně přiznal, že svůj díl odpovědnosti za
tehdejší události nese i Německo jako spojenec
Osmanské říše, které o masakrech vědělo, avšak
proti nim nezasáhlo. Současná vláda Turecka, která
je nástupnickým státem Osmanské říše, má však
odpovědnost za to, jak se s tehdejší událostí bude
zacházet dál. Turecký parlament totiž přijal zákon,
podle něhož je trestné označovat vraždění z roku
1915 za genocidu. Neboť považuje „incidenty
v podmínkách 1. světové války za běžné“. Tolik
agentury.

Připomeňme ještě, že Německo není jediným
státem světa – v Česku tak učinil pouze prezident
Miloš Zeman – které osmanské barbarství z roku
1915 označuje za genocidu. Podobný turecký zá-
chvat vyvolala naposledy před desíti lety Francie.

Takové počínání je nepochopitelné, neboť v žád-
ném usnesení se současné turecké vlády, počínaje
Atatürkovou, od roku 1922 neoznačují za odpo-
vědné. Pobouření svědčí spíš o tom, že prastarý
osmanský šovinismus, zrozený ve veleříši, která
v 15. až 17. století byla největší na světě, kdy jí pat-
řila většina území jihovýchodní Evropy, Černomoří,
Blízkého východu a severní Afriky, v jeho podvě-
domí stále doutná.

Oč konkrétně jde. Když v roce 1876 svrhl krvavý
sultán Abdülhamid osvíceného Murada V., zúčtoval
s pokusy o demokratizaci a obnovil despocii v nej-
horší podobě. Když jeho šovinistická politika vyús-
tila v masakry křesťanů v Arménii (1894-95), na
Krétě (1897) a v konflikty v Makedonii, postavil
proti sobě Anglii a mladoturecké hnutí v čele s po-
zdějším prezidentem Atatürkem, které v revoluci
odstranilo Abdülhamida a dosadilo Mehmeda V.,
který vládl až do roku 1918. Byl to rok definitivního

rozpadu Osmanské
říše.

Průvodcem po
Arménii, tehdy
ještě sovětské socialistické republice, po neoby-
čejných kulturních památkách, mi byla významná
arménská básnířka Metakse, kultivovaná žena,
kulturními dějinami svého národa přímo prostou-
pena, jak se usadily v jejich citech.

Hosty provázela strhujícím způsobem. Slovem,
i vhodnou trasou znamenanou hrdinstvím i utrpe-
ním, klíčovými památkami, které dějiny živě ilustrují.
Přes všechny úděsné bouře v podobě nájezdů Per-
šanů, Římanů, Řeků, Iberů, Arabů, Mameluků, Mon-
golů a seldžuckých Turků, jež se staletími přes
Arménii přehnaly, zachovalo se dodnes 4000 památ-
níků arménského umění. Pohanské chrámy a urart-
ské pevnosti, paláce, unikátní fresky. Na dědictví
Urartu, státu, který se rozprostíral na území dnešní
Arménie, jižní Gruzie, severního Iránu a východního
Turecka, indoevropští Arméni citlivě a s tvůrčím pří-
stupem, umem a svým viděním navázali.

Cestou k nejposvátnějšímu místu Arménů, do
Ečmiadzinu, mě stačila Metakse seznámit s klíčo-
vými kapitolami historie země. První samostatný
státní útvar Arménů vznikl ve 3. století před naším
letopočtem, o 15 století dříve, než si Seldžukové
začali uvědomovat vlastní tureckou identitu v pra-
vlasti východního Turkmenistánu. Ta se pak upev-
ňovala v průběhu několika století trvajícího
úspěšného tažení na Západ, při němž přijali islám
v sunnitské podobě, díky jemuž ovládli i staré is-
lámské země.

Arménský stát se rozkládal mezi Středozemním,
Černým a Kaspickým mořem. Žilo v něm na 40 mi-
liónů Arménů. Ti pak vytvořili, jako první, z křes-
ťanství státní náboženskou ideologii. Dříve než
Řím, kolébka křesťanství. Velkou Arménii si pak
rozdělili Římané a Peršané. Po několika stoletích
nadvlády cizích států si v roce 1639 celé arménské
území rozdělily Osmanská a Perská říše. Až po 200

42

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Fo
to

 S
ve

to
zá

r P
le

sn
ík

Lipa_03_2016_LIPA  31.08.16  12:46  Stránka 42



43

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

letch útlaku roku 1820 došlo k postupné obnově
východní Arménie v rámci carského Ruska. Zá-
padní Arménie na území Turecka pozbyla samo-
statnosti a stala se součástí osmanského impéria. 

S Metaksou jsme se prokousali stručnými ději-
nami Arménů, až jsme se dostali k hlavnímu cíli
naší celodenní výpravy. Vrátili jsme se do Jerevanu,
města, o němž se tvrdí, že je starší než Řím. Zane-
dlouho by měl oslavit 2800 let od svého založení.
Jerevan je obklopen pahorky, z nichž každý má
svou historii. Metakse zamířila k jednomu z nich,
s poetickým názvem Cicernakaberd – Vlašťovčí
pevnost. Před 2000 lety tu byla skutečně pevnost,
dnes park. Na jejím vrcholku byl už z dálky vidět
úzký jehlanový obelisk – Památník genocidy z roku
1915, onoho nejtragičtějšího roku.

Zaparkovali jsme nedaleko mauzolea. Jeho
stavba je řešena jako 12 masivních pilířů nakloně-
ných ke středu, k věčnému ohni. Vedle něho, vy-
soko čnějící ostré věže, jsme si připadali jako
mravenci. Jako by nožem rozříznutá na dvě části,
věž symbolizuje rozdě-
lení národa. Vnitřní pro-
stor mauzolea,
ohraničený pilíři, před-
stavuje ránu, která se
nikdy nezahojí. Z místa,
kde plane věčný oheň,
line se melodie Komita-
sovy písně Antuni – Bez
domova. A jakoby z hlu-
bin země zaznívá kaž-
dou hodinu rekviem
zvonů na památku mrt-
vých. Jen v letech nej-
krutějšího teroru 1915
a 1916 vyvraždila os-
manská soldateska
během tří měsíců jeden
a půl milionu Arménů.
V předcházejících letech
milion. A to nejkrutějším
způsobem, jaký do té
doby poznaly dějiny.

Jen ve městě Van
bylo pobito 60 tisíc oby-
vatel, tedy téměř
všichni, a celé město
bylo srovnáno se zemí.
Podobně, jak to učinili

Římané s Kartágem a Korintem, nebo Němci s Li-
dicemi a s Ležáky. V roce 1915 zahynul spisovatel
Grigor Zohorib, básník Daniel Varužjan, básník
Ruben Sevak, vyvražděna byla téměř celá armén-
ská inteligence. V tomtéž roce zešílel slavný hu-
dební skladatel Sogomon Gevorkovič Komitas
(1869 – 1935), o němž Debussy řekl, že by vyměnil
celé své sídlo za jedinou jeho píseň. Komitas na-
psal okolo 4000 melodií, je zakladatelem arménské
národní hudby. Ve stejném roce emigroval jako
mladý chlapec pozdější spisovatel William Saro-
yan.

Během všech masakrů, s přestávkami dvacet let
trvající genocidy, byly dohnány k útěku z prastaré
vlasti téměř tři miliony lidí, kteří našli nové domovy
v 52 zemích světa. V USA a v Kanadě žije více než
půl milionu Arménů, dva miliony pak ve Francii,
Íránu, Libanonu, Bulharsku a dalších státech. Praž-
ský rodák, spisovatel Franz Werfel, v románu Čty-
řicet dní, umělecky zobrazil existenční boj Arménů
proti Turkům.
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Když jsme vyšli z truchlivého prostředí
na světlo, Metakse se těžce opřela o pilíř
mauzolea. V jejích očích jsem spatřil slzy.
Začala recitovat: „Kdybych já jen někdy
uměla / svět před smrtí chladnou zastínit
/ živým teplem chvějícího se těla! / Krva-
vým bych slzám zabránila vyronit!”

Dlouho mlčela v pohnutí, než řekla: „Ten
památník připomíná, že byla vykonána ge-
nocida nad téměř polovinou tehdy žijícího
národa.“ Z kabelky mi podala svazeček
své poslední sbírky v ruském překladu.
Jmenovala se V objetích života. Na straně
49 bylo tužkou zatrženo čtyřverší básně
Píseň o slzách. Porozuměl jsem, že tyto
jsem právě vyslechl v arménském jazyce.
Pak mě objala, sklonila hlavu na mé ra-
meno. Věděl jsem proč. Aby vřeleji ve mně
vznítila pochopení pro arménskou duši
a její tisíciletá osudová muka.

„Zítra vezmeme na malý výlet k jezeru
Sevan člověka, který je vašemu národu,
Juri, hodně blízký.“ Ukázalo se, že to byl
dobrý známý Metaksy, generálmajor S. Martiros-
jan, někdejší velitel 73. střeleckého sboru a jeden
z osvoboditelů Prahy. Byl to příjemný a veselý spo-
lečník, který hýřil vzpomínkami na Václavské ná-
městí 9. května roku 1945, kterým projížděl v džípu
hodinu, než se dostal od Můstku k Muzeu kvůli
špalírům jásajících Pražanů. Avšak Metakse ho po-
zvala, aby vyprávěl starou legendu o tragické lásce
dívky Támar k pastýři, o lásce, kterou dělilo široké
jezero Van.

Kdysi dávno žila na ostrůvku uprostřed jezera Van
dívka Támar. Každou noc z pevninského břehu plaval
k ní její milý. Aby nezabloudil ve tmě, rozdělávala
ohýnek jako orientační majáček. Otec, který lásce
nepřál, dal jedné noci svými lidmi ohníček rozšlapat.
Chlapec nevida světlo, zabloudil a utonul. V poslední
chvíli svého života žalostně vzdechl: „Ach, Támar …
“. Ostrůvek od té boby nese název Achtámar.

Tak Metakse dlouho vyprávěla, aby vysvitlo, že
legenda je podobenstvím osudu západních Ar-

ménů, kteří už nikdy nedosáhnou
spojení s východními bratry. 

„Podíváme se na mapu“, ozval
se v generálmajorovi topograf.
„Spatříme, že od jezera Van přes
Ararat a Jerevan vede k jezeru
Sevan stokilometrová přímka.
Vzdálenost z hlediska času zcela
nepatrná. Přesto nedovoluje spojit
dvě torza jednoho zkrvaveného
těla.“

Jejich city spojuje už jen Ararat,
na který hledí každý z jiné strany.
Přesto stále vyvolávají hrůznou
vzpomínku na krvavé řeže, jež se
kdysi odehrávaly na březích jezera
Van.
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Světová kultura, odkaz našim dětem, bude naprosto
odlišná než ta, kterou známe dnes. Budeme svědky
měnící se demografie světa. Z výzkumu vyplynulo, že
k udržení jedné kultury po více jak 25 let musí být po-
rodnost vyšší než 2,11 na rodinu. Cokoliv menšího
bude znamenat populační úpadek kultury. Z historic-
kého hlediska žádná kultura se nedokáže udržet s 1,9
dítěte na rodinu, a porodnost 1,3 kultura nemůže pře-
žít. To protože je k obnově potřeba 80 až 100 let, a ne-
existuje zde žádný ani finanční plán, jak udržet kulturu
během této doby. Jinak řečeno, pokud 2 páry rodičů
mají po 1 dítěti, a ti mají opět pouze 1 dítě, tak nám
vyplyne, že zůstane pouze jedna čtvr-
tina počtu vnoučat, než bylo prarodičů.
Pokud by se v roce 2006 narodilo jen
1 milión dětí, bylo by obtížné v roce
2026 najít mezi dospělými 2 milióny
pracovních sil. S úbytkem populace
ubývá i původní kultury. V roce 2007
byla porodnost následující:

Francie 1,8. Anglie 1,6. Řecko
1,3. Německo 1,3. Itálie 1,2. Španěl-
sko 1,1. (Čechy 1,1. Zde neuve-
deno). A celkový pohled na
Evropskou unii, složenou z 31 států?
Porodnost necelých 1,38…

Jednoduše řečeno, je nemožné nastalou situaci za-
chránit - původní evropská kultura vymírá. V období
příštích let Evropa, jak ji známe, nebude existovat.
Počty mladé populace však v Evropě neklesají. Proč?
Důvodem je imigrace. Islámská imigrace. Od roku
1990 ze všech populací, které vzrůstají v Evropě, is-
lámští imigranti tvoří devadesáti procentní většinu. 

Francie. Původní obyvatelé Francie 1,8 dítěte na ro-
dinu. Muslimové 8,1 dítěte na rodinu. V tomto suverén-
ním státě s jednou z největších křesťanských populací
na světě, je v současné době více mešit než kostelů.
30% dětí ve věku do 20 let jsou islamisté. Ve větších
městech, jako jsou Marseille, Nice, Paříž, se toto číslo
mění na 45%. V roce 2027 tak 1 z 5 Francouzů bude
muslim. Do 39 let se Francie stane islamistickou zemí. 

Velká Británie. V minulých 30 letech muslimská
komunita ve Velké Británii vzrostla z 82.000 na
současných 2,5 miliónu, což je více jak třiceti ná-
sobný nárůst. Je zde také přes 1.000 mešit, mnohé
z nich byly původně křesťanské kostely. 

Nizozemí. V tomto státě 50% všech novorozenců
tvoří muslimové. A během 15 let polovina populace
Nizozemí bude tvořena muslimy. 

Rusko. Tady žije více jak 23 miliónů muslimů.
Takže 1 z 5 obyvatel Ruska je muslim. 40% ruské
armády bude tvořeno islamisty a to pouze v prů-
běhu několika let.

Belgie. 25% veškeré populace a 50% novoro-
zenců tvoří muslimové. Belgická vláda uvedla, že
v roce 2025 se 1/3 všech evropských dětí narodí
do muslimských rodin. Zbývá pouze 17 let…

Německo. Německá vláda byla první, která
o této věci promluvila nahlas, a v nedávné době pro
veřejnost uvedla: Úpadek (německé) populace ne-
může být zastaven. Je to jako otáčející se spirála,
která nedokáže změnit směr. Německo se stane
muslimským státem v roce 2050. 

Muammar Kaddáfí, libyjský vůdce, řekl: Jsou zde
znamení, že Alláh daruje vítězství islámu v Evropě
bez mečů, bez zbraní, bez dobývání. Nepotřebu-
jeme terorismus. Nepotřebujeme sebevražedné
atentátníky. 50 a více miliónů muslimů v Evropě ji
změní v muslimský kontinent v příštích pár dese-
tiletích.

V současné době žije v Evropě 52 miliónů mus-
limů. Německá vláda očekává během příštích 20
let zdvojnásobení na 104 miliónů. V Severní Ame-
rice je situace podobná. 

Kanada. Porodnost je zde na čísle 1,6. K udržení
kultury je potřeba však minimálně 2,11 dítěte na
rodinu. Islám je v současnosti nejrychleji vzrůsta-
jící náboženství. Mezi roky 2001 a 2006 kanadská

SVĚT SE ZMĚNÍ
Filmový dokument z roku 2008
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populace vzrostla o 1,6 miliónu
obyvatel. Z toho bylo 1,2 mi -
liónu imigrantů. 

USA. Ve Spojených státech
je porodnost 1,6, pokud připo-
čteme Latinoameričany, dosta-
neme se na 2,11 dítěte na
rodinu, což je požadováno pro
udržení kultury. V roce 1970
zde žilo 100.000 muslimů,
v roce 2008, tedy dnes, je tu
více jak 9.000.000 muslimů.

Svět se mění. Je čas se probudit. Před 3 roky se
24 islamistických organizací sešlo v Chicagu na za-
sedání, a v zápisu z něho jsou zaznamenány po-
drobnosti o plánovaném nástupu islámu ve
Spojených státech. Od novin, přes politiku, čkolský
systém, až do dalších důležitých stavebních prvků
americké společnosti. Zasedající zde konstatovali:
Musíme se připravit na realitu, že za 30 let zde bude
přes 50 miliónů muslimů, žijících na území USA.

Svět, ve kterém žijeme, není tím světem, ve kte-
rém budou vyrůstat naše děti a naše vnoučata. Ka-
tolická církev uvedla: Islám se stane rovnocenným
partnerem.

Studie ukazují, že v průběhu 5 až 7 let se islám
stane dominantním náboženstvím ve světě. Pro-
síme, připojte se k našemu úsilí šířit tuto zprávu
o měnícím se světě.

Záznam komentáře: Jan Poláček
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Hodnotový svět 
Po celé generace znal tzv. sedmero hlavních

hříchů:
* pýchu * lakomství
* závist * hněv
* smilstvo * nestřídmost  
* lenost.
Postupem času se jejich obsah proměnil do

dnešní podoby:
* z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;
* z lakomství se stal zákon ekonomiky;  
* nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň;
* závist v boj o spravedlnost; 
* hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání

druhých; 
* smilstvo v prevenci proti neurózám; 
* lenost se proměnila ve výraznou a chronickou

tendenci odkládat plnění povinností a úkolů na
pozdější dobu 
Díky této moderní nomenklatuře zbavil se

starý kontinent těžkých hříšníků. 
Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo

známé, skoro archaické pojmy jako
hulvátství, které se změnilo ve svobodu pro-

jevu, 
okrádání definované jako svobodný trh, 

zanedbanou výchovu děti jakožto tvorbu vlast-
ního názoru potomstva,

neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdra-
vého rozumu a  

likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se
předsudků,

nacházíme se v aktuálně nám známém pro-
středí uprostřed Evropy. 

K tomu dodám, že  
svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce, 
tolerance se proměnila v ustupování zlu
a korektnost v povinný názorový koridor.

Jaroslav Maxmilián KAŠPARŮ
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Musíme nejdříve definovat, co je to vlastně ko-
laborace.

A musíme to vzít od Rakouska.
Karel Sabina chtěl rozbourat Rakousko, když

ještě zdaleka nebylo zpuchřelé. Původně ho odsou-
dili k smrti, nakonec dostal osmnáct let těžkého
žaláře. Odseděl si osm let a vrátil se zmučený do
Prahy, kde se však k němu disidenti z lepších rodin
nechtěli znát. Podporovali ho jen taktak, aby ne-
chcípnul hlady. Možná něco řekl policii, podle ar-
chivů ale jen to, o čem si policejní vrabci cvrlikali
na střeše.

Ale i kdyby…
Kdyby neudělal nic jiného, než že zachránil dílo

Karla Hynka Máchy před zničením a zapomněním,
a že napsal libreto k Prodané nevěstě, na věčnost
by mu to stačilo.

Pohnali ho před tzv. národní soud. Kdo byli oni
samozvaní soudci? Režimní papaláši, nositelé vy-
sokých rakouských řádů, zbohatlíci, mlynáři, pro-
fesoři, nóbl kolaboranti s takzvaně nenáviděným
režimem. Mezi nimi zasedl bohužel i Jan Neruda.

Vždycky záleží, z které strany na věc hledíme.
Hlavně se nedívat z ptačí perspektivy.

Neruda napsal povídku Jak to přišlo, že dne 20.
srpna roku 1849, o půl jedné s poledne, Rakousko
nebylo rozbořeno. Tuhle humornou a vtipnou po-
vídku však můžeme považovat i za ironické zostu-
zení pokusů o protirakouský odboj. Tedy za
kolaboraci?

Můj dědeček zahynul v Terezíně. Babička
s dvěma dětmi zůstala najednou bez prostředků
a byla nasazena, tedy přinucena pracovat, a dělala
lehátka pro wehrmacht!

Kolaborovala tedy?
O nic víc než tisíce dělníků, co lámali normy

v protektorátních továrnách na letadla, kulomety
a spol., aby měla Luftwaffe na čem lítat a Wehr-
macht čím střílet. Dokonce pro Němce smontovali
i létající talíř!

Jistě, našli se hrdinové, a nebylo jich málo. Hr-
dinové však nepatří do statistik a hrdinství není po-
vinné.

Baarová měla
smůlu, protože byla
mladá, krásná
a nešla přehlídnout.
Byla moc vidět.
Byla vidět víc než
nějaký soustružník
z Letňan. Ale ona
chtěla, aby ji viděli.

Byl kolaborantem primátor Prahy Klapka? Už byl
odsouzen k smrti a ještě u soudu svou výpovědí
přitěžoval Eliášovi.

Byla slečna Constanze Manziarlyová, Hitlerova
dietní kuchařka, kolaborantka? Vždyť Hitlera udr-
žovala při životě svými zeleninovými blafy!

Francouzská herečka Arletty kolaborovala
s Němci. Dala se důstojníky wehrmachtu zvát na
večírky, recepce a taky do postele. Po válce se há-
jila celkem logicky a byl by to trefný způsob obha-
joby i pro Baarovou, Mandlovou et consortes:
„Moje srdce patří Francii, ale kunda jen mně!“

Herci musí chtě nechtě hrát, a aby nevyšli ze
cviku, hrají i v životě. A tak všichni hráli, hráli, až
se obehráli. Hráli pro přízemí i pro podzemí, jak kdo
a pro koho. Oldřich Nový kristiánil, až už nebyl od
Kristiána k rozeznání, Beneš a Schránil frakovali,
až jim narostly krovky. A proč by nehráli?

Básníci básnili a spisovatelé spisovali a proč by
nepsali a nebásnili? Kdo nepsal pro odboj, psal
aspoň o kytičkách, které jednoho májového dne
rozkvetou.

František Halas přes den pracoval v Orbisu
a v noci psal básně do ilegálního Rudého práva.

V Orbisu nad ním držel ochrannou ruku ředitel
Rudl; ráno šeptal zprávy Němcům a večer Angliča-
nům.

Ale jen nemnozí psali jako třeba Jan Zahradní-
ček:

„Co zbývá? Vrátit se ke koruně Svatého Václava,
vyzdvihnout ji z ponížení, které se na ní ukládá pra-
chem nezájmu, a nahradit jí bolestnou ztrátu roku
tohoto věrností a oddaností. Ale dříve než se začne
s touto přestavbou, je třeba vyřídit dvě otázky,

Kolaborovala-li či nekolaborovala-li
Lída Baarová?
KAREL SÝS
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které nevyřešeny by potměšile hatily všechno naše
úsilí: otázku židovskou a s ní spojený problém ze-
dnářských lóží… Pejzatá cenzura míchaná, pep-
řená a pečená v temných doupatech zpupných
nápadníků židozednářských má nás i nadále uko-
lébat ve strnulost.“

Máslo bylo v protektorátu na lístky, ke konci už
nebylo vůbec. Ale mnozí, a herci zejména, měli
máslo na hlavě. Jenomže každý jen trochu chyt-
řejší pošupoval praporky po mapě a počítal, kdy to
praskne, a pro ten případ si připravoval svého Žida.

Vlasta Burian prý vyšel na scénu s bičem a na
konci měl připevněné velké Cé z papíru. A zahovo-
řil: „To je bič na něm cé“, rozuměj na Němce. Snad
to prý měl sám vymyslet.

A vida, pak čtu Pestré cesty po Čechách od Sva-
topluka Čecha, a on vypráví o svém otci, českém
vlastenci, že si vyrobil bič a na něm cé! Jenže to
se psal rok 1892!

Baarová byla naivní i mazaná. Chápala, že je he-
rečka hezké tváře a hodí se jen pro určité role.

Dobře věděla, kdo rozhoduje o přidělení rolí.
Bylo to lákavé. Goebbels byl megaloman, z Barran-
dova chtěl udělat v brzkém budoucnu Hollywood.
Kdo by se v jeho umělém slunci nechtěl opalovat?

Naivní? Ministr propagandy ji prosil, ať se při-
jede podívat na sjezd NSDAP. Až se při projevu do-
tkne kapesníkem rtů, znamená to, že na ni myslí!

Jenže my víme, co tenkrát v Norimberku – v září
1936 – vykřikoval. Z jeho rtů, kapesníček nekapes-
níček, vycházely kromě slin hrdelní výkřiky o „vra-
žedných orgiích bolševiků ve Španělsku“
a o „patologickém a zločinném šílenství jejich ži-
dovských učitelů v Moskvě“.

Byla naivní? Když začali z Barrandova, z Prahy
a z protektorátu vůbec mizet Židi, registrovala to:
„Myslela jsem si, že jeli do Ameriky.“

Někteří opravdu jeli, jiní a těch byla většina –
taky jeli, ale ne do Ameriky, nýbrž do nedalekého
Terezína nebo rovnou do Osvětimi.

Ale určitě věděla, jako každý v Praze a okolí, že
Židi nesmějí do parku, do restaurace a nakonec ani
do kina, kde by mohli obdivovat její umění. Ale že
je odvážejí do vyhlazovacích táborů, to opravdu ne-
musela vědět. Jiní machři, politici světových zna-
ček, se taky tvářili, že nic nevědí.

Ale taky věděla, že nemizejí jen Židi. Mizeli
i „arijští“ kolegové, například Anna Letenská.

To ovšem nebyla herečka hezké tvářičky, ani se
nepelešila, ale zamotala se vcelku bez vlastní viny

do ukrývání atentátníků na Heydricha. Směla ještě
dotočit rozdělaný film, aby filmová společnost ne-
přišla o prachy. Poslední klapka a už jela do Maut-
hausenu pro kulku do týla.

S kulhavým Gobbelsem se milovali všemi
smysly, nejvášnivěji zřejmě sluchem. „Když jsem
slyšela jen jeho hlas, měla jsem pocit, že je určený
jen pro mě a co víc, jako by mnou prostupoval,
úplně mě hladil.“

To ovšem tenkrát, aspoň ne před ní či na ni, ne-
řval: „Chcete totální válku?!“

„Goebbels mi plakal do telefonu…“
Plakal, ale miliony plakaly kvůli Goebbelsovi.
Před ní rozhodně nerozvažoval: „Židi prchají

všemi směry. Ale nikdo je nechce. Kam to bahno
vyvézt?“

(V tomhle směru je zajímavé, že britský diplomat
referoval v říjnu 1937 britskému ministerstvu za-
hraničí o Goebbelsovi: „Je to malý snědý chlapík
židovského vzhledu.“)

Byla naivní, když věřila, že miláček objevil při
surfování prstem po mapě v Tichém oceánu osa-
mělý ostrůvek, na kterém prý budou nerušeně žít?
Daleko od civilizace, eses a gestapa? Často jí volal
a prý třeba jen poslouchal její dech. Volal jí tak
často, že odposlechová služba musela přijmout
jednu sílu navíc.

Proti lásce není léku, ale že by Baarová nějaký
vztah brala až tak smrtelně vážně?

A Goebbels byl taky mistrem nesplněných slibů.
Se ženami to zkrátka uměl. Baarová si prý ani

nevšimla lýtkové svorky, kterou zakrýval svou koň-
skou nohu. Inu, souložit lze i v ponožkách.

Nebyla ani zdaleka sama. Hitlerovy sekretářky
Goebbelse zbožňovaly. Poučovaly novicky: „Kdy-
byste viděly ty jeho oči, a jak uhrančivě se směje!“

Mužům se naopak vesměs nelíbil. Ministr ideové
výživy Darré se vyjádřil: „Je to křížený lidoop.“

Je taky pravda, že od odstoupení Sudet Goeb-
belse neviděla. Jenže nikoli vlastní zásluhou. Hitler
jim románek rázně zatrhnul a gestapo ji od pana
ministra neprodyšně izolovalo.

Pohlídali si, aby jim nebourala Německo.
Sama se později pochlubila: „Byla jsem pro

Němce nebezpečnější než jedna bombardovací
peruť.“ Možná to před vynálezem radaru mohla být
i pravda!

Je pravda, že jí Magda Goeebelsová nabízela
život ve třech. A že se Baarová sama chlubila: „Já
určím, kdy se rozvedou!“
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Sám Hitler ji držel za ruku! Který smrtelník
z Čech se takovým vyznamenáním mohl pochlubit?
Myslím, že jich nebylo ani dvacet. Setkali se cel-
kem čtyřikrát! To se možná nepoštěstilo ani Há-
chovi nebo Chvalkovskému!

Libovala si: „Nebylo na něm nic přísného, choval
se mile a zdvořile. Mluvili jsme spolu jako staří
známí.“

Mluvil s ní asi jako se svou fenkou Blondi.
Přiznal se, že mu připomíná jeho celoživotní

lásku Geli Raubalovou. Tady ovšem pozor. Tu dotla-
čil k sebevraždě, nebo ji snad dokonce nechal od-
střelit, protože se spustila se židovským šoférem!

V Německu tedy byla Baarová nežádoucí, ale
uchýlila se do fašistické Itálie.

Ach ti ohniví Italové! Nejdřív po statisících bouřili
před Benátským palácem ve věčném městě
a zbožně čučeli na Mussoliniho, aby ho hned po
válce pověsili za nohy na benzínové pumpě.

A jejich nedávný polobůh, zakladatel verismu, Pi-
etro Mascagni, autor opery Sedlák kavalír, doživořil
v opovržení, protože složil jakýsi fašistický pochod,
při němž se jim tak svižně pochodovalo na Řím!

Tak co bychom chtěli od Čechů?
Byla nežádoucí v Německu, ale v Čechách pořád

platila za šajbu. Ministerský předseda Hodža za ní
na jaře 1938 posílal náhončí, aby ho kontaktovala
s Goebbelsem, což odmítla, respektive se se zapo-
vězeným milencem sama nemohla spojit ani po
drátě. Hodža z ní asi hodlal udělat českou Matu
Hari. Nebyl tedy kolaborantem spíše pan premiér?

Ostatně se prý setkala i s agentem A-54 Paulem
Thümmelem!

A taky s Felixem de la Cámarou!
To už předjímala seriál bondovek!
Baarová sama sebe omlouvala, že „nikdo ne-

mohl tušit, co přijde později“.
Ale Chamberlain přece musel vědět, co přijde

později, vlastně docela brzy.
Jak mu asi bylo, když se cicmal s Hitlerem? Taky

to už byl jeho „starý známý“? Jakýpak si asi vy-
měnili stisk ruky?

A vida, Chamberlaina nikdo po válce nezavřel.
Ani vlasy mu neostříhali!

Ferdinand Peroutka to asi taky netušil? V únoru
1939, tedy ještě před okupací, se nechal slyšet
v Přítomnosti: „Lze předpokládat, že roztok židov-
ského elementu v německém životě byl tak silný,
že na to německý organismus reagoval jako na
otravu… Styl židovského německého spisovatele

hlavně v době expresionismu podobal se břečce,
ve které plavou neznámé substance.“

A dneska je Peroutka předmětem kultu, dělá se
z něj oběť všech režimů, za kterých a kterým sloužil.

Herec – figurkář Veverka si sedal K. H. Frankovi
na klín a nikoho po válce nenapadlo ho zavřít do
klícky.

I velký Zdeněk Štěpánek se prý nechal utáhnout
na tehdy vzácné alkoholové nudli. Byla to nejspíš
pomluva z úst notorických ochlastů.

Jaroslav Marvan vzpomíná, že když na sklonku
protektorátu filmovali Třináctý revír, najednou s Ba-
arovou nikdo nechtěl nic mít. A tak kameraman
Jan Stallich točil záběry s Baarovou bez filmu, ka-
mera vrčela naprázdno. Její scény chtěli dotočit po
válce s vycházející hvězdou Danou Medřickou. Ba-
arová to však nevěděla. Nakonec jí to útrpně pro-
zradili. Zachovala se statečně a hrdě, vzkázala, že
na natáčení už docházet nebude.

A na samém konci války utekla do Německa. Asi
chápala, co a proč ji čeká.

Neměla kam se schovat a co vybájit na svoji
obranu.

Zato dnes se bájí! A úspěšně. V listopadu 1989
se jistý architekt v městě P. obával, aby mu nevy-
četli, že navrhl kancelář Gustávu Husákovi, a tak
chodil po ulicích a vykládal, jak jeho dceruška
v Praze „krvácí na barikádách“. Nevykrvácela, a asi
se má s touhle barikádnickou minulostí dobře.

Dosud žije herečka, která se s chutí a neodbytností
dávala fotografovat s každou momentální hlavou
státu, chybí jí snad jen Franz Josef. A pořád hraje,
točí a dává se fotografovat na Hradě i v podhradí.

Suma sumárum, nemáme právo někoho soudit,
když jsme aspoň na chvilku nevlezli do jeho kůži.
Kůže je na člověku po srdci nejcitlivější.

Přesto musím říci, že kolaborovala. Musím,
a sice proto, že dnes je nejen ona zástupně líčena
coby zcela nevinná oběť a protektorát je prezento-
ván jako období, kdy ne všechno bylo špatné.
V Böhmen i Mähren byl pořádek, nízká kriminalita
– bodejť taky ne, když věznice a koncentráky pras-
kaly ve švech!

Kdyby Hitler nešel po Židech, tak vlastně byl do-
cela dobrej. Koneckonců předvídal dobu, stejně
jako Eman Moravec. Evropa se sjednotila, a pod
německým vedením, akorát že Berlín nevládne
červenými vyhláškami, nýbrž povely z Bruselu. To
by Goebbels ani Hitler nevymysleli, že banány se
musí rodit rovné! LUK 2. 3. 2016
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MŮJ NÁZOR NA VĚC  
RUDOLF HEGENBART

Iniciováno statí spisovatelky Lenky Procházkové

Jsem součástí generace, která prožila Protekto-
rát Čechy a Morava, okupaci fašistickým Němec-
kem. Jako kluk prožíval jsem všechna utrpení
dospělých, zatýkání mužů i žen gestapem, příjezdy
německých vojsk, obsazení obce a všech domů,
totální prohlídky, vypálení jedné budovy a prostří-
lení další, a odvlečení jejich obyvatel do vězení
a koncentračních lágrů, všudypřítomný strach, ší-
řený okupanty.

Zaznamenával jsem noční příchody partyzánů
domů, jejich rozhovory s rodiči a předávání jim do-
mácích produktů, chleba, sádla, másla, někdy
i masa. Prožíval jsem radost z vítězného májového
rána, kdy starosta s partyzány prohlásili naši obec
za svobodnou, a místní cestář vyhrával na harmo-
niku. Radost a veliká nálada obyvatel se opakovala
při příjezdu prvního vojáka Rudé armády do obce.
Byly to krásné chvíle, které zůstaly zapsány hlu-
boko v srdci i v letech dospělosti, vlastně dodnes.

Díky Rudé armádě a domácímu odboji, i stateč-
ným občanům naší obce, skončila okupace naší
vlasti německými fašistickými vojsky. Němečtí vo-
jáci utíkali i přes naši obec před rudoarmějci na
Západ.

Občanům se tímto otevírala vidina veliké myš-
lenky mezinárodního bratrství a konce starých ma-
jetkových poměrů, které v širším měřítku byly
příčinou světového krveprolití. Klasickým a smut-
ným příkladem pro naše národy byla Mnichovská
zrada západních mocností z roku 1938. Na druhé
straně program nového sociálního řádu, který
podal Sovětský svaz. Nebylo divu, že válečná utr-
pení a prožitky velkého krveprolití vedly náš lid
k tomu, aby uprostřed kouřících trosek a duchov-
ního válečného zmatku se připravoval na rozvoj
spravedlivého světa, v němž technická civilizace
založená na vědecké plánovitosti, na spolupráci
všech národů a lidí, přivede naši společnost ke
svobodě a spokojenosti.

Význačným rysem té doby se stala lidovost, což
neznamenalo všeobecnou nivelizaci a standardi-
zaci, uniformitu, ochuzení života, rovnostářství
v oceňování práce, ale daleko vznešenější ideály,
jako bylo hrdinství umělců, badatelů, techniků, hor-

níků, strojařů, zemědělců, každodenní práce ve
prospěch všeho lidu. Bohatství individuálního ži-
vota záleželo v jeho spojení s ostatními životy lidí.
Mezi jednotlivcem a kolektivem neexistovaly zá-
sadní rozpory. Tvořilo se společenství svobodných,
tvořivých jednotlivců, spojených prací na společ-
ném díle, provázené vzájemnou úctou, zbavených
od pověr, předsudků, hamižnosti a krajního indivi-
dualismu, od útlaku hmotného i morálního. Vytrá-
cela se psí úzkost o každodenní existenci, otevírala
se možnost každodenní tvůrčí práce, uplatnění
umu a schopností, vzdělanosti každého.

Dokladem souhlasu široké veřejnosti s takovým
zaměřením byla obrovská poválečná aktivita. Bu-
dovaly se vodovody, kulturní domy, hříště, nové
průmyslové podniky, začala spolupráce mezi ma-
lými a většími zemědělskými celky, vzrůstala stro-
jová vybavenost zemědělců. Když jsem četl historii
obce a seznámil se s aktivitou občanů po vzniku
naší republiky v roce 1918, tak bylo možné pová-
lečné úsilí lidu přirovnat právě k tomuto období.
Nebylo divu, že velkou iniciativu v budování nové
společnosti vyvíjela mladá generace.

Tyto nové myšlenky nebylo třeba uměle roubo-
vat do myslí lidu a mladé generace. Myšlenky so-
cialismu vyrůstaly u nás z pokrokových tradic
české historie a navazovaly plynule na ideje husit-
ství a naší reformace vůbec, na ideje našeho ná-
rodního obrození, na ideje Masarykovy.

To, že v průběhu let docházelo k mnoha defor-
macím myšlenek demokratického socialismu, ne-
bylo chybou myšlenek samotných, ale řídících
kádrů, úrovní jejich vzdělanosti a osvojení si těchto
ideálů. Vždy, když se otevíraly nůžky mezi lidem
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a řídícím subjektem společnosti, jeho činiteli, kdy
se odchylovali od tradic, zvyklostí, historie naší
vlasti, kdy se snižovala vzdělanost, omlouvaly se
úchylky od programů a myšlenek českosloven-
ského socialismu, tak poválečné ideály ztrácely na
významu. A když se k tomu přidaly aktivity různých
rozvědek s cílem využít náš demokratický socia-
listický vývoj či jeho deformace k naplňování svých
mocenských zájmů, končila společnost v rozpo-
rech a svým způsobem v rozkladu všeho, co pova-
žovala za vynikající a prospěšné. 

Velikým obdobím nápravy všech deformací, se
stal program Pražské jaro 1968 formulovaný v Akč-
ním programu KSČ. Byla to předzvěst k návratu
k poválečným myšlenkám vývoje společnosti,
k myšlenkám naší historie, kulturních tradic, zvyků,
k poznávání a využívání zkušeností našich velikánů
kultury, techniky, k rozhodující pozornosti vědec-
kotechnickému rozvoji a ke spolupráci s průmy-
slově vyspělými zeměmi. Na prvním místě byl
člověk, realizace jeho potřeb a zájmů, jeho uplat-
nění, a vytváření podmínek k jeho tvůrčí práci.
Téměř celý národ povstal, aby podpořil takový pro-
gram, pomohl řídícímu společenskému subjektu
a jeho představitelům odstraňovat bariéry v napl-
ňování představ.

Bohužel program, který se stal věcí všeho lidu,
se stal trnem v oku některým rozvědným orgánům,
vnějším i vnitřním, kterým pro své zájmy vyhovo-
valy raději deformace a úchylky, než demokratický
socialistický vývoj a spokojenost občanů, a tak vy-
tvářely prostředí k likvidaci této politiky. Vše kon-
čilo okupací naší země spřátelenými armádami
Varšavské smlouvy, což bylo nevídané a zničující.
Vedoucí činitelé, kteří se stali pilíři nové demokra-
tické politiky, byli postupně a cílevědomě odstra-
ňováni. Nastalo období normalizace, návrat
k politice minulé, tolik kritizované.

Noví vedoucí posrpnoví činitelé si byli vědomi,
že mnoho z toho, co považoval lid za prospěšné,
nemohou zatratit.  A tak se rodily programy vzdě-
lanosti, kultury, průmyslu, zemědělství, které do-
sahovaly mnohdy lepších výsledků, jak některé
země západní Evropy. Přesto působením mnoha
sil, domácích i vnějších, docházelo k omezování
toho či onoho, rostla nespokojenost, lidé nemohli
vyjíždět do zahraničí či rozvíjet a naplňovat své
zájmy v míře, kterou si představovali.

Rozpory vyústily v masové protesty, které umě
využívaly ve svůj prospěch západní rozvědné or-

gány. Vše se zvrhlo ve společenský převrat. Lidé
ve veliké převaze netoužili po likvidaci socialismu
a po návratu kapitalismu. Věděli dobře, že kapita-
lismus nebyl nikdy a také ani dnes nemůže být, de-
mokratický. Nedocenění úlohy hnutí organizované
ze Západu, neřešení zavčas některých požadavků
lidu, neustálé omlouvání nedostatků, neřešení per-
sonálních rozporů uvnitř řídícího subjektu společ-
nosti, vyvrcholilo dáním svých funkcí k dispozici,
vzdáním se svých mandátů, tedy právě nejvyšších
činitelů tohoto řídícího subjektu. Ze dne na den
utekli od moci.

Byla to nepřipravená bomba bez předběžné dis-
kuse a dohody, co dál a s kým v čele vést a rozvíjet
dále společnost a jakými směry. Byla to krajní ne-
horáznost a neodpovědnost starých vládců. Nesla-
ným, nemastným novým vedení strany, které
nemohlo znát všechny nebezpečné souvislosti
dané doby, umožnili prozápadním činitelům opo-
zice, aby našli své uplatnění. Ti taktně ohlupovali
národ, slibovali rozvoj socialismu, ale současně
rozbíjeli vše socialistické a připravovali podmínky
dokonce pro návrat do období před rok 1918.

Z bomby, která se objevila nečekaným odcho-
dem vůdců KSČ, se radovala především opozice,
nakloněná prozápadním systémům, tedy kapitalis-
tickému vývoji. Ti, kteří měli zkušenosti z roku
1968 z uplatňování demokratické socialistické po-
litiky, byli odváděni do pozadí, aby nakonec se z po-
litické scény vytratili vůbec. V té době se neměli
představitelé moci předhánět v koketování s Vác-
lavem Havlem, tlačit ho do nejvyšší státní funkce,
v této době se měl stát presidentem republiky Ale-
xandr Dubček, ať už měl k němu kdokoli a jakékoliv
připomínky. Byl symbolem politiky Pražského jara
1968, mohl se svým kolektivem spolupracovníků
a širokými skupinami přívrženců, udržet podmínky
pro rozvoj demokratického socialismu, který vítala
naprostá většina národa.

Mnohé jevy ve společnosti naznačují, že by měla
končit česká státnost. Nelze říci slovenská stát-
nost, neboť trestuhodně bylo Slovensko, bez sou-
hlasu lidu obou zemí, odtrženo od českých zemí
a vyvíjí se samostatně. Základy Masarykovské re-
publiky se tak hluboce otřásly. Při vědomí mnoha
nebezpečí se ozývají varovné hlasy, které je nutné
nepodceňovat, ale reagovat na ně věcně, otevřeně.

Ke slovu se hlásí i vedoucí činitelé z období před
rokem 1989. Bez sebereflexe, ale s vidinou jakési
své hrdinné práce, kteří dělali vše správně, ale ti
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První nápis, který jsem po přistání viděla na
jedné z budov letiště, hlásal: Leningrad – město hr-
dina.

Byla jsem tu poprvé v životě. Kolega fotograf
Jirka Skupien, který mě doprovázel, je však zku-
šený cestovatel, dokonce pěšky v mrazech přešel
zamrzlý Bajkal a nezabloudil, a tak jsme trasu z le-
tiště Pulkovo do centra pohodlně zvládli. Autobu-
sem a metrem. 

Petrohradské metro je hodně hluboké, město je
postavené na bažinách. Jízdenka stojí jenom 35
rublů, a pokud nevyjdete turniketem ven, můžete
zkoumat podzemí celý den. Některé stanice působí
jako rozsáhlé, dobře osvětlené bunkry s mnoha že-
leznými vraty po obou stranách. Ta se otevírají až
po příjezdu soupravy a pak nastoupíte rovnou do
vlaku. Linky jsou čtyři, barevně odlišené a všude
na stěnách jsou přehledné mapy, kde názvy jsou
psané nejen azbukou, ale pro „inostrance“ i latin-
kou.

Složitější je to s čísly na domech, protože Pet-
rohrad je plný dvorů, dvorků a vnitřních bloků. Ale
paní Jekatěrina, zaměstnankyně cestovky, u které
jsme si objednali byt, nás vyhlížela na chodníku
a podle kufrů identifikovala už zdálky. „Jirži
a Lenka? Přivezli jste nám krásné letní počasí! Ale

šeříky tu ještě ne-
kvetou…“

Starý nárožní
činžák s restauro-
vanými honosnými
štuky na zdech
chodby, široké
schodiště, které
kdysi pokrýval ko-
berec, ale my jsme
jeli nově vestavě-
ným miniaturním
výtahem. Ve třetím patře nás čekal obrovský
pokoj s kachlovými kamny, stěny pokryté histo-
rizujícími tapetami připomínajícími dobu Kateřiny
Veliké, moderní koupelna i kuchyň a samozřejmě
televize. „Éto užasnaja kvartýra!“ vyzkoušela
jsem ruštinu. Jekatěrina překvapeně zvedla
obočí. „Užasnaja znamená rusky strašná,“ upo-
zornil mě bajkalský cestovatel. „Prekrasnaja!“
opravila jsem se.

Pak nás přišla uvítat paní děžurná, vybrala pe-
níze za týdenní pronájem, sdělila nám přihlášení
a heslo na Wi-Fi a šla si do kanceláře opsat údaje
z našich pasů, aby nás mohla přihlásit na policii.
Víza jsme měli decentně turistická, ale Jekatěrina

Jak jsem se zúčastnila v Sankt
Petěrburgu oslav vítězství 
LENKA PROCHÁZKOVÁ
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ostatní je klamali. Jejich současné řečnění považuji
za vtip, ale také za nehoráznost. Nikdo je nepod-
rážel, neomezoval v aktivitách, ani jim nedal za
úkol, aby skončili ve svých funkcích. Podráželi se
sami, protože nereagovali na potřeby společnosti
a lidu. Neustále omlouvali nedostatky, a vystavovali
se tak různým poznámkám a vtipům. Dokonce ne-
reagovali anebo nerozuměli, nechtěli rozumět va-
rovným informacím, které jim předávaly orgány
bezpečnosti a nižší články stranické výstavby. Ne-
uměli zřejmě rozpoznat jejich obsah a využít pro
politickou práci. Dnes vyhledávají nepřítele, na kte-
rého by svalili vlastní slabost a hloupost.

Měli by raději mlčet a pomáhat společnosti ob-
novit myšlenky Pražského jara 1968, osvojit si jeho

podstatu, úsilí, problémy, vlastní chyby, příčiny
zrady a ukončení Pražského jara 68. Pracovat, aby
ideály roku 1918 a 1945 zůstávaly trvalým progra-
mem naší společnosti. Je už po hodině dvanácté,
a na jejich osobní „hrdinství“ před rokem1989 není
již dnes nikdo zvědavý.

7/ 2016  

PS Četl jsem úvahu spisovatelky, bývalé disi-
dentky Lenky Procházkové Názory na současnost.
Nikdy jsem se s ní nesetkal, nemluvil s ní. Slyšel
jsem ji ale několikráte a četl řadu jejích článků.
Musím odpovědně prohlásit, že bych její názory po-
depsal i třikrát. Mluví a píše i z mého srdce, z mých
zkušeností. 
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věděla, o co Jiržimu jde především, a ukázala mu
na mapě Puškinovo náměstí. „Uprostřed je socha.
Tam se devátého v devět večer sejdeme. Vemte si
pohodlné boty!“ pohlédla při odchodu na mé lo-
dičky. „Vsjo pónjala!“ ujistila jsem ji.

„Já to lezení po střechách nenávidím!“ rozčílila
se později u boršče v restauraci Olga, moje kama-
rádka, bohemistka. „Protože pod střechou bydlím
a při každém ohňostroji slyším to dupání. Je to ris-
kantní!“ „Tohle bude bezpečná střecha, když to
zařizuje paní z cestovky,“ klidnila jsem ji a s oče-
káváním obhlížela její kabelku. „Máš s sebou tu
knihu?“ Bohemistka a vydavatelka současně pře-
kvapeně zamrkala: „To mě nenapadlo, promiň.
Těch pár dní, než bude křest, už to ale snad vydr-
žíš.“ Otočila jsem hlavu k oknu, aby neviděla, jak
moc jsem zklamaná. Olga však v myšlenkách dál
trčela na střeše, dokonce nadzvedla ubrus: „V
těchhle apartních botičkách tam doufám nepole-
zeš?!“ „Může jít bosá, je teplo,“ navrhl ležérně ce-
stovatel. „Neblázni! Lidi u toho pijou, budou tam
střepy,“ varovala bohemistka. „Klid, ribjata, mám
v kufru tenisky,“ usmála jsem se přezíravě. „Ty se
ti v Den pabědy budou hodit i do průvodu,“ při-
kývla zkušeně Olga. „Projdeme takových osm ki-
lometrů!“

Neřekla ale, že nás půjde půl milionu. Vlastně
mnohem víc, protože živí nesou v průvodu fotogra-
fie svých mrtvých rodičů či prarodičů. Pokaždé,
když se v chůzi po Něvském prospektu ohlédnu,
vidím pochodující les černobílých tváří připevně-
ných na tyčkách. Můj navždy mladý dědeček tyčku
nemá, držím jeho vyztuženou zvětšenou fotografii
ve zdvižených rukou, na dolní růžek jsem přilepila
českou vlaječku. Byl učitel a účastnil se odboje.
Gestapáci ho umučili při výslechu, hrob nemá. Ale
teď jde s námi v pochodu Nesmrtelného pluku
v Petrohradě.

Zdálky, za našimi zády, zní hučení, blíží se jako
bouře, mohutní a pak se k volání „URRRÁ!“ přidává
i zástup kolem nás a posílá příbojovou vlnu dál do-
předu. Až mě z toho mrazí v zádech. Tohle je zcela
jiný zážitek než naše někdejší organizované prvo-
májové průvody, ze kterých jsme se snažili zdrh-
nout a odhazovali krepové třepetalky do
odpadkových košů.

Podél široké vozovky Něvského prospektu jsou
napnuté provazy, ale na každé křižovatce je pod-
lézají davy z bočních ulic s fotografiemi svých lidí
a policisté jim nebrání. I ti noví hned křičí „Urrrá!“

a „Paběda!“ a „Leningrad!“ Některé skupiny
v chůzi zpívají častušky doprovázené harmonikou.
Stařičká manželská dvojice veteránů obtížená me-
dailemi a s rukama plnýma květů, pozoruje průvod
z chodníku a každá řada, která je míjí, se jim
uklání. U kavárny, kde Puškin před osudovým sou-
bojem posnídal, stojí na vyneseném stole mladý
operní pěvec ve smokingu. Jeho hrdinskou bary-
tonovou árii, zesílenou mikrofonem, možná slyší
i kameraman sedící v otevřených dveřích krouží-
cího vrtulníku, odkud natáčí Nesmrtelný pluk
shora.

Olga nese na dlouhých bílých tyčkách zarámo-
vané fotografie maminky i tatínka. Oba byli v ar-
mádě, maminka odešla na frontu rovnou po
maturitních zkouškách. Z celé třídy přežila jen
hrstka studentů. Rok po válce se Olga narodila.
Dnes je jí sedmdesát. Je drobná jako panenka a do
vysoko zvednutých fotografií jejích rodičů se opírá
vítr. Na smluveném místě u náměstí Vítězství však
čeká Olžin manžel. Když nás v davu rozezná, pod-
lézá provaz a přebírá od své ženy portrét jejího
otce, důstojníka. V chůzi se seznamujeme. Jme-
nuje se Viktor, je jaderný fyzik. Bez přípitku si hned
tykáme. „Vidíš to, Lenko?“ Zastavuje se a rozhlíží.
„Copak tihle lidé chtějí další válku? Který idiot si
to může myslet?“ volnou rukou si ťuká na čelo.
Snažím se ho potěšit: „Letos se Nesmrtelný pluk
poprvé koná i v Praze. A v dalších městech Evropy.
Dokonce i v New Yorku!“ Olga s obavou po-
vzdechne: „No, jen jestli to pomůže…“ (Druhý den
se pak z televize dozvídáme, že ve stejné chvíli na-
padly průvod Nesmrtelného pluku ve Slavjansku
fašistické bojůvky. Mladí „gerojové“ volali Sláva
Ukrajině!, a stříkali do tváří veteránů barevný
sprej.)

Po dvou hodinách se nekonečný dav vlévá na
Palácové náměstí. Den vítězství pokračuje, po
vystavených dělech a tancích šplhají děti a z re-
produktorů zní hudba. Jirka pořád fotografuje,
tváře lidí i vojenskou techniku. Kromě historic-
kých tanků, například T34, který osvobozoval
i Československo, jsou tu i moderní typy. Po-
slední vystavený tank je T90 Vladimir. „To je ten
nejnovější?“ ptám se Viktora. „Ne. Nejnovější
typ, ze kterého se amíci můžou posrat, je T14 Ar-
mata,“ objasňuje mi jaderný fyzik. „Armatu si
tady dnes nenafotíš, kamaráde!“ směje se. A tak
se fotografujeme aspoň společně, s portréty
svých hrdinů a Zimním palácem a Ermitáží v po-
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zadí. „Škoda že neuvidím Auroru,“ lituju. „Tak
přijeď zase za rok,“ navrhuje Olga. „Teď je
v doku, opravuje se.“ „Opravuje? Nebo ji Putin
přezbrojuje?“ provokuje Jirka. Olga je ale bohe-
mistka, a tak zná český typ humoru.

Před devátou večer, když jsme v lidové samoob-
služné jídelně (stolovaja) levně, ale skvěle poveče-
řeli, se s Jirkou blížíme od metra k Puškinovu
náměstí. Kolem sochy básníka sedí na lavičkách
mladí lidé s oranžovo-černými georgijevskými
stužkami v knoflíkových dírkách a gratulují kaž-
dému kolemjdoucímu ke Dni vítězství. Vyhlížíme
Jekatěrinu. Místo ní přichází vysoký veselý Vadim,
její manžel, hudební režisér. Podle fotoaparátu nás
hned rozezná: „Jirži a Lenka! Pospěšte. Ohňostroj
začíná v deset a máme to daleko.“ V rychlé chůzi
nám pak vysvětluje architekturu ulic, jména stavi-
telů. „Rozumíš mi, Lenko? Jekatěrina říkala, že
umíš rusky chudo.“ „To není pravda,“ naštvu se.
„Rozumím všemu, ale stydím se mluvit!“ Fotograf
se mě kavalírsky zastane a objasní to výborným
obrazem: „Ona ten bazén zná, ale léta v něm ne-
byla, tak teď zkouší, jestli nezapomněla plavat.“
Vadim se směje: „Napijem se a budeš plavat mo-
týlka!“

Byt v posledním patře vysokého opršeného čin-
žáku působí jako bohémské doupě. V kuchyni nás
vítá Vadimova maminka, jeho čtrnáctiletá dcera
a Jekatěrina. Usazují nás ke stolu. „Dobře mě po-
slouchejte!“ zvedá ukazováček Vadim: „Ta věc je
nebezpečná, budete dělat všechno podle mých po-
kynů. Střecha je před rekonstrukcí. Už dvacet let.
Musíte stát odděleně, ne všichni na stejném místě.
Já jsem vedoucí a vy musíte plnit příkazy. Rozumíš
mi dobře, Lenko?“ Mlčky přikývnu, hlas mám za-
drhlý. (V dětství jsem totiž spadla ze skály. Od té
doby mám závrať. Ale v městě hrdinů není taková
drobnost žádnou omluvou.)

Pár minut před desátou Vadim odsune veliké
křeslo od stěny. Za ním vidím nízká dvířka. Ode-
mkne je, rozsvítí baterku a jako vedoucí vejde první
na půdu. Ta je dvoupatrová. Jsou tam odrolené cih-
lové schůdky a vachrlaté zábradlí pokryté pra-
chem. Pak přecházíme po houpavých prknech
k úzkému okénku, které vede na střechu. Venku už
je soumrak. Matně vidím, že střecha má na okraji
nizoučký plůtek, odhadem starý sto let. A není
rovná! Představovala jsem si střešní terasu, a ne
že budeme šplhat vzhůru ke komínům po klouza-
vých plechových plástvích. Po čtyřech se sunout

nemůžu, protože mám baloňák (husa!) a mohla
bych si jej přišlápnout, a tak se chytám nějakého
drátu. A hned si o něj rozříznu dlaň. „Pospěš!“ křičí
Vadim. „Už to začne!“ Měla jsem zůstat s jeho ma-
minkou v kuchyni!

Jirkovi jde lezení dobře, i když má na krku foťák
a na zádech těžký batoh s objektivy. Vidím, že si
lehá k protějšímu okraji střechy a cvičně ostří na
Petropavlovskou pevnost, odkud budou pálit ohňo-
stroj. Krůček za krůčkem stoupám po drnčícím ple-
chu, dolů se nedívám. „Neboj se!“ křičí Vadim.
Opřu se zády o komín. Právě včas, na horizontu,
pět kilometrů vzdušnou čarou, vybuchne první
oranžová hvězdice. Dům se zachvěje v základech.
„Urrrá!“ ozve se z vedlejší střechy. Periferním vi-
děním zaznamenám, že i tam stojí shluk lidí. Vadim
sousedy radostně zdraví a Jekatěrina na mě volá,
že ona se taky trošku bojí, ale že ten zážitek za to
stojí. Její dcera má rozpřažené ruce, jako by své
město chtěla obejmout. Ohňostroj duní jak kano-
náda, trvá to snad dvacet minut. Je to velkolepá
podívaná, ale já ji nedokážu v těch chvílích ocenit,
pořád myslím na „užasnuju“ cestu zpátky, už za
tmy, k malému okénku půdy.

Konečně sedíme zase v kuchyni. Vadimova ma-
minka mi přelepuje poraněnou dlaň náplastí, Je-
katěrina vaří čaj. „Jaký chcete?“ „Ruský, přece
nebudem v Leningradě pít Earl Grey!“ směju se. Už
mi otrnulo. „V Rusku čaj neroste,“ namítne ma-
minka. „Jak to? Celý mládí jsem ho pila!“ „To byl
gruzínský,“ podotkne Jirka. „Ruský čaj je tady,“ ot-
vírá Vadim vodku. Zakusujeme ji chlebem se sla-
ninou. Otevřeným oknem k nám stále vzlínají
výkřiky a zpěv z ulic a dvorů. Tato noc nebude
krátká, uvědomuji si.

O stakan později mi už ruština nedělá potíže,
a tak si troufnu vplavat i na hloubku. Moje vy-
právění o Pražském jaru je i pro vzdělaného Va-
dima šokující. Klade rozčílené doplňující otázky,
nejvíc ho fascinuje příběh Františka Kriegla.
„Kdyby všichni byli tak stateční jako ten frajer
František, tak by dohody v Kremlu nepodepsali!“
mračí se. „Nezapomeň, že Brežněv jednal z po-
zice síly,“ namítne Jirka. „Když máš v zemi oku-
pační armádu, to je pak těžké nepodepsat…“
Jekatěrina si otírá oči a její tchýně kvapně od-
chází. Pak se vrací s fotografií svého táty, kterou
odpoledne nesla v Nesmrtelném pluku. „Byl
pilot. Osvobozoval Bratislavu.“ Drží portrét jako
odpustek.
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Jirka mění objektiv, aby ji vyfotil s tatínkem, a já
měním téma. Jelcinovu éru však Vadim opovržlivě
smete ze stolu jako drobky pro psy. Tak probíráme
aktuální Putinovu politiku. S tou zahraniční Vadim
souhlasí, připadá mu obezřetná, a přitom nesnižuje
hrdost lidí. Ale vnitřní problémy prý Putin řeší plo-
cho (špatně). Důležité posty dál obsazuje korupč-
níky, což je nelogické a lidi to popuzuje. V duchu
mě napadne, že to je od gosudara třeba taktika, jak
si některé škůdce z páté kolony zajistit vděkem.
Zkrátka rozděl a panuj. Maminka mezitím pobou-
řeně kritizuje úpadek ruského školství, ale to pláče
na špatném hrobě.

Odcházíme až kolem druhé v noci, metro už ne-
jezdí, a tak rázujeme několik kilometrů pěšky.
Bary jsou ještě otevřené, obchody s jídlem a pitím
taky, ale v nich je od jedenácti večer prodej alko-
holu zakázaný. Lidé, které vidíme za osvětlenými
okny bytů, jsou ale předzásobení, a tak si svátek
protahují, přestože ráno už bude všední pracovní
den.

K pozdní snídani si pouštíme zpravodajskou sta-
nici Rossia 24, dávají tam šoty ze včerejších oslav.
Putinův projev na Rudém náměstí je nezvykle
stručný, v závěru míní, že hrdinové z Vlastenecké
války by byli hrdí na své vnuky nasazené do bojů
v Sýrii. „Víš, že Putin v dětství bydlel tady poblíž?“
ozve se Jirka studující průvodce městem. A tak tu
ulici jdeme hledat. Cestou míjíme jinou, kde je na
rohovém domě pamětní deska. Bydlela tam Na-
děžda Krupská. Lenin ji v kvartýru často navštěvo-
val, založil tam sociální demokracii a nějaké
noviny. Představuju si, jak ho Naděnka vítala v žu-
pánku.

Ulice Putinova dětství se jmenuje Baskov. Dům
číslo 12 zatím pamětní desku nemá. Z pasáže ve-
doucí do spleti dvorků, kde si budoucí gosudar
v praxi nacvičoval strategii, že, je-li rvačka nevy-

hnutelná, je nutné udeřit jako první, vychází mladá
žena s kufrem v ruce. O tom, kdo tu bydlíval, nemá
přehled, je ze Soči, přijela jenom na návštěvu, sla-
vit Den vítězství. Ale zpráva ji dojme a hned si ten
dům fotí mobilem, aby ho v Soči ukázala rodině
a kamarádům.

Před polednem odjíždíme do Kronštadtu. Na ost-
rovní pevnost nás veze levná maršrutka (mikrobus)
po nově zbudované hrázi. Míjíme malé opevněné
ostrůvky v zálivu, působí opuštěně, ale do bunkrů
samozřejmě nevidíme. Pevnost Kronštadt s ná-
mořní základnou založil Petr Veliký. Sám nakreslil
a vyprojektoval první suchý dok. Ten je tu stále jako
národní technická památka, ale k používaným
dokům s loděmi Baltské flotily je vstup zakázán.
Ty, které kotví v přístavišti, si ale můžou fotit i ci-
zinci. Aurora mezi nimi není.

Dok, ve kterém ji opravují, je prý při dobré vidi-
telnosti pozorovatelný jen z moře. Dobrá viditelnost
sice je, ale na tak drahou vyjížďku už nám chybějí
peníze. A tak nabídku s lítostí odmítáme.

Do Mořské katedrály je vstup volný, vlasy si však
musím skrýt pod šátek. Pozoruju ženy líbající po-
zlacené ikony, některé mají v náručí postižené dítě.
Jiné je přivážejí na vozíčcích, katedrála má záz-
račné uzdravující účinky. Na stojanech plápolají
stovky tenkých svíček zabořených v písku.

Za války tu ale sídlil generální štáb, který orga-
nizoval obranu pevnosti. Největší slávu si však
Kronštadt vysloužil legendárním povstáním námoř-
níků, vojáků a přístavních dělníků v březnu 1921.

Z nedávno odtajněných dokumentů je zřejmé, že
odpor proti mocenskému aparátu komunistické
strany vznikl spontánně „zdola“ a bez podpory
emigrantů (bělogvardějců), což sovětská propa-
ganda desítky let zapírala. Je symbolické, že mezi
povstalci a členy Prozatímního revolučního výboru
byli i dělostřelci, kteří v listopadu 1917 zahájili útok
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na Zimní palác. O necelé čtyři roky později se stali
hlavními kritiky režimu, který je zklamal. Sepsané
reformní požadavky kronštadtského revolučního
výboru působí jako předzvěst přímé demokracie.
Dějiny jsou však plné záznamů o potírání avant-
gardních myšlenek. Proti těm, které se zrodily
v Kronštadtu, byla vyslána Rudá armáda. Zamrzlý
záliv umožnil útok po ledu, ale pevnostní děla a ku-
lomety první šturm rozprášily. Stovky vojáků z pet-
rohradských posádek navíc přeběhly k obráncům
pevnosti, svým druhům ve zbrani, takže pro druhý
útok byly narychlo sváženy bataliony z celého
státu, dokonce i tatarské a lotyšské jednotky, které
na rozdíl od ruských neměly zábrany střílet do po-
vstalců.

Dobývání pevnosti trvalo deset dní a nocí, kdy
město, odříznuté ledem od zásobování, bylo bom-
bardováno z letadel a především z pevniny. Bojové
jednotky útočících pěšáků, mezi nimiž bylo hodně
čekistů, měly bílé maskovací uniformy, zimní boty
a dostatečnou menáž, přesto je vyhladovělí a ne-
vyspalí obránci řadu dní úspěšně odráželi. Teprve
soustředěný útok, jehož se zúčastnilo nejméně 50
tisíc vojáků, prorazil pevnostní obranu. Boj pokra-
čoval v ulicích, dům od domu. Několika tisícům po-
vstalců se podařilo po ledu utéct do Finska, jiní
padli a dva tisíce mužů bylo zajato. Stovky z nich
byly zastřeleny okamžitě, ze zbývajících bylo vy-
bráno 13 mužů a v rychlém procesu výstražně od-
souzeno k smrti a popraveno za účast
v kontrarevoluci. Zbytek skončil v koncentračních
lágrech.

Nicméně Lenin, vyděšený povstáním
a v obavě, že reformní myšlenky se budou šířit

i přes veškerá cenzurní opatření, vydal dekret,
který ochránil rolníky před státními rekvírkami.
Tím zpacifikoval hladovějící venkov. V posledních
dnech před potlačením kronštadtského povstání
pak vyhlásil NEP. Nová ekonomická politika se tý-
kala obchodu a průmyslu. Opět byly povoleny
živnosti, státní podniky byly za pakatel pronají-
mány, čímž rychle vznikla protekční vrstva pod-
nikatelů. V přechodné době státního kapitalismu
byly i zahraničním investorům udělovány vý-
hodné podnikatelské koncese a těžební práva.
Po devíti divokých letech byla hospodářská krize
překonána a vedení nabralo dech k uskutečnění
programu kolektivizace.

V devadesátých letech se divoká privatizace,
tentokrát pod řízením zahraničních „odborníků“,
rozjela opakovaně. Její důsledky, nejen ekono-
mické, ale i mravní, budou škodit ještě řadu let.
Prozření lidí paradoxně urychluje západní propa-
ganda stále oplakávající „humanistu a reformá-
tora“ Jelcina, pod jehož vrávoravým vedením tisíce
lidí umřely hladem a zimou.

Říká se, že život člověka je tak velký, jak velké
jsou jeho sny. Sen kronštadtských povstalců
o spravedlivém sociálním řádu a přímé demokracii,
utopený před devadesáti pěti lety v krvi, sdílejí
i dnes miliony snílků po celém světě. Nenásilná
možnost, jak ten sen uskutečnit, se však pořád
vzdaluje.

Kavárna, ve které sedíme a pročítáme údaje
z internetu, je prázdná. Na obrazovce na zdi běží
videofilm pro turisty. V angličtině. O povstání je
tam jen zmínka. Vypínám počítač a Jirka mi do-
lévá domácí rybízový mošt. Je přeslazený, a tak
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si jej rozředím vodkou z cestovní placatky. „Kdy-
bych tohle všechno věděla včera,“ poklepu na no-
tebook, „mohla jsem Vadimovi tu naši
‚kontrarevoluci‘ v roce 1968 objasnit mnohem
snadněji. „On si to určitě dohledá,“ ťukne do po-
čítače fotograf. Najednou si připadáme jako pout-
níci, kteří přece jen někomu něco zvěstovali.
A hned je nám veseleji.

Naproti kavárně je obchod se suvenýry. Na ra-
mínkách visí trička s Putinem. Putin na koni s puš-
kou v ruce, Putin s tygrem, Putin s medvědem…
„Putina s potápěčskými brýlemi a amforou ne-
máte?“ ptá se Jirka prodavačky. Ale dívka český
humor nechápe a smutně lituje, že tuhle sortu ještě
nedostali. Snaživě nás vede k prosklené vitrínce,
kde jsou okrasné hrníčky. Taky s Putinem. Na dol-
ním regálu mě ale zaujmou repliky vojenských ple-
cháčků s nápisy v azbuce. Na jednom je vyryto: „Ve
chvílích, kdy se jiným klepou kolena, Rus se
směje!“

V dalším dni si prohlížíme Petropavlovskou
pevnost. Na navezeném písku pod opevněním se
opalují lidé nadšení netypicky letním počasím,
dva výrostci dokonce plavou v řece Něvě. Vstup
do chrámu sv. Petra a Pavla je zpoplatněný, ale
šátky povinné nejsou, přestože je to posvátné

místo. Jsou tu pohřbeni carové, carevny, velkok-
nížata a velkokněžny. Největší nával je u vý-
klenku, kde je hrobka s ostatky posledního
ruského cara Mikuláše II., který byl i s manželkou
a všemi pěti dětmi zavražděn v Jekatěrinburgu
v červenci 1918, deset dní před tím, než město
osvobodili českoslovenští legionáři. V hrobce
jsou i ostatky carevniny zastřelené komorné
a kuchaře. „Carevič Alexej tu ale není!“ šeptá
starší žena své vnučce. „A kde je?“ rozhlíží se
dívka po dalších náhrobcích. „Bolševici ho ušet-
řili. Pak žil pod novou identitou. Na začátku války
se tajně setkal se Stalinem a dal mu zlato a dia-
manty na výrobu tanků.“

„Rusové milují legendy,“ usmívá se mateřsky
Olga, když jí to v příštím odpoledni vyprávím. „To
víš, zimy jsou tu pro vymýšlení legend příhodně
dlouhé…“ Sedíme v horním sále Majakovského
knihovny, za okny svítí slunce, po kanálu Fontánka
plují vyhlídkové lodě. Bohemistka otevírá tašku
a konečně vytahuje výtisky knihy mého táty Ať žije
republika! První ruský překlad. Opožděný o pade-
sát let, protože táta byl na seznamu českých „kon-
trarevolucionářů“. Prohlížím si pěknou obálku
a zalituju, že mi knížku nedala hned ten první den
u večeře. „Chtěla jsem si nacvičit čtení aspoň
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Pět důvodů, proč se Washington
již rozhodl jít do války s Ruskem
PETER LAVELLE

Washington a jeho západní média už vypálily ze
všech kanálů. Dlouhodobá snaha zkrotit Rusko se
míjí účinkem. Rusko odmítá spolknout návnadu:
Konflikt v Jižní Osetii v roce 2008, násilná změna re-
žimu v Kyjevě v roce 2014, obrana syrské suverenity
v boji proti Západem podporovaným teroristům.

Rusko obhájilo svoji pozici proti Západem při-
pravovaným provokacím. Ve všech těchto třech pří-
padech pokusy Washingtonu nalákat Moskvu do
konfrontace, selhaly. Po pravdě řečeno, všechny
tyto zahraničněpolitické manévry končí fiaskem.
Výsledkem tedy bude, že Washington zvýší úsilí
a pošle do přímé konfrontace s Ruskem vojáky
NATO.

Sankce proti Rusku selhaly. Západní sankce,
které měly umravnit Rusko, dosáhly pravého
opaku. Ruský zahraniční dluh se během dvou let

postupně snížil o 30%. Nahrazení dovozu postu-
puje rychlým tempem, což značí stagnaci v mnoha
oblastech na evropském trhu, a to bez vyhlídky na
zlepšení. Sankce proti bankovnímu sektoru byly
určitě bolestivé, ale i to má svou dobrou stránku:
Ruská ekonomika se oddělila od západního finanč-
ního systému. Při dalším celosvětovém krachu fi-
nančního systému, budou poškozeny hlavně
Spojené státy, Rusko zdaleka ne tolik.

Výsledek: Uvidíme daleko více mediálních cir-
kusů jako je Panama Papers. Pokusy očernit rus-
kou ekonomiku a její finanční systém.

Washington chce být impériem, centrální moc-
ností, které se nemá odporovat. Existující nesou-
hlasné hlasy, pak stojí obrovské úsilí přivést je
k mlčení a zničit. Rusko je příklad odchylující se
síly v tomto Washingtonském pojetí centra. Rusko
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jedné stránky!“ „Nemohla jsem ti ji přinést dřív.
Vytiskli to totiž až včera,“ přizná Olga. „Proboha!“
uklouzne mi zděšeně. „No to víš, my Rusové jsme
mistři poslední vteřiny!“ směje se bohemistka.
I návštěvníci prezentace jsou povětšinou bohe-
misté ze Společnosti bratří Čapků. Ale někteří pří-
chozí česky neumějí, a tak mi Olga překládá. Jirka
fotí.

Při besedě, která se protáhne na dvě a půl ho-
diny, se pořád pletu a místo Petrohrad říkám Le-
ningrad. „To nám vůbec nevadí,“ křičí pán ze zadní
řady. „My taky říkáme Leningrad.“ „S úcty
a z lásky k těm, co umřeli za blokády,“ dovysvětlí
mi Olga.

V opoziční rozhlasové stanici Echo Moskvy jsem
ale v Den vítězství slyšela názor mladého polito-
loga, že ten milion obětí byl zcela zbytečný a že se
město mělo vzdát...

Na stále odkládanou prohlídku uměleckých
skvostů Ermitáže už v posledním dni nemáme
energii, ale projížďku lodí po Něvě a kanálech si
dopřejeme. „Mluvíte moc pěkně rusky!“ chválí
průvodkyně Jirku. „Odkud jste?“ „Czechia,“ zkou-
ším Zaorálkovu zkratku. Žena rozpačitě krčí ra-

meny. Zato Českou republiku zná a v Praze do-
konce byla. Do Petrohradu prý ale moc Čechů ne-
jezdí. A tak nám během plavby věnuje protekční
pozornost. Na Jirkovu žádost nám ukazuje i Jusu-
pův palác, kam spiklenci pozvali nenáviděného
Rasputina na večeři a nabídli mu víno okořeněné
krystalky cyankáli. Když jed na obra, který měl
zřejmě pomalé spalování, nezabral, snažili se ho
zastřelit. Nakonec stále žijícího jurodivého obmo-
tali řetězy a hodili do řeky. Pitva potvrdila, že zem-
řel utonutím. Konečky prstů měl odřené o kameny,
jak se chtěl z vody vydrápat…

Na letiště Pulkovo nás odváží Viktor. Má japon-
ské auto s volantem vpravo. Ze zadního sedadla
působí jízda dost divoce, a tak si pro uklidnění po-
vídám s Olgou. „Pošlu ti tátův Kočár do Vídně,“
plánuju další spolupráci. „To je taky protiválečný
příběh, vlastně balada. Je to tenká knížka, přeložíš
ji za čtvrt roku,“ odhadnu. Bohemistka mě obejme:
„Takže ty taky ještě věříš, že literatura má sílu
měnit svět k lepšímu?“ Přikývnu. „Pravdivá litera-
tura!“ dodá zepředu jaderný fyzik.

„Hele, už rozkvetly šeříky!“ upozorňuje Jirka.
Ale fotoaparát má uložený v batohu. Tak až příště. 
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se bude bránit před postupujícími silami NATO ke
svým hranicím, bude odpovídajícím způsobem re-
agovat na protiraketovou obranu jaderným odstra-
šením, bude bránit svou suverenitu. Bude

vyžadovat rovné zacházení na energetických trzích
světa a nebude jenom přihlížet na násilné a nezá-
konné změny režimů iniciované Washingtonem po
celém světě. Výsledek: Západ bude pravděpodobně
podněcovat krizi v jedné z pobaltských republik.
I když v těchto zemích mnoho etnických Rusů je
podrobeno diskriminaci a strádání, mnozí z nich
vedou řádný život. Nejsou důkazy o tom, že by
chtěli něco změnit. Ale nikdy se nemůže podceňo-
vat strach importovaný Washingtonem.

Ti zatracení Rusové se prostě nedají izolovat!
Čas od času se opakuje tvrzení, že Rusko bylo me-
zinárodně izolováno. Neexistuje žádný důkaz, -
kromě toho, že již není členem skupiny G8. Sku-
tečnost, že Rusko bylo vyloučeno z této skupiny je
pro Rusko požehnáním. V G7 jsou země, které jsou
odpovědné za většinu zla a utrpení na světě. Pří-
klad "izolace": jak často byl ruský ministr zahraničí
ve Washingtonu? Americký ministr zahraničí se
zdá být neustále v letadle do Moskvy a mluví s Lav-
rovem nebo Putinem. Moskva navrhla řešení syr-
ského konfliktu při mnoha setkáních...

Washington se svým přístupem "čím hůře, tím
lépe" pokračuje v Sýrii a na Středním východě

a obviňuje Rusko. Nebylo to Rusko, které zničilo
Střední východ a vyvolalo obrovskou migrantskou
krizi. Evropa bude platit vysokou cenu za svou po-
šetilou a krutou účast. Samozřejmě, že Rusko je

obviněno.
Západní média představují

Putina jako diktátora. Ve skuteč-
nosti neexistuje žádná politická,
sociální či jiná opozice, která by
byla ochotna dát podnět k zahá-
jení lidového povstání proti ne-
náviděnému Putinovu režimu.
Veliká opozice vůči současnému
politickému zřízení je jen čirá
fantazie západních médií. Putin
je hodně populární a respekto-
vaný. Samozřejmě tam jsou ně-
které kritické hlasy, ale to není
neobvyklé. Ale Washington & Co
dodali Putinovi značnou podporu
pro získání dalších bodů v prů-
zkumech veřejného mínění. Po
dvou letech recese v Rusku ne-
existují žádné náznaky, že za to
lidé viní Vladimira Putina. Nejdů-
ležitější věcí pro většinu Rusů je,

že jejich země se vrátila na světovou scénu. Jako
hrdá země, která chrání své vlastní zájmy a mezi-
národní právo. 

Jestli na Západě někdo v minulosti nazval Putina
Hitlerem, pak není cesty zpět. Démonizace bude
pokračovat. Výsledek této politiky jsme viděli: je
kontraproduktivní a nebezpečný.

6. 6. 2016

http://theduran.com
http://www.svetkolemnas.info
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„Během celého uplynulého měsíce jsme sledo-
vali, jak mohutněly síly USA a NATO podél ruských
hranic – na souši, na moři i ve vzduchu. Takovéto
nahromadění nepřátelské bojové síly zde nebylo
k vidění od německé invaze do Sovětského svazu
v r. 1941.“ Takto uzavřel svůj článek k současné
situaci vedoucí americký expert na Rusko Stephen
Cohen. Klade si otázku, zda Washington spí a je
třeba jej probudit, anebo zda míra jeho šílenství
došla už tak daleko, že chce válku.

Pepe Escobar, přední brazilský publicista k pro-
blému uvádí, že Randova korporace, nejvýznam-
nější americká společnost pracující ve službách
CIA, nedávno vyhlásila, že „Rusko by dokázalo pře-
válcovat síly NATO do 60 hodin – ne-li dříve.“ Na
úrovni nukleárních bomb a raketových systémů má
Rusko před americkým vojensko-bezpečnostním
systémem, jenž v zájmu zvýšení cen zbraní na ně
montuje i zcela zbytečné věci, náskok čtyř gene-
rací. Americké zbraňové systémy jsou ve srovnání
s ruskými prostě až druhořadé.

Nejvyšší ruské vojenské vedení nicméně vyjad-
řuje své obavy. Týkají se vlažného postoje ruské
vlády k nebezpečí americké agrese. Generálové ob-
viňují tzv „atlantizující integralisty“ z toho, že svým
lhostejným postojem Putinovu vládu infikují. Má se
za to, že tato skupina, sdružující se kolem premiéra
Medvěděva, věří, že v zájmu své přijatelnosti pro
Západ by mu Rusko mělo učinit nějaké ústupky. Ne-
kompetentní ruská centrální banka a neoliberální
ruští ekonomové, jakožto části uvedené skupiny, cílí
k tomu být údem Západu, a to bez ohledu na to, jak
tvrdě by to poznamenalo ruskou nezávislost.

Stephen Cohen a Alastair Crooke, někdejší vý-
znamný britský špión, si snad jako jediní lidé na
Západě všimli, že dominantní část ruské vlády,
zdůrazňující národní suverenitu, už po nějaký čas
tlačí na prezidenta Vladimira Putina, aby se oněch
lidí ve vládě, kteří by byli ochotni prodat ruskou ne-
závislost za uznání Západem, zbavil.

Tento názor vyjadřuji i já. Pro jakoukoli vládu je
totiž nemožné stát pevně proti zahraniční hrozbě,
sedí-li v této vládě nespolehliví lidé.

Jestliže Putin bude nakonec přinucen odstranit
z vlády agenty Washingtonu - což konec konců
bude muset udělat, aby tato vláda americké úklady
přežila - nesmí je nechat z Ruska odejít. Jestliže
se totiž tak stane, využije Washington tyto exulanty
k vytvoření ruské vlády v exilu. A pokud se Putin
zdráhá poslat je za zradu k soudu, dala by se věc
vyřešit čímsi jako domácím vězením.

Alastair Crooke píše, že Washington vůbec
špatně kalkuluje. Tím totiž, že tak zatvrzele prosa-
zuje svou jednopolární světovou hegemonii, tlačí
Putina do tábora nacionalistů, pro které stojí nezá-
vislost mnohem výš, než stát se přijatelným pro
Washington.

Nehledě na to, jak pozitivně se Escobar vyjadřuje
k ruské vojenské převaze nad Západem, ocitá se
i tak ruská nezávislost v sevření dvou hrozeb, ja-
kési Skylly a Charybdy moderní doby. Skyllou jsou
američtí neokonzervativci, rozhodnuti zmocnit se
vlády nad Ruskem, a Charybdou jsou ti lidé, uvnitř
ruské vlády, kteří jsou ve své orientaci víc západní,
než ruští.

Jestliže se Trump stane prezidentem, je snad
i možné, že neokonzervativci přestanou být domi-
nantní silou v americké zahraniční i vojenské poli-
tice. Měl by být tenhle obrat důvodem ke zjemnění
tlaku na Putina, aby vyhnal „atlantizující integra-
listy“ z vlády?

Jestliže se ovšem stane prezidentkou Hillary, ne-
okonzervativní puzení proti Rusku bude eskalovat,
„atlantizující integralisté“ budou z vlády vyhnáni
a Rusko se připraví na válečný stav.

Přinese listopadová prezidentská
volba v USA konec světa?
Paul Craig Roberts
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Budoucnost bez naděje
Paul Craig Roberts

Vzpomínáte si na všechny ty naděje, které jsme
my, Američané, vkládali do Obamy, když jsme ho
volili do jeho prvního prezidentského období? Ne-
rado se na to vzpomíná. Žádná změna totiž nena-
stala – leda k horšímu. Zradil své voliče doslova ve
všem, co jim slíbil, a stal se nejzpustlejším váleč-
ným zločincem historie. Avšak bez ohledu na to
jsme ho zvolili znovu s tím výsledkem, že zde dnes
máme pevně usazenou ekonomickou politiku,
která je k lidem nepřátelská. Politiku, která prosté
lidi vysává, a to, co z nich vysaje, předává mega-
bankám a jednomu procentu.

Budu nyní citovat Pepe Escobara, známého bra-
zilského novináře, co soudí o tom, jak velké a ob-
divuhodné Spojené státy jednají se svými
zotročenými vazaly.

„Baseball, v USA též zvaný hard ball, čili tvrdý
míč – a přeneseně i tvrdá hra - je sport, jehož tvr-
dost přenáší americká administrativa i do hospo-
dářské politiky: Washington pohrozil, že zablokuje
vývoz aut ze zemí EU do USA, aby tak EU přinutil
ke koupi svého geneticky upraveného ovoce a ze-
leniny.“

Dnes čelíme možnosti, že na prezidentský stolec
usedne někdo dokonce ještě horší, než je Obama
– Killary Clintonová (slovní hříčka od anglického to
kill - zavraždit). Killary je koupená a placená Wall
Streetem, Izraelem a vojensko-průmyslovým kom-
plexem. Zdiskreditované neokonzervativce uvede
k ještě větší moci, než ji mají dnes, a USA tak
budou moci dále masakrovat cizí země, a svrhávat
reformistické vlády na celém světě.

Takže otázka zní: najde se dost lhostejných a ne-
informovaných Američanů, neokonzervatistů, fe-

ministek nenávidějících muže, homosexuálů,
transsexuálů a dalších preferovaných minorit
k podpoře výše zmíněného jednoho procenta,
a k aktu předání moci do rukou agresívní osoby,
která postrádá jakékoliv svědomí? Protože to je cíl,
ke kterému dnes presstitutky ženou všechny naše
občany, jimž byly vymyty mozky. Jestliže se Killary
stane prezidentkou, ani USA, ani svět ten omyl ne-
přežijí. Ona se stane posledním člověkem v prezi-
dentském úřadě USA.

Killary zkompromitovaly – když byla ministryní
zahraničí – tajné agendy - a tajné agendy vedou
ke konfliktům a válce. Se šílenou prezidentkou Kil-
lary, která označila největšího mírotvorce světa
Vladimira Putina za nového Adolfa Hitlera, se stejně
šílenými generály, kteří vyhlásili Rusko za exi-
stenční hrozbu Spojeným státům, a s pomatenými
neokons, ještě pevněji usazenými ve svých úřa-
dech, a stejně pevně rozhodnutými nasadit hege-
monický chomout USA na celý zbytek světa, ukončí
volba Killary za prezidentku Spojených států život
na planetě Zemi.

8. 5. 2016
Překlad: Lubomír Man

Vzpomeňme, jak se nepřipravené Rusko vypo-
řádalo s německým wehrmachtem, který byl v té
době nejmocnější ozbrojenou mocí, jaká se kdy
dala dohromady. A představme si, jakou lekci by
Rusko připravené udělilo pomatené Hillary a ne-
kompetentním neokonzervativcům.

Jak už jsem dříve napsal, vnutit Rusku válku by
znamenalo smrt pro USA a Evropu, a vzhledem
k ničivé síle nukleárních zbraní, nejpravděpodob-
něji i smrt všeho živého na Zemi.

Hlavními příčinami takovéhoto chmurného ob-
razu je arogance a stupidita amerických konzer-
vativců i vazalský statut Evropy, který ji zbavil své
vlastní rozumné zahraniční politiky. A namísto ní
jen podává washingtonské agresi pomocnou ruku.

Znamená to, že bez ohledu na názor části lidí na
Donalda Trumpa, hlas pro Hillary Clintonovou je
hlasem pro konec tohoto Světa.

25. 5. 2016    
Vybral a přeložil LUBOMÍR MAN
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Ano, systém je zmanipulovaný
PATRICK J. BUCHANAN 

Obávám se, že tyto volby budou zmanipulovány,'
sdělil Donald Trump voličům v Ohiu a redaktorovi
Seanu Hannitymu na Fox News. A to odstartovalo la-
vinu podrážděných reakcí.

'Nebezpečné', 'zhoubné', zaznělo z médií.
'Trump ohrožuje legitimitu volebních výsledků

2016'.
No, pokud tohle je přesně to, o co se Trump snaží,

tak se nejedná o nic malého. Vzpomeňme si jen, co
jsme si od roku 2016 slibovali, a co nám nyní, zdá se,
přináší. 

Tento nejdelší volební cyklus si po právu vydobyl
přízvisko The Year of the Outsider (Rok outsidera). Byl
to rok, který znamenal mohutný vzestup ekonomic-
kého populismu a patriotismu, rok kdy 74letý socia-
listický senátor Bernie Sanders obrátil primárky
vzhůru nohama, promlouvaje k davům, které svou ve-
likostí výrazně předčily ty, ke kterým promlouvala Hil-
lary Clintonová. 

Byl to rok, kdy ne-politik, Donald Trump, s přehle-
dem prosvištěl skrze primárky Republikánů, při his-
toricky nejvyšší volební účasti, maje za nejbližšího
rivala ve své vlastní straně, nekonformního samo-
rosta, senátora Teda Cruze.

Více jak tucet rivalů z řad republikánů, vnímaných
jako nejsilnější výběr kandidátů od roku 1980, si mohl
balit kufry. Byl to rok, kdy Američané povstali a míru-
milovně svrhli establishment americké Bastily.

Ale pokud to skončí návratem rodu Clintonů
a schválením té samé, staré vládní politiky, nebude to
svědčit o tom, že na americké demokracii je něco
podvodného? Že v tomhle státě je něco prohnilého? 

Pokud nás rok 2016 něčemu naučil, tak je to po-
znání, že když se hegemonie establishmentu cítí
ohrožena, tak začne zuřivě držet pospolu - v zájmu
udržení vlastních výhod, privilegií a moci. 

Všechny komponenty tohoto establishmentu - kor-
porátní, kulturní, politické, mediální - dnes dávají
americkým středním vrstvám toto ultimátum: 

Trump je nepřijatelný.
Republikánští lídři dnes dostávají instrukce, aby se

zbavili Trumpa, nebo na ně nebude nahlíženo jako na
morálně zdatné partnery pro vládnutí. 

Jen to odhaluje pravou podstatu republikánských
elit, když se někteří z nich snaží najít způsob jak těmto

instrukcím vyhovět, i když by to v podstatě znamenalo
zneplatnění a anulování demokratických procesů,
které Trumpa vyprodukovaly. 

Ale co si to vlastně tento zavrženíhodný establish-
ment o sobě vůbec myslí, že někomu něco přikazuje?

Nemělo by to být spíše obráceně? Aby to byly ame-
rické střední vrstvy, kdo si bude klást požadavky?

Konkrétně, voliči republikánů by měli své zdiskre-
ditované a nedůvěryhodné vrstvě papalášů sdělit:
Pokud se Vás nemůžeme zbavit u volebních uren, řek-
něte nám, jak jinak nenásilně a demokraticky by to
šlo? 

Vy se chcete zbavit Trumpa? A jak se my zbavíme
vás?

Češi měli své 'pražské jaro'. Tunisané a Egypťané
měli své 'arabské jaro'. Kdy my budeme mít naše jaro
americké? 

Britové měli svůj 'Brexit', čímž vyhlásili nezávislost
na arogantním, bruselském superstátu. Jak se my
můžeme osvobodit od washingtonského superstátu
který je mocnější a odolnější vůči demokratickým
změnám?

Naše CIA, nevládní organizace a Národní nadace
pro demokracii horují za 'změnu režimu' ve vzdále-
ných zemích, jejichž vůdcové nám jsou proti srsti.

Ale jak zrealizujeme 'změnu režimu' tady, v naší
zemi?

Úspěch Donalda Trumpa, navzdory téměř všudy-
přítomné nevraživosti médií, včetně i většiny konzer-
vativních, je z velké části díky pozitivní odezvě
veřejnosti na problémy, na které upozorňoval.

Požadoval navrácení nelegálních imigrantů do je-
jich domovů, zabezpečení amerických hranic a vy-
stoupil proti amnestii. Požadoval 'America First'
zahraniční politiku, abychom nechodili do nesmysl-
ných válek, které nás jen ruinují a stojí hodně krve. 
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Požadoval hospodářskou strategii, kde nadšení lidí
pro americkost vystřídá globalismus nadnárodních
elit s jejich washingtonskými lobbisty a nosiči vody
v Kongresu. Odsoudil dohodu NAFTA, obchodní do-
hody a obchodní deficit s Čínou, a požadoval nepřijetí
smlouvy oTranspacifickém partnerství (TPP). Ke konci
kampaně vyhrál debatu o obchodu, zatímco Hillary
Clintonová schvalovala TPP, a začala měnit svůj postoj
vůči dohodě NAFTA, kterou zprvu podporovala.

Ale pokud bude TPP obnovena, iniciativou oligar-
chů z Wall Streetu, Obchodního kulatého stolu a Ame-
rické obchodní komory, za podpory naverbovaných
redaktorských pisálků do novin, které žijí z příjmů
z reklam, jaký vůbec smysl mají ještě volby?

A pokud, jak naznačují volební preference, dosta-
neme Clintonovou a s ní TPP, amnestii a nekonečnou
migraci lidí ze Třetího světa, kteří z daňového systému
spotřebují více, než do něj sami přispívají a kteří brzy
rozklíží republikánskou koalici, potom se ptám, o čem
ten rok 2016 vůbec byl?

Bylo by tohle skutečně tím, pro co většina Ameri-
čanů volila v tomto nejúchvatnějším prezidentském
klání ze všech?

John F. Kennedy řekl: 'Ti, kteří se staví do cesty mí-
rové revoluci, nakonec nevyhnutelně způsobí revoluci
násilnou'.

Šedesátá a začátek sedmdesátých let byly v Ame-
rice dobou sociální revoluce. V té době prezident
Nixon zrušením branné povinnosti, a ukončením války
ve Vietnamu zahájil něco, co jeden fejetonista nazval
'Cooling of America' (Zklidnění Ameriky).

Ale pokud se Hillary Clintonová dostane k moci
a nadále povede Ameriku v nastaveném kurzu, který
většina Američanů v primárkách odmítla, budeme
svědky opravdové katastrofy. 

A noví odpůrci v ulicích nebudou z řad super-privi-
legovaných dětí z kampusů Ivy League. 

Yes, the System Is Rigged vyšel na ICH 13. srpna
2016. 

17. 8. 2016 Překlad Zvědavec.

STRATEGICKÉ BOMBARDÉRY B-1 a B-52 NAD ČR.
NAJDE SE 50 ZODPOVĚDNÝCH POSLANCŮ?

EVA NOVOTNÁ hovoří se členy občanské inicia-
tivy Ne základnám o selhání politiků při rozhodo-
vání v bezpečnostních otázkách, o přibližujícím se
nebezpečí jaderné války a historické příležitosti,
jak tuto hrozbu zastavit.

Otázka: Nedávno se konal summit NATO ve Var-
šavě a byli jste podepsaní pod „Pokynem",
k němuž se připojilo více než 700 lidí. Dlouhodobě
organizujete akce za mír a proti válce. V současné
době připravujete petici s požadavky vládě týkající
se činnosti Armády ČR. Co vás k tomu vede?

Václav Novotný: Petice odráží současnou situ-
aci, reakci na summit NATO ve Varšavě 2016. Jed-
nou z cest jak odmítnout zvyšování vojenského
napětí v Evropě, nedělat z ní cvičiště americké ar-
mády, je využít referenda a naplnit tak tvrzení, že
občané mají rozhodovat o své zemi i o její bu-
doucnosti. 

Otázka: Není na to málo času, vždyť další cvičení
Ample Strike 2016 začíná na konci srpna?

V. N.: Ano, je na to málo času. Už jsme Armádu
ČR upozornili na prapodivnost cvičení AVANGER
CAS, které podle našeho názoru nemělo ústavní
rámec a výmluva na cvičení AVANGER neobstojí,

pokud se porovnají
parametry obou
cvičení. Bohužel
nemáme kapacity
na sledování všeho
dění v NATO, Ar-
mádě ČR a na Mi-
nisterstvu obrany
a poslanecké sně-
movně ČR, musíme
pracovat na řadě
dalších, avšak sou-
visejících témat.
Při korespondenci
s vládou můžeme mluvit doslova o dobývání in-
formací. Mandát poslance v tomto pohledu zís-
kává, řekněme nejasný obrys. Obecně lze říci, že
občané jsou o akcích armády velmi málo infor-
mováni, ale především o nich prakticky neexistuje
žádná veřejná debata jen militantní propaganda
médií, která otázky zaznívající od občanů nekla-
dou.

Otázka: Proč si myslíte, že je pro nás toto cvičení
nebezpečné a čím?
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V. N.: Nebezpečnost má dvě roviny, praktic-
kou a politickou. Cvičení Ample Strike (česky
Vydatný úder) je především zaměřeno na výcvik
tzv. leteckých návodčích, což jsou jednotky,
které operují na území protivníka a zasílají sou-
řadnice cílů k leteckým útokům. Návodčí jsou
z různých států a cíle jsou na území ČR, přičemž
neexistuje záruka, že výběr simulovaně bom-
bardovaných cílů bude jen uvnitř vojenských
prostorů. Zveřejněná mapa z Ample Strike 2015
obsahuje mnoho desítek kilometrů široké kori-
dory pro manévry, které daleko přesahují vojen-
ské prostory. Letos nám budou navíc nad
hlavami létat bombardéry B-1 A B-52. Do data-
bází cizích armád se tak mohou dostat údaje
strategických objektů na území ČR. Takový stra-
tegický bombardér může během 1 hodiny za-
znamenat a zaútočit až na 10 cílů. Jak mohou
fungovat chybně (nebo záměrně chybně) navá-
děné letecké útoky, se mohli opakovaně pře-
svědčit například Lékaři bez hranic, jejichž
nemocnice byla několikrát v Afghánistánu za-
sažena přesnými údery amerického letectva.
Pokud víme, žádný člen NATO na svém území
podobné cvičení nepořádá a svou suverenitu si
chrání. Naši politici a armáda se však chovají
vůči cizím armádám naprosto otevřeně, aniž by
mysleli na bezpečnost státu. To, že zaznamená-
vaná data míst možných úderů na našem území
jsou v reálném ukládána např. v Pentagonu, je
velmi pravděpodobné. 

Jan Korál: Mnohem závažnější je politická ro-
vina tohoto cvičení. Cvičení nemá obranný cha-
rakter. Jedná se nacvičování útoku, návodčí
pracují v utajení vždy na území státu, který má
být napaden. Cvičení je projevem přípravy agrese
vůči cizímu státu a cílem je v současné době sa-
mozřejmě Rusko. Současný stav armád NATO
a armád Ruska nabízí pouze jedinou potenciálně
úspěšnou variantu útoku na Rusko, která spočívá
v kombinaci útoku raket s jadernými hlavicemi
a leteckých úderů na strategické cíle na území
Ruska. Cvičení Ample Strike 2016 do tohoto scé-
náře zapadá. Rusko v posledních letech velmi in-
tenzivně modernizuje a buduje armádu na
obranu vlastního území a také velmi posiluje vla-
stenecké cítění svých občanů, kteří velmi dobře
chápou nutnost obrany své země. Nynější fáze
modernizace ruské armády však ještě není do-
končena a stratégové NATO si velmi dobře uvě-

domují, ž e jim zbývá relativně krátká doba k po-
tenciálně úspěšnému útoku. Za dobu své exi-
stence NATO s oblibou používalo k rozpoutání
konfliktu metodu útoku pod falešnou vlajkou
(False Flag), a i když Rusko zatím statečně odo-
lává všem možným provokacím, tak ve skuteč-
nosti je možné spustit jaderný konflikt velmi
snadno a několika málo tiskovými agenturami
zásobovaná média již doplní patřičnou historku,
pokud to vůbec bude v jaderné válce potřeba.
V této souvislosti je třeba myslet na to, že v li-
stopadu budou v USA prezidentské volby a pokud
zvítězí Donald Trump, tak se značně sníží příle-
žitost vojenských jestřábů v Pentagonu k dosa-
žení cíle, kterým je útok na Rusko. Krátí se jim
tedy čas k vyvolání konfliktu a cvičení Ample
Strike 2016 je k tomu ideální příležitostí. Také je
znepokojující vyjádření nové britské premiérky,
že je ochotna k řešení problémů použít jaderné
zbraně s tím, že Rusko řadí mezi hrozby. Obávám
se, že naši zvolení zástupci o téhle problematice
mnoho nevědí a nejsou schopni si příslušná ri-
zika uvědomit.

Otázka: Jak vůbec probíhá schvalování tako-
výchto cvičení a kdo je za to zodpovědný?

V. N.: Z naší komunikace s Armádou ČR, Úřa-
dem vlády a poslanci vyplynulo, že se obecně
politici snaží vyhnout jakékoliv odpovědnosti za
konání armády ČR či cizích armád na našem
území. A ani jedna z komor parlamentu jako
celek dokonce ještě plán na vojenská cvičení
v roce 2016 na našem území neprojednala, bylo
to pouze ve výborech a to ještě se značným
zpožděním. Ministr obrany Stropnický přinesl
přehled plánovaných vojenských cvičení na
jednání Vlády České republiky 21. prosince
2015. Tam byl tento plán schválen jako usne-
sení č. 1074 s tím, že dle Ústavy mají být před-
sedou vlády Sobotkou obě komory Parlamentu
neprodleně informovány. Neprodleně v tomto
pojetí znamená, že to poslanci dostali až 26.
ledna 2016, jako sněmovní tisk 703/0. Před-
seda vlády tak porušil Ústavu, protože podle
právní definice „neprodleně“ znamená do tří
dnů. Lze se sice vymluvit na vánoční svátky, ale
i tak je to pozdě. Výbor pro obranu PS to pak
projednal až 31. března a v obranném výboru
Senátu to bylo 18. března. Oba výbory doporu-
čily komorám parlamentu tento plán „vzít na
vědomí“. Doplněk k vojenským cvičením roku
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z 2016 schválený vládou 18. dubna 2016, sně-
movní tisk 802/0, výbor obrany Sněmovny do-
posud neprojednal.

Co je však nejhorší, že ani jedna z komor Parla-
mentu ČR doposud celkový plán vojenských cvi-
čení na rok 2016 neprojednala a to už jsme za
polovinou kalendářního roku, přičemž se koná
mnoho cvičení během celého roku. Do programu
schůzí PS to bylo již několikrát navrženo, ale vždy
mělo přednost něco jiného. Jedná se nejen
o schvalování vojenských cvičení, ale i průletů
a průjezdů cizích armád, proti čemuž jsme také
víckrát protestovali. Do dnešního dne Poslanecká
sněmovna České republiky neprojednala sněmovní
tisk 695/0, rozhodnutí vlády o přeletech a průjez-
dech ozbrojených sil jiných států přes území České
republiky. Prakticky tak dochází k tomu, že jsou po-
slanci a senátoři obejiti a vůbec nerozhodují o tom,
co naše armáda dělá, nebo bude dělat. Je to prak-
tický příklad toho, jak náš politický systém vůbec
nefunguje a demokracie naprosto selhává. Pláno-
vači NATO si tady mohou dělat úplně cokoliv a zvo-
lení zástupci občanů o tom vůbec nemusí
rozhodovat.

Otázka: Máte nějaký návrh, co s touto prekérní
situací dělat, když jsou poslanci na dovolené?

V. N.: Rozhodli jsme se je z té dovolené vyrušit.
4. srpna jsme rozeslali poslancům výzvu ke svolání
mimořádné schůze, kde by se projednávalo nad-
cházející cvičení Ample Strike a všechny sněmovní
tisky související s vojenskými aktivitami.

Ke svolání mimořádné schůze je zapotřebí 50
poslanců.

Lenka Procházková: Věřím, že se těch padesát
zodpovědných najde.

J. K.: To se právě uvidí, zdali se najdou. Je to test
jejich reakce. Ministr Babiš oznámil, že chce svolat
mimořádnou schůzi kvůli migrantům, což by svo-
lání mimořádné schůze zjednodušilo a mohl by se
tam projednat i náš návrh.

V. N.: Obecně musí dojít k tomu, že nějaký po-
slanec nebo poslanecký klub shromáždí 50 pod-
pisů, se kterými osloví předsedu poslanecké
sněmovny Hamáčka, jenž je pak povinen schůzi do
10 dnů svolat. Na začátku musí sněmovna odhla-
sovat, že bude o navrženém bodu vůbec jednat.
Může dojít i k tomu, že nadpoloviční většina pří-
tomných poslanců projednávání navrženého bodu
zamítne. Schůze skončí a poslanci pojedou zpět na
dovolenou.

L. P.: V optimálním případě však projednávání
bude schváleno. 

V. N.: Schůze bude pokračovat rozpravou, kde by
měly zaznít argumenty pro nepovolení cvičení
Ample Strike.

L. P.: V optimálním případě některý z poslanců
navrhne hlasovat o zrušení tohoto cvičení, protože
nese všechny znaky přípravy útočné války a může
být provokací, která je při stavu současných mezi-
národních vztahů nežádoucí.

J. K.: Takovéto hlasování však s největší pravdě-
podobností dopadne tak, že žádné cvičení zrušeno
nebude. Ale kdyby se nějakým zázrakem stalo, že
se naši poslanci vzpomenou, že mají dle Ústavy
chránit zájmy České republiky a cvičení Ample
Strike zakážou, tak se nesmazatelně zapíšou do
historie jako mírotvorci, což je role, kterou naší
zemi ze srdce přejeme. Nic takového se zřejmě
v historii NATO nestalo a mělo by to výrazný pozi-
tivní vliv na celou mezinárodní situaci. Takový čin
by donutil všechny politicky vnímavé obyvatele
zemí NATO přemýšlet nad jednáním politiků
a představitelů ozbrojených sil a jejich důsledcích,
kterými je již dnes fakticky probíhající studená
válka.

L. P.: Ministr Stropnický si zřejmě vůbec ne-
uvědomuje, že role ministra obrany je v této si-
tuaci stěžejní. A když on nechává volný průběh
agresivním plánům Pentagonu, tak musí ales-
poň Poslanecká sněmovna proti těmto provoka-
cím zasáhnout. Když v březnu 1939 Emil Hácha
v Berlíně na nočním jednání pod nátlakem,
a pod vlivem drog, musel podepsat souhlas s in-
vazí německých armád na naše území, tak jej
lze jako starého nemocného člověka pochopit.
Ale Martin Stropnický není nemocný stařec,
svou roli hraje dobrovolně, avšak nikoliv ku pro-
spěchu občanů ČR. Jako spisovatelka pokládám
tuto situaci za možný bod zvratu, pokud ji po-
slanci využijí. Ale jinak je to skluzavka do pekla
války. 

Otázka: Dá se říci, že svými aktivity vlastně su-
plujete činnost vlády a poslanců. Pokud váš návrh
se svoláním mimořádné schůze nevyjde, máte
v této věci nějaký další plán?

L. P.: V antických tragédiích to řešil tzv. Deus Ex
Machina, a v takové roli je u nás pouze prezident,
který jako vrchní velitel Armády ČR může nakonec
toto cvičení zakázat.

10. 8. 2016
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V prázdných slovech z Impéria
vlají falešné vlajky
THE SAKER

Když přemýšlím o nedávném vývoji v USA
(střelba v Dallasu, v Orlandu) a Evropě (Nice, za-
vražděný kněz, střelba v Německu), mám takový
nepříjemný pocit, že něco není úplně v pořádku.
A to kvůli jedné věci - pachatelé jsou naprosto
směšní: pseudomuslimové, z nichž se vyklubou al-
koholici a homosexuálové, bývalí pacienti psychi-
atrických léčeben - druh lidí, kterým říkám přes
noc muslimem. Všichni se zatraceně ujišťují v tom,
aby několikrát za sebou pronesli: Alláhu Akbar, ale
jinak nikdo z nich neprojevuje
žádné známky islámu. Ve sku-
tečnosti mají hodně daleko od
vycvičených bojovníků Daeš,
jsou to všichno ztracené exi-
stence a mají slabošskou po-
vahu. Přesně tento typ lidí chtějí
zvláštní služby (a náboženské
sekty) ukořistit, protože jsou
slabí a snadno zmanipulovatelní.
Já vím, že lidé poslušní Daeš
končí tvrzením, že pachatel je
jedním z nich, ale to opravdu nic
nedokazuje. Možná až na to, že
se Daeš zoufale snaží zvýšit
svou nechvalnou proslulost.

Samozřejmě pro to nemám žádný důkaz, ale
mám takový silný pocit, že se někdo setsakra
hodně snaží vyděsit televizní davy. Ale proč? Proč
by se někdo jen tak snažil, aby vytvořil zcela fiktivní
hrozbu?

A měli bychom skutečně odmítnout tvrzení
všech těch nesčetných svědků, kteří hovoří o více
než jednom střelci? A co ta absolutně směšná pře-
míra policistů, když jich byla stovka vyslána do
akce, aby se vypořádala s jedním střelcem? Nepři-
padá vám to divné? Jsem jediný, kdo má pocit, že
to, co je nám předhazováno, je pečlivě zinsceno-
vané představení? 

Pak tu máme novinářskou kachnu o islámské
hrozbě. Dobře, je to pravda, že všichni tito islámští
teroristé řekli policajtům, a všem, kteří byli ochotni

naslouchat, že zabíjejí bezvěrce pro větší slávu
Boží. To mi připomíná cestovní pasy, užitečně na-
lezené v New Yorku 9/11 (a při útocích na redakci
časopisu Charlie Hebdo) nebo jak údajní islámští
teroristé z 9/11 zanechali výtisky Koránu v baru,
kde si užívali striptýzovou show. Problém se všemi
těmi nesmysly spočívá v tom, že neexistuje žádný
důkaz, že by některý z těchto teroristů měl sku-
tečné islámské vzdělání, nebo vyznával islámskou
víru. Kromě toho, i kdy by se dokonce ukázalo, že

každý z nich byl hluboce věřící a zbožný muslim,
sotva by to cokoliv dokazovalo. Členové IRA byli
římští katolíci, a přesto nikdo nemluvil o katolické
hrozbě. Je pravdou, že existuje velmi reálná hrozba
pro celý Střední východ od spojenců či spolubojov-
níků šílených Daeš (ano, přesně těch, o nichž Spo-
jené státy mluví jako o umírněné opozici a nechtějí,
aby je Rusové nadále bombardovali), ale neexistuje
vůbec žádný důkaz o jakékoliv skutečné spojitosti
či koordinaci mezi těmito takfiristy (sice stejní mi-
litanti z řad tzv. Islámského státu v Iráku a Levantě,
ale označení svými soukmenovci za nevěřící, pozn.
překl., upř. red. Lípy) na Středním východě a pa-
chateli nedávných vražd v USA a Evropě.

Položíme-li si otázku kdo má z toho prospěch
(cui bono), samozřejmě to ukáže na zájmy těch,
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kteří se zoufale chtějí opírat o labilní mýtus islám-
ské hrozby. Samozřejmě sionisté, ale také neokon-
zervativní elity v USA a EU.

Jejich velkou nadějí bylo, že Rusko vtrhne na
Donbas (nebo ještě lépe, na celou Ukrajinu) a osvo-
bodí jej od nacistických neokonzervativců, kteří
jsou u moci v Kyjevě. Takový ruský tah by byl použit
jako „důkaz“, že zlí revanšističtí Rusové se chystají
obnovit Sovětský svaz, napadnout východní Evropu
a možná dokonce přijet tanky k anglickému ka-
nálu. Pokud by se našlo hodně lidí, kteří by uvěřili
této teorii ruské hrozby, museli by rovněž akcep-
tovat větší vojenský rozpočet (ještě více vykrmit
americký vojensko-průmyslový komplex MIC)
a rozmístit více amerických ozbrojených sil ve vý-
chodní Evropě (kde by poskytli mnoho potřebného
a někdy pouze zdroj příjmu). Potom by bylo možné
svést všechny vnitřní problémy v Ev-
ropě na ruskou hrozbu (ve stylu Putin
chce Brexit) nebo je alespoň zatem-
nit ruskou hrozbou. Avšak ten
otravný Putin neskočil na návnadu
a teď je Evropa ve slepé uličce bez
uvěřitelné hrozby, která by sloužila
k zastrašování obyvatelstva. Samo-
zřejmě NATO a jeho zaprodané kolo-
nie v Pobaltí a Polsku rádi předstírají,
že bezprostředně hrozí ruská invaze,
ale nikdo tomu už doopravdy nevěří.
Dokonce podle některých průzkumů
jsou lidé v Pobaltí na pochybách
ohledně reálné ruské hrozby (zapo-
meňte na Polsko - země s národním
hrdinou, jakým je maršál Józef Pil-
sudski, je beznadějný případ).

Ale pak, téměř ve stejném oka-
mžiku, kdy si neokonzervativci uvě-
domili, že Rusové neskočili na
návnadu, náhle prudce vzrostl stálý
příval uprchlíků, přicházejících ze
Středního východu a z Afriky, a to zásluhou zmatku
a chaosu, který vytvořila neokonzervativní politika
na Středním východě. Jak dlouho si myslíte, že to
trvalo vládcům Impéria, než si uvědomili, jaká fan-
tastická příležitost se jim naskytla tímto přílivem
uprchlíků?

Za prvé, tato vlna uprchlíků vytváří řadu větších
sociálních problémů, které by mohly být využity
k tomu, aby odvedly pozornost od masivní krize
a hospodářských strastí EU. Bez ohledu na to, jak

špatné jsou ekonomické ukazatele, vždy je můžete
schovat za hlavní titulky jako např.: „Uprchlík zná-
silnil 79letou ženu na německém hřbitově“ Ač tu
jde o pravdivý případ.

Za druhé, právě v době, kdy jsou vládnoucí kom-
pradorské elity EU ohroženy nespokojenou veřej-
ností, uprchlická krize vytváří ideální záminku
k tomu, aby byla přijala mimořádná legislativa
a případně zavedeno stanné právo.

Za třetí, čím je krize v Evropě horší, tím je to
lepší pro americký dolar, který se stává bezpečný,
tedy bezpečnější měnou, po níž bychom měli sáh-
nout.

Za čtvrté, čím více vojenských jednotek je roz-
místěno v Evropě, na rozdíl od běžných policejních
sborů, tím více si Evropané zvyknout na myšlenku,
že pouze armáda nás může ochránit.

Za páté, jestliže se nakonec v EU skutečně tank
a budou se šířit nepokoje, povstání a chaos - há-
dejte, kdo se objeví, aby ještě jednou zachránil Ev-
ropu? Ano, je to tak - strýček Sam a NATO. Docela
dobrá mise pro jinak nelegitimní přežitek z dob
studené války, ne?

V ideálním případě by se evropská populace
měla rozdělit na ty, kteří předstírají, že uprchlíci
nejsou vůbec žádný problém, a na ty, kteří na ně
všechno svalují. Čím více se společnost polari-
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zuje, tím více bude zapotřebí udržet zákon a po-
řádek.

Připadá vám to všechno povědomé? 
Ano, samozřejmě, to je také přesně to, co se děje

v USA s hnutím Black Lives Matter (Na černých ži-
votech záleží).

Přestože je v USA velké množství imigrantů, jsou
to většinou Hispánci a Asiaté, kteří se přizpůsobují
americké společnosti poměrně dobře. Dobrou
zprávou pro americký hluboce ponořený stát je, že
černoši v USA mohou ve velké míře plnit stejnou
úlohu, jako uprchlíci v Evropě. Jsou velmi hlasitou
menšinou, většinou hluboce odcizenou, mají
v sobě nahromaděný vztek proti zbytku společ-
nosti, který se může velmi snadno projevit formou
nepokojů a páchání trestných činů. Je také po-
měrně snadné najít několik šílenců mezi těmito
černochy, kteří začnou vraždit policisty (ideální
symbol despotického bělošského establishmentu)
a tím přispějí k vytvoření pocitu krize, který bude
natolik akutní, že dostatečně zdůvodní nasazení
policie, národní gardy a potenciálně i ozbrojených
sil, jen aby byl obnoven zákon a pořádek.

Je to opravdu jen náhoda, že americké prezi-
dentské volby nabízejí velmi názorově odlišné po-
stavy, jako jsou Hillary Clintonová a Donald Trump,
a že korporátní média v USA již spustila určitou
úroveň násilí svojí hysterickou protitrumpovskou
propagandou? Jen si na vteřinku představte, co by
se mohlo stát v USA v případě, kdyby osamělý stře-
lec zabil Hillary nebo Trumpa? Společnost by do-
slova explodovala a zákon a pořádek by musel být
obnoven.

Modality se mohou lišit, ale jak v EU, tak v USA,
můžeme nyní v ulicích spatřit těžce ozbrojené
a povšechně militarizované síly ve snaze chránit
nás před cizí a děsivou hrozbou.

Je snad možné, že to má co do činění se sku-
tečností, že drtivá většina Evropanů a Američanů
absolutně nenávidí vládnoucí elity? Samozřejmě,
že ano!

Jsem přesvědčen, že to, co se děje, je postupné
potlačování občanské společnosti pod záminkou
chránit ji – tedy nás – před nějakou velmi děsivou
hrozbou. Jsem také přesvědčen, že součástí tohoto
plánu je co nejvíce polarizovat naší společnost za
účelem vytvoření civilního sporu a zakrytí skuteč-
ných, systémových a strukturálních problémů naší
zcela dysfunkční společnosti a zdiskreditovaného,
protiprávního politického systému. 

Metoda chléb a hry funguje pouze ve společ-
nosti, která je schopná poskytnout dostatek bohat-
ství svým lidem, aby je zabavila. Ale když říše činí
zoufalé pokusy, když už její armáda nevyhrává
války, když je její vůdce zesměšňován, když je její
měna postupně oslabována a dokonce nahrazo-
vána, a když už se nikdo nebojí její síly, potom říše
není schopná poskytnout minimální podmínky
k tomu, aby udržela své subjekty v klidu a posluš-
nosti. V tomto okamžiku je volba jednoduchá: buď
najít vnějšího nepřítele, nebo alespoň identifikovat
nějakého tuzemského. Tentokrát anglo-sionisté

našli to, o čem si myslí, že je perfektní kombinace.
Nejasné až vágní vnější ohrožení (islám) a snadno
identifikovatelná interní dopravená hrozba
(uprchlíci v Evropě, černoši v USA). Skutečnost, že
americká vláda již léta plánuje různé druhy situací
výjimečného stavu, či stanného práv a není to vel-
kým tajemstvím (viz Prezidentská směrnice ná-
rodní bezpečnosti 51 a Plán zavedení politiky
národní kontinuity nebo Rex84), nyní ale existují
důkazy, že to plánují i Němci. Vlastně si můžeme
být jisti, že na tom pracují právě teď, když čtete
tento článek. 

Naposledy, když Impérium cítilo potřebu znovu
získat kontrolu nad Evropou a zabránit zvolení pro-
tiamerických politických stran, zapojilo se do no-
toricky známé operace GLADIO pod falešnou
vlajkou, aby neutralizovali komunistickou hrozbu.
Zdá se, že ti stejní lidé dělají znovu to samé, ale
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tentokrát proti domnělé islámské hrozbě. Vypadá
to, že se anglo-sionisté rozhodli pro plán, který jde
spíše proti intuici, jen aby se ujistili, že se obyčejní
lidé opravdu vyděsí: 

1. Oficiálně (politici) zavrhují jakoukoliv protiis-
lámskou rétoriku.

2. Neoficiálně (média, veřejní činitelé) neustále
varují před hrozbou islámského extremismu.

3. Přijímají sice výrazně zjevná, ale jinak na-
prosto nepoužitelná opatření (TSA, protiteroristický
výcvik) za účelem obrany proti islámskému útoku.

4. Skrytě, ale aktivně podporovat takfirismus
(podobající se Daeš) na Středním východě, a stavět
se na odpor těm, kteří proti nim opravdu
denně bojují, jako např. Rusové, Íránci
a Syřané.

Čeho má takový zdánlivě nelogický
a sebezničující plán dosáhnout? To je jed-
noduché! Posílit strach a polarizovat spo-
lečnost.

Tento druh umělé polarizace není nic
nového. To je například důvod, proč lidé,
kteří nenávidí Obamu, ho nazývají socia-
listou (nebo dokonce komunistou), za-
tímco lidé, kteří nenávidí Trumpa, ho
nazývají fašistou (přestože jsou ve sku-
tečnosti Barrack Hussein Obama i Donald
Trump jen loutkami různých kapitalistických frakcí
té samé jednoprocentní elity).

To, co po nás naši imperiální vládci opravdu
chtějí, je, abychom buď bojovali proti sobě navzá-
jem, nebo abychom alespoň bojovali proti větrným
mlýnům. Podívejte se na americkou veřejnost - ta
je naprosto posedlá nedůležitými otázkami, jako je
např. homosexuální manželství, kontroly zbraní
versus aktivní (osamělí) střelci, Black Lives Matter
versus policajti, a časem prověřené interrupce ver-
sus protesty proti interrupci. Předpokládám, že ji-
stou menšinu tyto záležitosti opravdu zajímají, ale
pro drtivou většinu Američanů to jsou zcela nedů-
ležité a nesmyslné kecy, které se jich nikterak ne-
dotýkají – jen prostřednictvím korporativních
médií. To mi opravdu připomíná orchestr v Titaniku,
který hrál, když se loď potápěla. Impérium praská
ve švech, existuje velmi reálná možnost jaderné
války s Ruskem, a tady se vážně diskutuje o tom,
zda by se v obchodech Target měli transsexuálové
jít vyčurat na pánské nebo dámské záchodky! To
je šílené, samozřejmě, ale je to stěží náhodné. To
je přesně to, jak nás naši vůdci chtějí vidět. Vydě-

šené, zmatené a především roztěkané s rozptýle-
nou pozorností. 

Upřímně řečeno, jsem pesimistický ohledně
nadcházejícího období ve střednědobé budouc-
nosti. Když vidím, jak snadno uvěřili novinářské
kachně o islámské hrozbě nejen oficiální propa-
gandisté, ale dokonce i jinak většinou racionální
a vzdělaní lidé, tak zjišťuji, že událost 9/11 nás na-
učila velmi málo. Stejně jako býk v býčích zápa-
sech i my jsme stále ochotni reagovat na jakýkoliv
červený hadr, který nám předloží, nehledě na to,
kdo vlastně ten hadr drží nebo nás ve skutečnosti
nechává vykrvácet.

Dobrou zprávou je, že bez ohledu na naši naivní
pasivitu se Impérium hroutí, sice možná ne tak
rychle, jak by si někteří z nás přáli, ale dostatečně
rychle na to, abychom si skutečně dělali obavy
o naše vládce. Podívejte se na Izraelce - již si pře-
četli nápis na zdi, a nyní jsou v procesu výměny
patronů, od nynějška znovu získali velké přátelství
s Ruskem – což je sňatek z rozumu pro obě strany,
které do něj vstoupily, držíce si přitom své nosy. To
samé platí pro Recepa Tayyipa Erdogana, který se
zřejmě rozhodl, že ani EU nebo USA nemohou být
považovány za spolehlivé ochránce. Dokonce i Sa-
údové se snažili, i když neohrabaně a hrubě, dostat
Rusko na svou stranu. 

V nadcházející době bude show islámské hrozby
nadále pokračovat, stejně jako aktivní (osamělí)
střelci, Black Lives Matter a celý zbytek programu,
který si pro nás Říše připravila. Falešné vlajky
budou i nadále vlát v mnoha dalších prázdných slo-
vech, znějících z Impéria.

False flags fluttering in the Empire’s hot air vyšel
29. července 2016 na thesaker.is.

4. 8. 2016 Překlad Zvědavec.
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AL-KAJDA A TAKFÍR
Dotaz: Jaký je postoj islámu k Al-Kajdě a její re-

voluční válce proti tzv. odpadlickým režimům
v muslimských zemích? Je možné, aby muslim
pronesl takfír celé společnosti? Co když muslim
pracuje jako policista nebo voják v sekularistických
zemích, které nevládnou tím, co Alláh seslal, jako
je Egypt, Maroko, Alžírsko atd.? Odpadá tím od is-
lámu, jako to učí Al-Kajda a podobné muslimské
skupiny?

Chvála Alláhu,
jedna věc je Al-Kajda a druhá věc je takfír. O Al-

Kajdě slyšíme jen z médií, která zpravidla nepřed-
stavují důvěryhodný zdroj informací. Co to ve
skutečnosti Al-Kajda je, nebo zda vůbec něco ta-
kového existuje, nebo je to jen výmysl médií nevím,
a tudíž k tomu nemohu nic říct. Takfír je prohlášení
muslima za odpadlíka od víry, nebo obecněji ozna-
čení nějaké osoby nebo skupiny za nevěřící. Takfír
jakožto princip je součástí islámské věrouky, ale je
třeba ho chápat a používat správně. Tím myslím,
že muslim musí věřit, že každý, kdo není muslim,
je nevěřící. Zcela jiná věc je ale označit nějakého
muslima za odpadlíka od víry. To je velice nebez-
pečná věc, na kterou má právo jen islámský soud,
případně učenec, který nevydá takový posudek
dříve, než vše pečlivě prostuduje. Tato věc má v is-
lámu svůj postup, který znají učenci. Nikdo z oby-
čejných lidí tedy nemá právo žádného muslima
označit za odpadlíka od víry. Skupiny, které máte
na mysli, se vyznačují tím, že takfíru přikládají větší

důležitost, než je tomu ve skutečnosti, a prohlašují
drtivou většinu muslimů za odpadlíky. Pro tyto sku-
piny je každý muslim odpadlíkem, dokud veřejně
neprohlásí, že muslimské vlády jsou nevěřící,
a poté teprve vysloví šahádu (svědectví o jedineč-
nosti Alláha a proroctví proroka Muhammada).
Navíc označují každého, kdo jakýmkoliv způsobem
spolupracuje s těmito vládami za odpadlíka, takže

podle nich jsou nevěřící i policisté, vojáci, státní
úředníci, imámové státních mešit atd. Další pohro-
mou je, že pro tyto skupiny je lidský život naprosto
bezcenný, a tudíž nemají nejmenší problém páchat
teroristické atentáty a zabíjet nevinné lidi. Je proto
zjevné každému rozumnému člověku, že tyto sku-
piny zcela zbloudily a nemají s islámem nic spo-
lečného.

Šejch Samer Shehadeh, absolvent Islámské uni-
verzity v Medíně v Saúdské Arábii.

http://sunna.cz/ufaqs/alkajda-a-takfir
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TERROR WORD
MILAN KOHOUT

Tak jsem se dočetl, že Česko přitvrdí v trestech
za veřejnou podporu a schvalování terorismu.
V nejbližší době by totiž měla být schválena novela
zákona a lidem, kteří veřejně schvalují teroristické
útoky, nebo otevřeně vychvalují teroristy, bude hro-
zit až dvanáct let za mřížemi. Novela vychází z po-
žadavků mezinárodních organizací Finanční akční
výbor (FATF) a Moneyval, podle nichž má Česko
v zavádění podobných opatření skluz.

A jak nás informují zákonodárci, podstatné
je, že dopustit se trestného činu půjde nejen
někde při diskuzích mezi lidmi, ale také v mé-
diích a na sociálních sítích. Tedy nejenom pro-
střednictvím tisku, rozhlasu a televize, ale
rovněž třeba na Facebooku. Podle chystané no-
vely bude přísný trest hrozit i lidem, kteří na-
bádají druhé k páchání teroristických akcí nebo
atentátníkům poskytnou jakoukoli podporu –
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například jim seženou zbraně a munici nebo
slíbí jinou pomoc.

To je skvělé a naprosto s přitvrzením zákona
souhlasím. Je to báječná zpráva, protože možná
konečně pošleme za mříže řadu našich součas-
ných a minulých pokryteckých a bezpáteřních
politiků, kteří veřejně vybízeli, podporovali
a schvalovali terorismus a stále v tom pokra-
čují.

My jsme demonstrovali v Bostonu a Václav Havel
zatím napadení Iráku veřejně podporoval. Noam
Chomsky, jeden z nejvýznamnějších světových in-
telektuálů, se kterým jsem se seznámil na boston-
ské univerzitě MIT, neustále opakuje v různých
rozhovorech, že jestli se naše západní civilizace
obává terorismu, pak je snadné řešení, a to, že by-
chom měli přestat na terorismu participovat. To má
naprosto železnou logiku a nezbývá než s tím sou-
hlasit. Mezi těmi, kteří terorismus veřejně schva-
lovali a nabádali k němu, byl kupříkladu i zesnulý
Václav Havel.

Pamatuji si, jak nás v bostonských ulicích mno-
hokrát pochodovaly desítky tisíc lidí, a skandovali
jsme hesla proti jednostrannému teroristickému
napadení Iráku, zatímco Vašek tento teroristický
útok v té samé chvíli veřejně podporoval. Samo-
zřejmě za jeho zády přizvukovaly další řady čes-
kých politiků, kteří dodnes sedí na vyhřátých
prdelích v české vládě.

Vzpomínám si, jak Česko – jako člen vojenské
aliance NATO – participovalo na teroristickém
útoku na Libyi, vedeném tím namyšleným fran-
couzským skřetem Nicolasem Sarkozym. A opět
spousta českých politiků také tento terorismus ak-
tivně podporovala a nabádala k němu. Dnes je
Libye rozvrácenou zemí, zmítanou Západem vytvo-
řeným terorem.

Moc dobře si také vzpomínám, jak se spousta čes-
kých politiků veřejně postavila na podporu teroristic-
kých skupin, které se snažily svrhnout legitimní vládu
v Sýrii a přivedly celou zemi do strašné a nekončící
občanské války. Ostatně i tak Západem nenáviděná
organizace ISIS se z těchto skupin vytvořila.

Další z řady našich podporovatelů teroru ve
světě jsou čeští výrobci a kšeftaři se zbraněmi,
kteří si bezpochyby tajně kupují podporu řady míst-
ních politiků a kteří chrlí tuny zbraní a ládují jimi
letadla a kamiony mířící do válek v Sýrii, v Iráku
a celém Středním východě a ve zbytku světa.
Těmto bezcitným a arogantním kšeftařským sviním

a jejich pomahačům nejde o nic jiného, než
o osobní zbohatnutí, a na statisíce v křečích umí-
rajících dětí úplně serou. Hlavně, že můžou řídit po
českých dálnicích svá obrovská auta, a stavět si za
městy odporně gigantická sídla.

Ostatně zrovna před několika dny se objevil
v Guardianu malý článek od investigativních novi-
nářů, který částečně zmapovává české cynické
kšeftaření se zbraněmi. Viz zde https://www.the-

guardian.com/world/2016/jul/27/weapons-flo-
wing-eastern-europe-middle-east-revealed-arms-
trade-syria

A čeští politici drží hubu, a jen donekonečna
v médiích opakují, jak je strašné, že nám do našich
(křesťanským bohem vyvolených) západních zemí
sem tam prosákne ukázka teroru, který sami po
světě praktikujeme a aktivně podporujeme, a jak
bychom sem neměli pustit ani nohu z těch milionů
lidí, kteří před námi vyvolaným terorem ve světě
utíkají. Nedokážu si představit větší mravní hnus,
než je tohle západní pokrytectví.

Když nám nějací námi vytvoření pomatenci za-
mordují lidi, tak jsou osvěcovány různé Eiffelovky
barvami falešného soucitu a solidarity, nikdy je ne-
ozáří světla, symbolizující statisíce Západem zabi-
tých dětí kdesi „daleko“ od západního, falešně
plačícího davu.
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Vždy se mně zvedne žaludek, když poslouchám
idiotské kecy našich politiků, které se pořád točí
kolem toho, jak vysoké, ostnatými dráty obalené,
zdi se musí postavit kolem naší říše konzumního
sobectví a bezohlednosti, kolik policistů se musí
postavit na každý
roh našich sebe-
středných měst,
kolik vojáků se
musí poslat do
boje proti tero-
rismu někde ti-
síce kilometrů od
našich hranic.

A to vše za
zvráceného, ti-
chého, parazit-
n í h o
pochechtávání se
místních kleri-
kálů, kteří „svě-
cenou vodou“
(přírodožel bez
mého ateistického spermatu) vykropují vojenské
transportéry, posílané kamsi do Afghánistánu. Jak
to ostatně dělá ten bohulibý vepřoidní Dominik
Duka, který by rovněž měl jít do vězení za podporu
terorismu. Ostatně křesťanství podporovalo teror
západní civilizace po staletí, takže jen pokračuje
ve své linii.

A nikdo z českých politiků se ani slovem ne-
zmíní o tom, proč nám sem velmi výjimečně,
a ve velmi omezeném množství, prosákne chuť
teroru, který sám Západ do světa dnes a denně
vyváží. Vždyť těch teroristů, kteří zde naprosto
výjimečně něco strašného provedou, je jen za-
nedbatelně minimální zlomeček v počtu lidí,
kterým paradoxně nezbývá nic jiného, než pr-
chat před západním terorem do naší civilizace.
A my máme mravní povinnost jim poskytnout
azyl.

Do prdele, kdy se už vzbudíme a přestaneme
na teroru participovat? Kdy už si přestaneme na-
lhávat, že jsme naprosto nevinní a nechápeme,
co proti nám ti zlí lidé mají? Kdy už začneme za-
vírat naše politiky, kšeftaře se zbraněmi, pánbíč-
kářské kolaboranty, kteří na drobné teroristické
epizodky, odehrávající se na západních územích,
vždy odpovídají vybízením k ještě většímu tero-
ristickému bombardování a napadání cizích

zemí, a kšeftařskému vyvážení ještě většího
množství zbraní?

Doufám, že je nový zákon všechny pošle alespoň
na dvanáct let do tvrdého žaláře. Neboť doposud
za vlády kapitalismu západní společnosti nešlo

o nic jiného, než o prachy, které se vždy propraly
naprogramovanými mravními křesťanskými prač-
kami, aby na nich nebyla vidět krev obětí západ-
ního terorismu.

Již někdy před čtvrt stoletím jsem si všiml
krásné ukázky západního pokrytectví, hodnotícího
život jednoho z „vyvolených“ stejně jako dvacet ži-
votů v zemích západním kapitalismem zotroče-
ných. Toho dne jeden z titulků New York Times totiž
hlásal, že jakási bomba zabila Američana a dvacet
dalších. Udělal jsem z něj plakát, který se objevil
v řadě časopisů po světě.
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Radiožurnál informoval o další akci jeho oblíbenců.
„Umělci“ ze Ztohoven rozřezali prezidentskou stan-
dartu, kterou před tím ukradli, na kousky, kterými „ob-
darovávají“ nahodile vybrané občany. Aby zájemcům
nic neuniklo, seřadilo rešeršní oddělení ČRo přehledně
informace o „uměleckých projektech“ Ztohoven na
svých stránkách. „Vkusně také připomínají hrdinský
čin, který jim zjevně imponuje, přidáním symbolu čer-
vených trenýrek. Jejichž vyvěšení
místo prezidentské standarty bylo
dosud nejvýraznějším uměleckým
počinem Ztohoven. Jejich mluv-
čímu Žilkovi vytvořili redaktoři pro-
stor k propagaci jejich myšlenek
šest dní po činu. A pan Žilka pravil,
že „Pražský hrad je sídlo provinč-
ního dědka a nelze ho srovnávat se
sídlem amerického prezidenta“. Ve-
dení ČRo si zjevně neuvědomuje, že
je médiem s normativní funkcí.

Totiž, to, co je slyšet z význam-
ného média, utváří „normu“. Ne-
znamená to, že by posluchači začali
věřit tomu, že Pražský hrad je síd-
lem „provinčního dědka“. Znamená
to, že kulturní pokleslost podporovaná Radiožurnálem
se stává normou, neboť když název skupiny propago-
vaných spratků odkazuje na výkaly a název propago-
vaných ruských „umělkyň“ Pussy Riot odkazuje na
vulgární označení ženských genitálií, pak už se zřejmě
smí vše, co arogantní sprosťáky napadne. Měli by si
uvědomit, že „na hrubý pytel patří hrubá záplata“. Ne-
měli by být překvapeni, když se smí vše, že dostanou
obrazně či doslova po tlamě bez ohledu na to, že z nich
Radiožurnál dělá „celebrity“.

Posvátná úcta k arogantním sprosťákům ze Ztoho-
ven jde tak daleko, že se jejich mluvčímu Žilkovi re-
daktorka Karolína Koubová omluvila, že mu skáče do
řeči. Každý ví, že skákání do řeči je v „práci“ rozhla-
sových redaktorek standardní praxí, jestliže občas po-
zvou do vysílání svého neoblíbence. Na podpoře akcí
Ztohoven se podílí i další morerátorky Helena Šulcová
a Lucie Výborná.

Že tyto rozhlasové moderátorky a „umělci“ ze Zto-
hoven jsou produkty Havlovy kavárny je zřejmé ze sty-
lizace „vůdčí osobnosti“ Ztohoven Romana Týce, který
prohlásil, že jsou „Havlovi teenageři“.

Host Radiožurnálu 21. června 2013 v 10:48  
Jsme Havlovi teenageři, tvrdí Roman Týc ze skupiny

Ztohoven

Roman Týc se zabývá zejména videoartem 

Neonový otazník na Pražském hradě, fiktivní ato-
mový výbuch na televizních obrazovkách nebo po-
změnění panáčků na semaforech – za tím vším stojí
skupina Ztohoven, jejímž členem je také umělec
Roman Týc. Právě s ním si v pátečním vysílání Hosta
Radiožurnálu povídala moderátorka Lucie Výborná.

„Bilancovali jsme, protože nás pozvali do londýnské
galerie Tate Modern. Kolega přišel se shrnujícím po-
hled na nás a naši činnost. Jsme Havlovi teenageři,“
tvrdí Roman Týc o skupině Ztohoven. 

„V roce 1989 nám bylo 15 let apo nějaké době jsme zji-
stili, že nám něco takzvaně ulítlo,“ nastiňuje působení umě-
lecké skupiny ve veřejném prostoru ataké možnost změny.
Jak však připomíná, nejde o programový aktivismus. 

S negativními odezvami na akce skupiny je smí-
řený. „I negace je odezva. Provokace nutí lidi zamyslet

Havlovy děti Ztohoven opět hrdiny
Radiožurnálu: S arogancí do pekel
IVAN DAVID
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Česká média uprostřed informační války
PETR ŽANTOVSKÝ

Čím dál častěji se diskutuje o roli médií v dnešní
informační válce, vymezené velice zhruba řečeno na
jedné straně zájmy Ruska a na druhé zájmy Ameriky.
Média jsou jen zdánlivě aktérem této války, ve sku-
tečnosti jsou jen půdorysem, její platformou, úze-
mím, kde se odehrává. Platí ale, že bez nich by žádná
informační válka, aspoň ne v této podobě, být prostě
nemohla. Maximálně by se odehrávala mezi jednot-
livými zpravodajskými službami, ale mimo dosah očí
veřejnosti. To pak ale není žádná pořádná informační
válka, to je docela regulérní zpravodajská či špionská
hra, a to je jiná, a mohu říci, že mnohem serióznější
a profesionálněji dělaná disciplína.

To, co dnes rozumíme pod pojmem informační
válka v médiích, je namnoze jen banálně, primitivně,
amatérsky konaná propaganda, kde je velice prů-
hledně vidět do karet těm, kdo ji činí, a velice často
i těm, kdo je organizují, najímají, honorují. Mluvím
samozřejmě o našem domácím kontextu. Česká me-
diální plošina, či úhor, chce se mi říci, je na tom
v mnoha ohledech o několik řádů hůře než média
v jiných zemích, a to od východu na západ. Zjedno-
dušeně řečeno: ruská média jsou z velké části v do-
sahu státní moci, působí v nich velmi profesionálně
připravená státní propaganda, která má navíc tu ve-
likou výhodu, že se opírá o spontánní podporu oby-
vatel. Politika ruského vedení vyjadřuje postoj drtivé
většiny obyvatel, protože logicky apeluje na jejich
zájmy a důvěryhodně v nich budí dojem, že právě
tyto zájmy chrání a obhajuje. To je v ruském a dříve
sovětském kontextu tradiční úkaz. Jednak obyvatel-

stvo té velké země má už od časů carových jaksi
v popisu práce respektovat panovníka a následovat
ho, neboť možná intuitivně cítí, že je to ruka
ochranná, útočiště chcete-li. Jednak tu působí
a skoro vždy působil velmi silný národní cit, který
umožnil Rusům přežít, Napoleona, stalinské hlado-
mory i nacistický vpád. Na Rusi se nikdy nehledělo
na mnohost obětí, šlo-li o národní věc. Který jiný
národ by toto – snad kromě Polska – mohl říci? Fun-
guje samozřejmě i jakýsi ulitový efekt: jestliže na nás
zvenčí útočí, semkneme se. A na Rusi dvojnásob
pevně. Ten, kdo útočí, totiž není Kreml. Ten se jen
brání. Na vojenský útok nemá chuť ani prostředky,
jen technologie, byť špičkové. A k informačnímu
útoku nemá důvody. Takže útočník je zcela zjevně
jinde. Proto se i dnešní ruská propaganda vskutku
může spolehnout na masovou podporu občanů.
Proto se také nedá říci, že by na této propagandě bylo
něco špatného, podvodného, falešného. A to uznávají
i ti, kdo nesdílejí ruské hodnoty, zájmy, kulturu a jiné
pohledy na svět, třeba Zbigniew Brzezinski či Henry
Kissinger. Ty dva určitě nelze podezřívat z velké lásky
ke Kremlu, ale oba jsou to nositelé velké zkušenosti
právě s tím, co kdy z Kremlu vzešlo, a proto jejich po-
střehy jsou mnohem cennější než celý sejf tajných
spisů Pentagonu, CIA či NSA. Oba dobře vědí, že pře-
hrát Rusko v informační válce nelze. Protože infor-
mační válka počítá se zradou a nevěrou, s nákupem
duší v táboře protivníka. A to se v Rusku nedařilo
nikdy nikomu. Možná i proto, že nákupy duší se dějí
za peníze, ale peníze mají v Rusku vždy hodnotu
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se nad různými tématy,“ uvažuje a připomíná, že vi-
zuální umění má vždy několik rovin. A každý najde tu
svou. „To je krásné i pro mě jako pro autora,“ zdů-
razňuje. 

Co tedy chtěl opravdu připomenout veřejnosti
pozměněnými panáčky na semaforech? Jaké
zkušenosti si odnesl z měsíčního pobytu ve vě-
zení? A jak vzpomíná na setkání s Petrem Smet-
kou? Také to se dozvíte při poslechu audio
záznamu rozhovoru. Záznam celého rozhovoru
s Romanem Týcem a dalšími hosty Radiožurnálu
si můžete poslechnout také v iRadiu.  

Šárka Ševčíková

Důvěra veřejnosti v „radia“, z nichž je ČRo daleko
nejdostupnější, za posledních deset let dramaticky
klesla, podobně jako důvěra v televize a tisk. Protože
představitelům médií chybí sebereflexe, nemohou se
změnit. Protože se nemohou změnit, budou jednat
stále stejně. Totéž platí o většině politiků včetně „vr-
cholných představitelů“ EU. Oni se totiž ve své pýše
domnívají, že mohou všechno, že se nebudou muset
občanům zodpovídat.

Pýcha, jak známo, předchází pád.
27. 6. 2016 v 22:52:00
http://www.novarepublika.cz/2016/06/havlovy-

deti-ztohoven-opet-hrdiny.html#more
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jenom relativní a doprovodnou.
Podstatná hodnota je jiná: spo-
lečná vlajka.

Druhá strana má s propagan-
dou poněkud jiný problém. Ame-
ričané jsou sice také tradičně
tvární a manipulovatelní, ale ne-
konečná řada zklamání, s nimiž
byli konfrontováni v posledních
desítkách let, jejich vlastenecký
fanatismus poněkud obrousila.
Série prohraných bitev sahá od
Vietnamu po Irák. Sled chaoticky
vyhlížejících a zřejmě i dost im-
provizovaně podnikaných aktivit
typu vývozu demokracie na
Blízký východ a do severní Afriky
také nemohl nikoho přesvědčit o tom, že Washington
má všech pět pohromadě. Každý průměrný Američan
si dokázal spočítat rakve zbytečných obětí z řad
amerických vojáků vracejících se z Afghánistánu,
a stejně dobře si uměl přepočítat všechny ty zbrojní
výdaje na chybějící prostředky do investic či infra-
struktury. A tomu všemu dal korunu Barack Obama,
nositel Nobelovy ceny za mír, jediný americký prezi-
dent s tím titulem, který dostal za slib, že ukončí
války započaté jeho předchůdcem Georgem W. Bus-
hem – byly tři, a místo toho během let dvou svých
mandátů zahájil několik válek nových. Dnes je jich
sedm. To je nejvíc, co kdy který americký prezident
vedl. Připočtěme k tomu, že Bush odstartoval hos-
podářskou krizi líbivým hypotéčním populismem
a Obama to dorazil bianco šeky v podobě občanství
pro hispánské migranty. Nu, v takové zemi je těžké
být vlastencem.

A jak jsme tedy na tom my u nás. Ryze geogra-
ficky, jsme mezi těmi dvěma kameny, Skyllou a Cha-
rybdou. To je výhoda i handicap, a vždy to tak bylo.
Možná je to také hlavní důvod toho, že náš národ
dosud relativně bez velkých ztrát prošel dějinami
a nezanikl. Vždy se našel někdo, kdo měl větší zájem
na jeho přežití než na jeho neexistenci. A mohl tím
důvodem být třeba jen zájem, aby tu byl někdo, kdo
bude dělat nárazníkové písmo, kdo bude levně vyrá-
bět a draze konzumovat, kdo bude prvním terčem
pro děla protivníka, kdyby tudy šla bojová linie.

To je jedna naše specialita. A druhá, s tou první
možná související, je naše tradiční schopnost přizpů-
sobení se silnějšímu. Za Rakouska jsme uměli ně-
mecky lépe než česky, zpívali jsme Za císaře pána

a jeho rodinu a šli do zbytečné války. Za nacistů jsme
většinově čekali a báli se, aby to příští zabušení na
domovní dveře a dupot gestapáckých půllitrů na
schodech nesměřoval k nám. Byl to strach opráv-
něný, nutno dodat, ale také důsledný. Za komunistů
jsme budovali, jásali a zpívali do kroku, sbírali man-
delinku a měli z toho trochu strach a trochu legraci.
Ale vždycky se dal najít způsob, jak tím proplout. Aby
mi nebylo špatně rozuměno, to není dehonestace ně-
jaké národní povahy, spíše konstatování, co umíme
lépe než třeba mnozí jiní.

Jenomže s tímto umem přežít se nepříjemně často
spojuje též um být konformní, kolaborovat, někdy
i papežštěji než papež sám. A tu se dostáváme,
vlastně už v závěru tohoto krátkého expozé, k pod-
statě našeho tématu. Proč česká média, alespoň ta
tzv. mainstreamová, jednají tak jak jednají, proč vy-
padají, jak vypadají, proč referují o tom, o čem refe-
rují, z čeho odvozují svůj výběr témat a stanovisek
k nim.

Většina těch, kdo sledují dlouhodobě českou medi-
ální scénu a berou v potaz zejména tzv. lidský faktor,
se shodují, že dnešní stav české žurnalistické obce je
dán jednak návyky generačně starších příslušníků
cechu z časů předlistopadových, kdy mlčet ve správný
čas a psát, co se žádá, se cenilo a odměňovalo. Na
tomto zvyku nebylo mnoho co měnit ani po listopadu
1989, protože zásluhou jisté části politických elit, ze-
jména těch inspirovaných či dlouho přímo vedených
Václavem Havlem, se při životě udržela černobílá di-
chotomie domnělého dobra a domnělého zla, domnělé
pravdy a lásky proti domnělé lži a nenávisti. Tento
třídní boj, kterému Havel vkládal do genů různá mo-
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ralistní naučení, byl přímým a bezprostředním dědic-
tvím komunismu. Novináři zvyklí na to, že se poslou-
chá, drží krok a píše podle předpisu, s tím neměli
problém.

Kupodivu velmi rychle shodnou notu s nimi našli
i žurnalisté generační mladší, vstupující teprve na
mediální pole. I oni záhy zjistili, že je mnohem jed-
nodušší přisvojit si nějakou přidělenou pravdu a té
se držet, než si pracně hledat vlastní hodnotovou ori-
entaci a za tu pak se třeba i bít.

Poslušné přikývnutí stojí samo o sobě, nepotřebuje
argument. Polemika a názorová řež si žádá bystrý
rozum, myšlenkovou neodvislost a – s prominutím –
i jistý druh statečnosti. Protože nezávislý myslící je-
dinec, který nás navíc svými často zpochybňujícími
a život komplikujícími závěry obtěžuje veřejným me-
diálním vystupováním, nebývá v široké oblibě. Proto
je takových jen pár, a místo abychom si je hýčkali,
děláme z nich nositele psích hlav a veřejné terče.

Pokud by tedy dnes chtěl někdo podrobněji ana-
lyzovat, proč se česká média chovají tak služně, ot-
rocky, nedůstojně, musí vyjít z toho, jaký je dnešní
průměrný český novinář. Namnoze namyšlený ne-
douk, maximálně vyškolený na nějaké fakultě ve
zbytečných teoriích, ale nemající skutečný rozhled
a vhled do světa vůkol. Takový jedinec je sám se
sebou spokojen, neb získal pracovní smlouvu, vidí se

denně otištěn v novinách či uveden v titulcích tele-
vizí, propadá dojmu, že dělá dějiny, a též pocitu, že
je k tomu nejen oprávněn, ale je tím dokonce svým
způsobem povinován. Je-li vedle toho ještě v žoldu
nějaké domácí či zahraniční politické instituce, strany
či agentury, už je skoro vedlejší.

Přece jen ale zakončím optimisticky. Říká se
někdy, že každý národ má takovou vládu, jakou si za-
slouží. Jedovaté jazyky též dodávají, že máme takové
novináře, jaké si zasloužíme. Myslím, že už to neplatí.
Obrovský rozmach občanské žurnalistiky, webových
zpravodajských a informačních portálů, mnohost,
pestrost a rostoucí kvalita diskusí, autorů a příspěvků
mne vede k pocitu, že náš národ je lepší než jeho ofi-
ciální novináři. Zdá se dokonce, jako by své oficiální
novináře už přestával potřebovat.

Co z toho plyne? Že jejich snažení v zákopech in-
formační války ve prospěch jakýchsi domácích či za-
hraničních zadavatelů a objednatelů je v podstatě
zbytečné, protože dopadá na půdu neochotnou ak-
ceptovat propagandu, do prostředí, vyznačujícího se
stále vyšší porcí kritického rozumu.

Je zřejmé, že to mainstreamová média znervóz-
ňuje, protože vědí, že přicházejí o svůj vliv. Ale ruku
na srdce: co nám je po tom? Jen musíme dát větší
pozor, jejich hysterie bude kulminovat a třídní boj se
stane důslednějším a agresivnějším.
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Už je to pěkná řádka let. V roce 2003 jsem se zú-
častnil celosvětového gynekologického sjezdu
v Santiagu de Chile. V rámci postkongresové turis-
tiky jsem pak putoval po celé této od severu k jihu
4329 km dlouhé zemi. Mnohé vzpomínky už vy-
bledly; návštěva rodného domu Pabla Nerudy, operní
představení v Santiagu i krádež dolarů tamtéž, to
všechno mi po třinácti letech připadá jako jakási
pradávná historie. Jeden zážitek však v současnosti
ožívá vysoce aktuálně. 

Po mnoha rozhovorech s kolegy, domorodci, prů-
vodci a hospodskými spolubesedníky nebylo zapo-
třebí žádných sociologických šetření ke zjištění, že
celý národ byl rozdělen asi přesně na dvě poloviny.
Stačilo položit dotaz na potlačení revoluce v září 1973.

I po třiceti letech byly patrny diametrálně odlišné
postoje k hodnocení tehdejších politických událostí.
Tehdejší prezident Salvator Allende, marxista, vy-
vlastnil a kolektivizoval půdu; vyplýtval na různé pro-
jekty státní měnovou rezervu. Výsledkem
marxistických experimentů byl kolaps ekonomiky,
vzrůst nezaměstnanosti, nedostatek zboží i potravin,
zavedení přídělového systému a občanské nepo-
koje. Zkrátka to tam vypadalo jako na Kubě pod ve-
dením Fidela Castra.

11. září 1973 to vzal do ruky generál Pinochet.
Jeho armádní jednotky zaútočily na prezidentský
palác La Moneda a převzaly moc od prezidenta Al-
lendeho, který byl později nalezen mrtvý (spáchal
sebevraždu). Byla vytvořena junta, jejíhož vedení se
záhy ujal Pinochet, která okamžitě pozastavila plat-
nost ústavy, rozpustila parlament, zavedla přísnou
cenzuru, pozastavila činnost politických stran,
zvláště těch, které tvořily Allendeho koalici Lidové
jednoty, a znemožnila veškeré legální politické ak-
tivity v zemi.

O této situaci jsem po třiceti letech mluvil s Chi-
lany. Polovina z nich fandila Pinochetovi. („Mohli
jsme dopadnout jako Kuba“, „Podívejte se na naši
dnešní ekonomickou prosperitu“, „Když se kácí les,
tak létají třísky“, „Dobrý komunista – mrtvý komu-
nista“). Druhá polovina pak argumentovala naprosto
opačně. („Pinochet na fotbalovém stadiónu nechal
zastřelit mého bratra“, „Vraždy a krutost nemohou
ospravedlnit žádnou revoluci“, „Pinochetova kontra-
revoluce nahrála boháčům, zatímco chudobní jsou
na tom dnes ještě hůř“).

Do první poloviny respondentů patřili téměř
všichni Chilané - kolegové z gynekologického sjezdu,
tu druhou tvořila naše průvodkyně cestovní kance-
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láře, která pro své marxistické smýšlení přišla
o místo učitelky a generál Pinochet nechal zastřelit
jejího bratra, pak ještě několik nezaměstnaných
v hospodě na ostrově Chiloé. Jinak ve vlaku, v auto-
buse i v hospodách to bylo tak padesát na padesát.

Nicméně Chile je dnes nejvíc ekonomicky prospe-
rující země v regionu a vysněný cíl ostatních latinsko-
amerických zemí. Ostatní se na ni dívají asi tak, jako
jsme se my před desetiletími dívali na Západní Ně-
mecko. Jedni tomu Pinochetovi chtějí postavit pomník,
druzí chtějí jeho památku navěky zatratit a znectít.

Toto padesátiprocentní rozdělení chilského ná-
roda mi krutě vyvstalo na mysli při dnešních vášni-
vých diskusích pražské kavárny a jejích oponentů,
při náruživých bojích komentátorů, kteří blázny
s červenými trenýrkami nad Pražským hradem pa-
sují do role bojovníků za Pravdu a Lásku, při sledo-
vání žabomyších sporů, kteří slovo „kunda“ v ústech
prezidenta považují za sprosťárnu, zatímco v ústech
šlechtice - knížete toto slovo zní roztomile komicky.
S hrůzou zjišťuji, že následujeme rozdělení chilské
společnosti s pozoruhodnou nápadností.

I naší veleúspěšné sportovkyni, biatlonistce Gab-
riele Soukalové, stačí k odsouzení prezidenta repub-
liky pouze konstatování, že je „neslušný“, zatímco
jeho bývalý oponent v prezidentských volbách Karel
Schwarzenberg je „slušný“.

Komentátorovi Práva Josefu Koukalovi, jehož dlouho-
dobým a jediným tématem je dehonestace hlavy státu,
pak stačí už jenom to, že si první dáma opatřila revolver,
zatímco paní Koukalová zatím bohužel střílet nehodlá.

Slušnost a neslušnost rozhodně není možno hodnotit
pouze verbálními projevy. Novináři a publicisté ať se
jdou vycpat s vytečkováváním a vypípáváním. Jejich po-
čínání často připomíná středověké cenzory, kteří ne-
směli připustit ani slovo „čert“; muselo se říkat „rohatý“
nebo „čerchmant“. Moje babička už i slovo „stehno“
považovala za nemravnost. Dnes už i malé dítě přece
ví, že „ho.no“ je hovno. Používat tato slova ve slušné
společnosti je neslušné, ale v politickém komentáři (a
někdy i v projevu státníka) to prostě sedne „jako prdel
na nočník“. Neslušnost se neprojevuje užíváním „chlu-
patých slov“, ale jiných nemravných skutků. Třeba zpri-
vatizováním Becherovky za pár korun a jejím následným
prodejem s mnohonásobným ziskem. Nebo zprivatizo-
váním bytového fondu zaměstnanců OKD. Hodilo to
panu Bakalovi přes 100 miliard Kč.

Pokud vím, tak prezident Zeman nic nezprivati-
zoval a nevytuneloval, naopak přispívá na Klokánky
a na národní dluh. Tak ať už s těmi komentáři o ne-
slušnosti prezidenta odkráčí biatlonistka Soukalová
i komentátor Koukal do pr.ele.

Článek odmítlo zveřejnit Pravo. R. U.
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VYSTRČENÝ ZADEK NA PROJÍŽDĚJÍCÍ KOLONU US ARMY
Americký vojenský konvoj koncem května projížděl ČR na cvičení do Pobaltí. Tvořilo jej 420 vojáků a 225

obrněných transportérů Stryker a doprovodných vozidel. Ve Vyškově na konvoj čekali rodiče s dětmi a milovníci
vojenské techniky, ale také skupina odpůrců. Jeden z nich opakovaně vstupoval do vozovky, stahoval si kalhoty
a vystrkoval na projíždějící příslušníky US Army nahý zadek. Neuposlechl několika výzev přítomných policistů,
kteří jej nejprve z vozovky násilím vyváděli, a pak i zadrželi.  Tento údajný výtržník je vyznamenaný voják v zá-
loze, válečný veterán z misí v Kosovu a v Kuvajtu. Vzal si pro tento účel dokonce svou parádní uniformu. No,
takže pro ty, kdo ještě nic nepochopili, obří červené trenky, vyvěšené partičkou Ztohoven na Hradě místo pre-
zidentské standardy (kterou zničili rozstřiháním), jsou jen recese, ale vystrčený holý zadek na Amíky už ne. Je
zajímavé, že v Praze pochod polonahých exhibujících se buzíků a lesbiček a transsexuálů, kteří mravně ohrožují
svým chováním mládež a děti, policii ani justici nevadí. Když v květnu vystrčil novinář Jiří X. Doležal na Olšan-
ských hřbitovech svůj chlupatý zadek na ruské Noční vlky, motorkáře, účastnící se tam pietního aktu za padlé
vojáky Rudé armády, tak přítomní policisté se jen smáli. Huliči marjánky Jiřímu X. Doležalovi se dostalo od
pravdoláskařů a spol. dokonce uznání, jaký že je vtipný a fikaný občanský aktivista. Vystrčený zadek na ame-
rický vojenský konvoj ve Vyškově už ale u vládnoucího režimu a havloidů neprošel. Dvojí metr tak nastoupil
jako vždy, když se to establishmentu hodí do krámu. Republiku si proruskejma aktivistama rozvracet nene-
cháme, pomysleli si ostražití prorežimní panáci, rozhodnutí ztrestat každého odpůrce americké demonstrace
síly vůči Rusku. Samosoudkyně Okresního soudu ve Vyškově mužovo chování proto viděla proamerickou es-
tablišáckou optikou jako hrubou neslušnost na veřejném místě. Obžalovaný podle jejího trestního příkazu
naplnil znaky přečinu výtržnictví, kdy mu uložila podmíněný trest na 10 měsíců, s odkladem na 2 roky.

15. 8. 2016 JAN POLÁČEK
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I když je „konec světa za rohem“ a „hluboko
v zeměkouli / už hoří kamna“, i když básník ví, že
„musíme tam všici / maníci i nemanici“, Karel Sýs,
kdysi autor veršů Vstříc osudu, osudu ve své zatím
poslední knize BÁSNĚ VŠEHO DRUHU (Zdeňka Bro-
žová-Periskop, Hluboš 2015, edice Báseň na so-
botu sv. 28, ilustrace Kamila Lhotáka, jehož kresbu
použila na obálku, vlastně přední desku knihy gra-
fička Dana Kavalecová) nyní – k radosti čtenářů
a ke vzteku nepřátel – energicky vzdoruje: „Jenže
já neskončil / ještě mám tolik říci.“

Už tato jeho kniha o 236 stranách a 632
básních (236 : 632, lahůdka pro aritmosofy)
říká svými básněmi všeho druhu v nových
souvislostech a novém vyostření, co z jeho
díla zdánlivě dávno dobře známe, ale říká to
v novém bystřinném proudu většinou krát-
kých básní-záblesků, při kterých nelze ne-
vzpomenou na jeho Rimbauda i na poezii
některých Sýsových druhů z generace pětat-
řicátníků.

Básně všeho druhu jsou sbírka básnického
bilancování, jímž byla už většina Sýsových
knih předešlých, kniha dosud (a patrně až do
další knihy) nejbilančnější, velice přísná
k době, ale zároveň nejpřísnější k sobě; v tom
je její velká přednost a přesvědčivost. Ať si jiní
píší básně v řeči vázané do pravidelných
veršů skupených do strof stejného rozměru
a téhož rýmového vzorce, Sýs píše Verše v kůži vá-
zané (tak se jmenuje úvodní báseň) a stylizuje se
skromně: „Jsem duše halabala potažená kůží jež
mi nesedne.“ Je na tom špatně, bezbarvý a bez-
tvarý? Každý rub má svou líc:

„Proto mí sloni projdou uchem jehly / zatímco
mahauti jsou tlustí / pouště zelené a černobílí tr-
paslíci pustí.“ Vědomí vlastních limitů mu nepře-
káží vidět v poháněčích (vůbec ne jenom slonů)
dráby vykrmené mocí, v reklamně nabarveném
světě poušť, a v těch, co vidí všecko jen černobíle,
prázdnotu a trpasličí malost a ubohost, jakou pak
pranýřuje báseň (o tom, jak velkohubé odhodlání
rychle vyvanulo po Mnichovu 1938 a spokojilo se
vidinou žvance) V české hospodě: „Dejte nám

zbraně! / Dali jsme si na ně“ / „Nechcete radši
plíčky na smetaně?“ / „Dejte nám plíčky na sme-
taně.“

Jednou jistě někdo zkusí vyjmenovat, co za
básně všeho druhu tvoří ono grandiózní potpourri
(ten termín ze světa hudby pro strhující směs nej-
různějších melodií napovídá čtenářům Sýs názvem
jedné z mála delších básní před koncem knihy),
jímž zatím poslední Sýsovo dílo je. Nebude to mít
lehké, protože například básní čistě pijáckých (jako

Pocta Znovínu) nebo jedlických (jako je Oběd s Ka-
milem Lhotákem juniorem), erotických až porno-
grafických, klimatických, gratulačních, poct
i pamfletů, vzpomínek i předpovědí, vyznání i do-
znání atd. atd. je v knize jen jako šafránu.

Vlastně téměř všecky jsou divoký amalgám, v pi-
jácké Poctě Znovínu je i šleh na rozmazlený svět
i metafora-paralela s básnickou tvorbou („budoucí
verše kvasí / než začnou smutek hasit“) i (trpký
a zároveň posměšný) povzdech zakletý do po-
ťouchle poopraveného přísloví („Je to pravda od-
věká / Šatov dělá člověka“). K řízku,
bramborovému salátu, české kachničce a navrch
knedlíkům z pěti švestek přísloví a dortu bezé ser-
víruje Sýs v lukulském Obědě s Kamilem Lhotákem

JEŠTĚ MÁM TOLIK ŘÍCI
MILAN BLAHYNKA

(K básníkovým sedmdesátinám)
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juniorem „bóje na hladině vína“, „vyklepaný kos-
modrom“, „Blériota“ a „Vivaldiho“!

A stejně třaskavou směs jako uvnitř básní všeho
druhu představuje řazení těch básní. Po třech ver-
ších básně Mám to na krajíčku, básně, v níž básní-
kovi „pivo nese se“ v lokálu Secesse, po třech
verších Na podorlické frontě klid (ve stejném pod-
niku „stejné servírky stejné pivo / jen tobě klesla
pěna o jeden kroužek“) náhle z téže restaurace
drsný holocaustní Návrat nežádoucí („Dědečku,
proč jsi mě opustil“ s drásavou pointou „Přijdu ale
jen na deci vína / Spěchám na vlak do Terezína!“)
– a pak bukolické spočinutí V cílové rovince, táza-
jící se v krásný letní den: „Co chceš víc? / Jsi pán
času z Nemanic.“

V této čtenářsky téměř nezvlád-
nutelné množině různých scén
a momentek z malých i velkých,
často absurdních dějin, odráží se
chaos dnešního světa. K orientaci
v informačně a dezinformačně pře-
syceném našem světě, zahlceném
nabádáním užít si a stále se jenom
bavit, básník proti pásmu reklam
(„sleva 90 % na kondomy“), oficiál-
ních ujištění („naše měna je
pevná“), zlých zásad („vítěz bere
vše“), lákavých názvů braku („Še-
desát devět odstínů šedi“), cynicky
eufemických pokynů k likvidaci
(„Návrat nežádoucí“) i vtíravého
popu („Jó třešně zrály“) odvíjí
pásmo kulturní paměti a zkuše-
nosti.

Odzbrojující údernosti dosahuje
přitom minimálními prostředky. Jak
je tomu se Slovem, které „bylo na
počátku“ a dnes dopadá jako titulní
postava Smetanovy opery, říká jasně název čtyř-
verší Zaprodaná nevěsta. Co dokáže pouhá před-
pona! A co svede Sýs s vyprázdněným heslem
smrtelnou vsuvkou jediného slova: „Pravda někdy
zvítězí.“ Dokonce pouhou výměnou dvou písmen
za jedno v jednom slově: „Již vzhůru samci této
země!“ Nebo přidáním jediné hlásky: „Dobře ustá-
jená báseň“ („Dej Pegasovi obroku…“). Hříčky?
Hravě odhalují směšnou bídu dnešní „inovace“ ži-
vota.

Sýs do Básní všeho druhu jako syté pozadí
i usvědčující míru sezónní módní (věcné i slovní)

produkce zmobilizoval kondenzáty kulturní paměti,
jimiž jsou přísloví, výsostná umělecká díla, vyba-
vující se nám svými názvy, postavami, gesty. „Ne-
zletilým“ (ty jako lehce manipulovatelnou věkovou
kategorii miluje z řetězu puštěný volný trh) „zpívat
nechci nejsem zvyklý lháti / Já píšu vám / ach kéž
můj list vám Pony Express doručí / ach kéž vás
moje esemeska dorazí.“ Kéž se prostě rozpome-
nete na milostný dopis Puškinovy Taťány!

Básněmi všeho druhu uskutečnil Sýs nyní svůj
dávný sen. Už před jedenatřiceti (1985) roky,
v dubnu 1985, řekl v rozhovoru s Jiřím Žáčkem:

„Ve čtyřiceti člověk zjistí, že je třeba vykliditi stůl
a dotáhnout všecko do konce, i touhy i sny, aspoň
tak, že je napíše. Vždyť pomalu už bude čas sundá-

vat štít, na který byl kdysi tak hrdý, štít básně všeho
druhu. Do „knihy utkvělých představ“ Kapsa, do-
psané 9. 7. 1986 a vydané až 1992, protože, jak
tehdy prozradil Ladislav Verecký, „hodný čas si ji
nakladatelé přehazovali z Národní do Panské“ (tj.
z Čs. spisovatele do nakl. Mladá fronta) „a zpět jako
horký brambor“ a vydání oddálila pak ještě „éra nu-
cené privatizace cenzury“, Sýs napsal:

„Pravá poezie se krášliti nemá, ani firemními
štíty básně všeho druhu.“

Co se mohlo před desetiletími jevit jako krášlení,
na titulním listě knihy z roku 2015 je prosté věcné
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sdělení. Sýs usiloval psát básně nejrůznější vlastně
po celý život, nevázán žádnou estetickou doktrí-
nou, etickou normou, společenskou konvencí.
I v tom šel stopou podivuhodného kouzelníka Ne-
zvala, který se roku 1925 ptal:

„Proč bych nemohl napsat jednou divoké, nelo-
gické drama, podruhé úplný realism, potřetí ro-
mantický příběh, počtvrté povídku bez děje, popáté
psychologickou věc, pošesté náznaky a aforismy
atd. A proč ne tohle všecko třeba v jednom jediném
díle, nebo v mnoha dílech, podle toho, jak mi
zrovna bude.“

Co nyní vepsal Sýs na titulní list své sbírky, která
vejde do dějin nejen české poezie jako snad krys-
talicky nejčistší dílo básnické postmoderny, k tomu
se vlastně probírala a k tomu i tím zrála celá deví-
tihlavá „generace pětatřicátníků“, v tom je jedna
z jejích silných stránek, a mám za to, že Karel Sýs
je si toho vědom. Nejenže mě v čase geneze svých
Básní všeho druhu měl k tomu, abych se dal do
uskutečnění dávného projektu knihy o devítihlavé
generaci, ale přímo ve své sbírce ji na několika
místech připomíná, vyvolává, bilancuje.

Už ve druhé básni sbírky se ptá na to, „co dělají
dopisy odeslané v neděli? / Kondenzovaný žal / na-
držený smích / hluboký v obálce žal / zpožděné
SOS / pohlazení jež nepřijde včas…“ – a ptá se
pod titulem Co myslíš Jiří. Možná se mýlím, když
myslím, že těmi verši oslovuje Jiřího Žáčka; že je
to vlastně pokračování v dávném „nesoustavném
rozhovoru“ 1 + 1 (1985), tentokrát nikoli o poezii.
V knize je jen třináct dedikací, pět živým básníkům,
z toho třem druhům z devítihlavé generace (Žáč-
kovi, Pelcovi a Černíkovi; Peterka a Žáček jmeno-
váni v textu básní) a – Danielu Strožovi.

Ten jediný se po sametu 1989 nebál vydat ve své
edici PmD nové sbírky šmahem zavržených.

Víc než dedikace však říkají tři básně. Gratulační
Kdyby nebyl Ludvík Hess / museli bychom si ho vy-
myslet začíná slokou: „Padesát let / zbásňujeme
svět / Ať se svět jak chce točí / Divoké víno nikdo
neochočí.“ Kdo „my“? Kdo jiný než básníci, kteří
začali publikovat a setkávali se v redakci Divokého
vína, toho Hessova literárního babyboxu, jak jsem
se už opovážil ho nazvat, časopisu redigovaného
Petrem Cincibuchem. Z nich se rekrutovalo jádro
příští devítihlavé generace.

Neméně vypovídají dva poslední verše sloky. „Ať
se svět jak chce točí“ (a český literární svět se po
listopadu 1989 roztočil jako zdivočelá odstředivka

a s básníky „generace pětatřicátníků“ zle zatočil),
„Divoké víno“ (totiž ty, kteří jím prošli, generaci,
která jím byla křtěna dřív, než se sešla a stmelila)
„nikdo neochočí“. To je velmi přesná zpráva o jejím
stavu dnes, o tom, jak básníci této generace
(pokud publikují a nemlčí podle slova Karla Tomana
Mlčíme a pohrdáme) dál píší po svém, nikoli (ře-
čeno s Kainarem): „Nasliním a jedu / Jedu s dobou
/ Nasliním a jedu jak se žádá.“

Báseň dedikovanou Michalu Černíkovi Sýs na-
zval Ztracená generace, ale její závěr ten název
zcela koriguje. Ačkoli si zažila „galaktický zkrat“
a bylo přerušeno „mezihvězdné spojení“, gene-
race domněle ztracená se neztratila a jako
„mocná vlna dosud bije / do vymletých břehů
české poezie“.

Tím bych možná mohl recenzi skončit, ale ne-
mohu. Přečetl jsem si pozorně třetí báseň k věci
„generace pětatřicátníků“. Sýs v ní tu s větší, tu
menší ironií uvádí na pravou míru pochybné české
sebevědomí, odpovídá na slavnou už otázku „jací
jsme“. Nemohu neocitovat ji téměř celou:

„Češi jsou jedničky / ale vždy poslechnou příkaz
z druhého břehu / tři vlasy tatíčka Masarýčka / pro-
tektorátní čtverylka / VUML ti soudruhu píšu za pět
/ Šestky Dolly Buster / sedmičky pionýrů primátor-
ské osmy / Panenkova desítka / Klapzubova jede-
náctka / Neffova třináctá komnata…“

Ne, drahé čtenářky, sovy pálené, nenachytaly
jste mě na hruškách, nevynechal jsem devítku, to
ne já, to on, Karel Sýs, to on přeskočil „posvátné
číslo“ (pamatujete? tak je sám zval!). Že by mu ne-
vytanula na mysli Dykova Devátá vlna? Že by si ne-
vzpomněl na Devětsil? Že by se už nehlásil
k „devítihlavé“ své generaci?

Kdyby se mi nepříčila soudobá pseudoučená
hantýrka, napsal bych, že tu Sýs pozvedá báseň
Naše aritmetika (čí „naše“?, ne českého průměru
či podprůměru, jenž ovšem neví nic ani o Devětsilu
a Deváté vlně, natož o devítihlavé generaci?) do žá-
dané „interaktivní“ roviny. Řečeno obyčejně a lid-
sky, váží si čtenáře, který si místo pár čísel bulváru
koupil jeho knihu básní všeho druhu a který po-
chopí, že do počtu vypočítavého a krátkodechého
davového zaklínání se národními skvosty
i „skvosty“ ani Devátá vlna, ani Devětsil, ani deví-
tihlavá básnická „generace pětatřicátníků“ (a „po-
svátná devítka“ vůbec) prostě nepatří.

A to se počítá.
LUK 20. 7. 2016
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Nebezpečné temné kouty
FRANTIŠEK UHER

Nedělejme si iluze. Literatura, jakož každé jiné
umění, svět nespasí, má však nepopiratelné a ne-
zastupitelné poslání. Dokáže poukazovat na mnohá
hrozící nebezpečí, nenápadná, zdánlivě neškodná,
halená do rozličných maskovacích pláštíků, tole-
rovaná či záměrně opomíjená, zavrhovaná či po-
kládaná za naléhavou nezbytnost. Nebezpečí se
většinou dlouho skrývá pod povrchem. Druhou
otázkou je, jak dostat knihu ke čtenáři, ale to už je
jiná parketa.

Žijeme v relativně klidných dobách, kolem nás
však soustavně vybuchují gejzíry různých nebez-
pečí, jednou přehlížených, jindy zveličovaných
a jen ojediněle střízlivě posuzovaných. Nenápadně
jsou kolem nás budovány nebezpečné ostrůvky
plné zastírané agresivity, vyvolávající mezi lidmi
scestné nálady a přiměřený rozsah odporu. Tlak
automaticky vyvolává protitlak a hezky učesaná
slova nepomohou.

Společenskému vření i hrůzám války jsme blíže,
než si většina připouští, k čemuž přispívají různé
náboženské vize, jimž je dopřáván nepatřičně ši-
roký propagační i operační prostor a neúměrně vy-
soký společenský vliv. Další jsou samozřejmě
financovány z jiných, pro nás nezřetelných zdrojů.
Scénář infiltrace je evidentní: peníze dávají moc
a moc přináší další hmotné zisky. Uvědomme si, že
dosud snad všechny války byly vedeny ve jménu
nějakého boha, s jeho požehnáním. Konflikty
možná hrozí velice aktuálně a z jiné strany, než je
nám namlouváno. Poučme se z historie. Poučme
se z literatury, která volí rigorózně objektivní po-
hled na události dnes už dávno minulé. Uvědo-
míme si, odkud vane vítr, odkud hrozí nebezpečí
a od koho, kdo ohrožuje suverenitu a bezpečnost
státu. 

Jednou z působivě napsaných prací, které se za-
bývají událostmi na prahu druhé světové války, je
kniha Romana Cílka TEMNÉ KOUTY XX. STOLETÍ
(nakladatelství ČAS, Řitka, 272 stran plus fotogra-
fická příloha z archivu autora).

V úvodních pasážích zajisté vytanou v mysli ne-
zapomenutelné Halasovy verše s patrně věčnou
platností: Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon / čí
ruce ho rozhoupaly… Vzpomenul jich i sám autor,

když jednu z kapitol nazval Než se rozezněl zrady
zvon.

Významný je především Cílkův úhel pohledu.
Připusťme, že touto knihou neobjevuje Ameriku,
dokonce ani drobné a nevýznamné pevninky ob-
klopující jakousi abstraktní pevninu, zabývá se
událostmi obecně známými, o nichž již byla na-
psána spousta knih, natočeny filmy a dokumen-
tární pořady, žel nejednou stižené nekritickým
a neobjektivním viděním, umělou mlhou, záměrnou
demagogií či tendenční slepotou, jiná vysvětlení
najít nelze. Smutné, ba přímo tragické postavy jsou
někdy omlouvány, jako kdyby nezaujímaly postoje
rovnající se zradě. Okolnosti zůstávají pouhými
okolnostmi, polehčují okolnosti pouhými polehču-
jícími okolnostmi, vina zůstává vinou. Při všech
ohledech na věk a zdravotní stav lze jen těžko najít
jakoukoli omluvu pro Emila Háchu, který se v tak
těžkých a komplikovaných dobách nikdy neměl
prezidentem stát, jakož i pro mnohé další tehdejší
politiky.

Roman Cílek si všímá jejich alibistických, někdy
přímo diletantských postojů, nedostatečné prozí-
ravosti a nepochopitelné politické naivity, omylů
v odhadu akutního nebezpečí, selhání v okamži-
cích rozhodujících, jakož i jejich servilních postojů
po okupaci.

Jak výrazně se v jiném světle ocitají „neznámí“
hrdinové, kteří při mobilizaci nastupovali k ochraně
rodné země! Tady mě napadá, kolik papíru již bylo
věnováno různým předním válečným zločincům
a osobám veskrze zrůdným, kteří by raději neměli
být vystavovány přílišnému zájmu, od něhož je ve
specifickém společenském podhoubí blizoučko
k popularizaci – a jak málo si v porovnání s tím li-
teratura faktu všímá jejich obětí a odpůrců. Znovu
připusťme, že i o nich jsme již nejednou četli. Z roz-
ličných úhlů pohledu, s rozdílnou naléhavostí a kri-
tičností a – žel – příliš často s nedostatečnou
zasvěceností a znalostí atmosféry, prostředí a líče-
ných událostí.

Této knize je ovšem vlastní jeden pozoruhodný,
možná ne docela záměrný, ale určitě podstatný
a nepominutelný rys – odhaluje nedostatečný
rozhled, malou politickou prozřetelnost, názoro-
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vou kolísavost, servilní přístupy k událostem. Ře-
čeno v intencích názvu knihy – odhaluje temné
kouty tehdejších dnů a paralelně temné kouty
dneška. Podobnost je v mnohých aspektech až
děsivě nápadná. Současný čtenář si snadno do-
sadí jména některých osob z vrcholné politické
i kulturní scény, naštěstí již odšedších, či zákonitě
odpadávajících, za nimiž zůstává žalostná spoušť,
třebaže se někteří ještě zuby nehty drží svých na-
lomených vesel. Jsou nakloněni násilným řeše-
ním konfliktů mezinárodních, ukoptěné
poddajnosti i stupidní přezíravosti ke stanovis-
kům, zájmům a potřebám řadových občanů. Po-
chopitelně svitne i nejedno jméno, které se těší
(možná jen formálnímu) vlivu a časté frekvenci ve
sdělovacích prostředcích. Tací se nejednou ztrap-
ňují svými výroky a postoji, ochotou posluhovat
tam, kde by měli být hospodáři. Doba naštěstí
dosud nenabyla tak hektických parametrů jako
konec třicátých let minulého století, ale co není…

Raději nemalujme čerta na zeď. Svou knihou ho
namaloval Roman Cílek.

Přirozené varování současníků je její předností
a důkazem, že literatura faktu, pokud nezamýšlí
stát se tendenčně ohnutým černobílým prutem ja-
kožto nástrojem neobjektivního nazírání a ten-
dence manipulovat s vědomím a pamětí občanů,
dokáže plnit svoje morální poslání. Řečeno zjed-
nodušeně: Otevírat oči! Měla by je otvírat přede-
vším mladším čtenářům, kteří jsou vystaveni
mohutné vlně přílivu krajně neobjektivních, zá-
měrně deformovaných informací.

Třebaže autor pere mnohokrát přeprané špinavé
prádlo, kniha stojí za přečtení. Občasné ohlédnutí
neuškodí, mnohem menší nebezpečí pádu však
hrozí při pohledu dopředu. Nikdy není pozdě na-
pravit, co nápravu zasluhuje. Ve věcech veřejných,
jakož v myslích nás všech. Alespoň se o to pokusit.
I o tom je Cílkova kniha.

LUK 20. 7. 2016

SÝSOVO NE-BEL-CANTO
ALEXEJ MIKULÁŠEK

Karel Sýs jest básník několikerého prokletí. Byl
a je kaceřován za kdeco, za neúctu k pestrobarev-
ným dobovým fetišům (a zvláště k jejich vyznava-
čům), za své politické přesvědčení, dokonce za
pornografickou erotičnost. Vadil a vadí nosem i bar-
vou legitimace, vyznáním i kritičností, stylem psaní
i šokující otevřeností, strefovali se do něj nýmandi
a hlupáci všeho druhu (dnes uložení v nálevu estab-
lišmentu nebo univerzit). Jejich zásluhou patří k „nej-
vykřičenějším“ umělcům dneška, minimálně jako ten
„kontroverzní“ a černý vzadu, vystrkující na nás
krevnatou hlavu. Ovšem už nikoli zásluhou udavačů
a přehorlivých strážců veřejného „vkusu a mínění“
je patrně jedním z nejlepších slovesných tvůrců
české literatury posledních desetiletí, jistě literatury
po roce 1989, jen živořící na suchopáru tzv. svobody.
Ale co dělat, když o četbu nebo poslech „básní“ mu-
seli dnešní dědečkové pravdy a lásky snažně prosit,
nebo se dokonce divákům a posluchačům ospra-
vedlňovat – jsou krátké, nebude to dlouho trvat, to
přežijete.

V Sýsově dosud poslední sbírce nazvané BÁSNĚ
VŠEHO DRUHU (Příbram, nakladatelství Periskop,
2015, ilustroval Kamil Lhoták; kniha byla vydána za

podpory České nadace 2000) najdeme texty opravdu
velmi rozmanité, a to tematicky i formálně.

Spíše než o sbírku (v žánrovém smyslu slova) jde
o autorskou antologii básní neřízenou jednoznačným
autorským zadáním, o čem by to mělo být a jak kom-
ponované. Zde sbírka jako by vznikla „sbíráním“, jak
by napsal Pavol Janík, ale přesto všechny verše mají
své oči a háčky, vidí na sebe a přitahují se.

Už název napovídá výraznou motivickou a jinou
heterogenitu – podobně jako jiná sbírka obsahující
dlouhé Básně až na zem (2006). Volný i vázaný verš,
básně rýmované i nerýmované, lyrika intimní i poli-
tická, verše rýmované pravidelně i sporadicky, texty
písňové i prozaické, satiry a sarkasmy vedle lehoun-
kého smutku, někdy sotva postřehnutelného, tím
vším jsou příspěvky v ní soustředěné osobitě a jed-
noznačně „sýsovské“, podobně jako u jiných mů-
žeme mluvit o příznakových textech máchovských,
nerudovských, březinovských, sovovských… až po
aktuálně černíkovské nebo žáčkovské. A co tedy za-
kládá jejich specifičnost, osobitost, poetickou neza-
měnitelnost, jen obtížně napodobitelnou rukopisnou
linku?
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Jde především o mimořádnou, někdy eruptivní,
jindy spíše amébovitou či plazmatickou fantazii, ob-
raznost a obrazotvornost. Nedávno zesnulý Gabriel
García Márquez věděl, že „světlo je jako voda“,
a proto v něm lze plavat, potápět se, šnorchlovat, po-
zorovat cizokrajné ryby a sbírat mušle, v něm a na
něm pádlovat stejně jako se plavit do úžasných dálek
(aniž opustíme Madrid), a určitě by pochopil, jak
blízko k sobě mají paneláková lodžie, džungle, Bo-
hové křesťanů, židů i muslimů, věčné jaro a dvojtečka
ve tvaru dvou sněhových vloček. Magický realismus,
tak by to možná nazval. Surrealismem by to možná
nazval surrealista, blbostí pak jistě blbec bez pří-
vlastků(Lodžie). Každému, co jeho jest… Ale v pod-
statě jde o cosi jako „asociacismus“, a přestože nám
internetový vyhledávač Google při zadání tohoto
slova nabídne jen a pouze devět odkazů (líbí se mu
podstatně více psychologický asocianismus, ale
k čemu zde spory o normativní terminologii!), jak
jinak pojmenovat metodu či princip tvorby, která je
logicky-nelogicky postavena na obrazně asociativ-
ních řetězcích, na polích a sítích objevených básnicky
a vůbec umělecky už před více než sto lety předsta-
viteli evropské a světové avantgardy.

Karel Sýs je legitimním pokračovatelem Nezvalo-
vým, Aragonovým, Tzarovým nebo třeba Éluardovým.
I s nimi přísahá na marxismus a s nimi se nenechává
v umění ničím dogmaticky svazovat. Imaginativní ře-
tězce vznikající jakoby náhodou mají tendenci být
kdykoli zaměnitelné jinými (ve stadiu zrodu), ale
mohou být stejně tak ulpívavými a obsedantními.
Projevují se ve všech jazykových i tematických rovi-
nách textu, od těch elementárních, jakým je vábení
rýmového echa („Les stáčí víno do ucha / opilá ucha
jsou hluchá“, báseň Pravda někdy zvítězí) až po
„vyšší celistvost“, danou plazmatizací tématu, fan-
tazijními poryvy, vlnami, přesahy, prostorovými i ča-
sovými expanzemi, „přetlakem smyslu“. Generujícím
principem asociativního spoje může být nejednou ja-
zyková podobnost, zvuková i významová, např.
v básni Malá daktyloskopie čteme: „List za listem /
prst za prstem / otisky vlastních prstů listujem“.

Vedle onoho „asociacismu“ je druhým stěžejním
principem Sýsovy tvorby vidění světa, resp. jazyka
jako palimpsestu, něčeho, co je v něm latentně
skryto a co z něj „přirozeně“ prosvítá, především
však tvorba onoho „palimpsestu“, kdy oním prosví-
tajícím a „nosným“ textem může být známý popě-
vek, propagandistické heslo, modlitební zvyklost,
přísloví, literární postava, známá báseň, ale třeba

i nějaká vědecká či pseudovědecká definice, do-
konce i recept z kuchařky etc. Pomocí asociací vniká
do poezie v tolika rovinách a takovými cestami, že
by jejich analýza jistě patřila do nějakého „tlustého
žurnálu“ nebo akademického sborníku. Autor např.
s velkou oblibou aktualizuje ustálená spojení obrazné
povahy známá nikoli jen z idiomů, přísloví či okřídle-
ných slov, ale vůbec ze světa uměleckého, sloves-
ného či mediálního (průmyslu reklamního, zábavního
nebo propagandistického). Stačí záměna slova ve
frazeologismu či víceslovném pojmenování a máme
místo krasobruslení „trojitý odpíchnutý břich“ (Zvuky
noci). Kdo by neznal máchovské, tragické a jakoby
rozervanecké „na tváři lehký smích, hluboký v srdci

žal“. A seifertovské, poetistické, hravé „na tváři lehký
žal, hluboký v srdci smích“. U Sýse stejné motivy
(smích, žal, hluboký, opozice uvnitř-vně) skrývají „do-
pisy odeslané v neděli“, kdy nechodí pošta a všichni,
živí i mrtví, odpočívají, jako by nepotřebovali ničeho
než návratu k sobě samým: „kondenzovaný žal / na-
držený smích / hluboký v obálce žal“, ale také „zpož-
děné SOS“ nebo „pohlazení jež nepřijde včas“ (Co
myslíš Jiří?). Ale to jsou stále jen aktualizace textu,
byť s četnými narážkami a doprovodnými významy.

Výraznými tematickými okruhy, kolem nichž vět-
šina básní krouží, popř. je přímo centrizuje, jsou víno
a dionýsovské povznesené veselí („Psát povinně?
Jedině o víně!“), radost ze života v přítomnosti přátel,
sklenice dobrého moku, pěkné lidové písně… Ne-
jednou má podobné magické účinky milenecká
láska, při níž „mé tělo na tvém na psí knížku hospo-
daří“ (Zvuky noci). Všudypřítomné jsou autobiogra-
fické motivy, ale nikoli jako ozdobná stafáž nebo
samoúčel, ale jako sebeuvědomění a poznání minu-
lého a snad i budoucího, šitého „horkou jehlou“ (Ces-
tou z porodnice). Básně inspirované smrtí maminky
a stylizované jako vzpomínka na ni patří k těm nej-
působivějším. Tu a tam nejednou zableskne i tema-
tika židovství, konkrétně judaismus (příznačná je
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báseň Tóra je boží roláda) i holocaust autorových
předků z matčiny strany (Návrat nežádoucí). I jeho
pojetí židovství je trochu rouhavé (díky bohu za něj),
spíše než výsměch je v „boží roládě“ rozehráno
a svinuto klevetění strážců věčných „pravd a lásek“.
A pochopitelně nechybí tematika sociálně kritická,
předvádění a panoptikalizace absurdit tohoto k mno-
hým krutého společenského systému a jeho režim-
ních metamorfóz.

Na povrchu vystupuje toto vše jako prostá aktua-
lizace, jako vzájemné přibližování vzdáleného, jako
pole a terén sta a sta aluzí, narážek, přestrojení (tra-
vestie). Např. do prostoru Nerudovy Romance o Karlu
IV. je vnesen erotický prvek jakoby z Písně písní,
v podobě „Pocty paní Duškové z Velhartic“ s para-
frází známé Nerudovy pointy (o českém víně a cha-
rakteru českého národa): „Od lýtek šplhej ke
stehnům / vinice začne hojné víno rodit / jež trpké
zdá se sice / Ty přichyl k němu ret a pyj / a neodtrh-
neš více“ (s. 11). Dochází tak místy k erotizaci sku-
tečnosti literární i mimoliterární, což někoho urazí,
jiného překvapí i malinko pohorší, dalšímu vykouzlí
úsměv na rtech a někdo se začne až hurónsky
chechtat. Zázračnost a magičnost se však skrývá
v každé metafoře.

Některé básně jsou dedikovány přátelům a blíz-
kým básníkům, uvedeny motty vážnými i těmi dru-
hými: jsou to citáty výroků literárních postav
i reálných persón, osobností i postaviček, které se
vepsaly do paměti autorovy. Básně jsou dedikovány
kupř. B. Brechtovi, M. Černíkovi, F. Dostálovi, L. Hes-
sovi, A. C. Norovi, D. Strožovi, jsou psány jako „pocta
Ondřeji Sekorovi“, k „památce Karla Aksamita“…
A tak promlouvají postavy z Nezvalova Pana Marata,
Haškova Švejka, z románů R. L. Stevensona, ze
vzpomínek Fráni Šrámka, A. Rimbauda, J. W. Goetha
ad. Podobně tak Sýsovými texty prosvítají, někdy
v bizardním, jindy v mihotavém jiskření, Tóra (Šestá
kniha Mojžíšova končí vzkazem „S Pánem Logem!“),
Nový zákon (Epištola k Židům), J. Vrchlický („za tro-
chu lásky šel bych do Sedlce-Prčice“), F. Halas
(„Chci se sám stát řízkem / být kýmsi smažen poly-
kán a pochválen“), J. Verne („Písek je
Protopaříž“), M. Gorkij („Leviatan skučí polykaje / mé
dětství mé jinošství mé univerzity“). Někdy čteme
koláž z metafor, kde si podávají ruce emblematické
metafory a opisy z díla K. H. Máchy („Ztrhané struny
zvuk“), V. Hálka („Kdo v zlaté struny zahrát zná“) a J.
Hory („Struny ve větru“), ale ouha, ona lyrická poe-
zie, přirovnávaná ke strunnému nástroji vyluzujícímu

libou melodii, jest zahnána do kouta krutou pointou:
„Slyš nářek ovčích střev / z něj zebe“.

Známe-li písně pijácké a rozverně milostné, lido-
vou tvořivost poněkud přisprostlou, anekdoty
peprné, vyprávěnky burleskní až na hranici „dobrého
vkusu“, jistě pochopíme básně podobné noty, plné
rozvernosti, peprnosti a burlesknosti. Nosnými ple-
tivy se ovšem stávají „žánry“ městského folklóru
s jeho historkami, anekdotami, říkankami, písnič-
kami etc. Je jasné, že právě tyto „veršíky“ budou au-
torovi předhazovány jako doklad pokleslosti vkusu.
Proboha, to ten bobr je opravdu…??!!! A ta maka-
rónská báseň Učitel národů…!!!???

Jakkoli se zdá, že Sýsovi je blízká a nejbližší lehká
múza, těkavost, amébovitý pohyb, že není schopen
„hloubek“, je v každé básni skryto něco, co by ne-
mělo uniknout pozorným očím. Při dalším a dalším
čtení jsou tyto vrstvy textu objevovány a zvažovány,
což je dobrodružství ne nepodobné bláznivé jízdě na
neřízených raketách metafor. Jistě, můžeme se těšit
z nápaditosti, z mimořádné autorovy invence
a smyslu pro paradoxy, ale nikdy by nám neměly
uniknout ty roviny textu, k nimž nám cestu dláždí
asociační spoje a tekuté písky palimpsestu. Nena-
jdeme je vždy v podobě přímého duchaplného kon-
statování, bonmotu nebo aforismu, a i zde je sporné,
zda je možné je chápat doslova nebo jako parabolu
(srov. je „lepší svobodně zdít / než za svobodna ze-
dnařit“), zda se nenacházejí spíše v kladení otázek
a zasévání semínek pochybností a bystrozraku, popř.
ve vrstvení a rozkmitávání různých nápadů, ve sráž-
kách asociací, v kalambúrech a karambolech (srov.
Tajnost nad tajnost). K tomu je někdy užito i dvoj-
smyslu, např. verš „Nikoli peklo nebylo vytopeno“
(báseň Ne) sám o sobě může znamenat jednak „v
pekle byl chlad“, „peklo bylo uchráněno povodně“
nebo že prostě někdo někde zapomněl zatopit
(žádné peklo, ani žádné teploučko). Nebo „Dokona-
lost korunuje kaz“ (Cestou z porodnice), kdy si pod-
mět s předmětem mohou vyměnit místo. Jindy je
čistě jazykovým médiem, médiem gramatiky zájmen
(„Nic proti ničemu / nikdo proti nikomu“), parono-
mázie („někdo proti nikomu / kanon proti nikonu“)
a slovní hříčky („nic proti ničemům“) konturován
obraz současné prázdnoty a bezčasí, „duto po pře-
vratu“ (Zamořená léta).

Poslední Sýsova básnická sbírka dává tušit, že au-
torova fantazie, invence, odvaha, kritické vidění
a senzitivnost s věkem nic neztrácejí na své razanci.

http://www.obrys-kmen.cz/
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Dosud vydané knihy edice 
Báseň na sobotu

z vydavatelství Zdenka Brožová, 
Periskop, 262 22 Hluboš 133
Odpovědný redaktor Karel Sýs, 
Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1, 
E-mail: karel.sys@futura.cz, 
Tel.: 222 897 271

1 Arakanga: Pohlcena tmou
2 Taťána Králová: Touha po tečně
3 Srba Ignjatovič: Slova na jazyku
4 Bohumila Sarnová-Horková: Literární podoby
5 Pavol Janík: Třetí skupenství muže
6 Karel Sýs: Pouhý jen básník
7 Djoko Stojičič: Nekonečno
8 Daniel Strož: Říkej si se mnou…
9 Hrst písku (Jaroslav Janouch)
10 Daniel Strož: Lásko, zůstaň nám živá
11 Karel Sýs: Písecké věže a vížky (výšky)
12 Daniel Strož: Ta chvilka mi z mysli neunikla
13 Ivan Fontana: Institut umění 
14 Daniel Strož: List, jenž nezežloutne
15 Meletópulos Tásos: Astronaut v moři
16 Eva Frantinová: Z hvězdy pod okap
17 Ho Či Min: Deník z vězení
18 Antonio Guerrero: Především člověk
19 Taťána Králová: Oči za očima
20 Jiří Knopp: Básně pro vás
21 Ivan Fontana: Špetka humoru a jiné ingredience
22 Eva Frantinová: Sešívaný cherubín
23 Ivo Fencl: Styky s Jorikou
24 Karel Sýs: Apokalypsa podle Joba
25 Petr Kukal: 52 slok
26 Eva Frantinová: Časovaná růže
27 Karel Sýs: Tři vzkazy spáčům
28 Karel Sýs: Básně všeho druhu
29 Daniela Urbani: Moje Naja v Bassanu del Grappa
30 Zdena Brožová: Něha v bodláčí
31 Dušan Spáčil: Neználek a Daidalos
32 Josef Prskavec: Neodeslaný dopis

Na závěr jen upozornění pro přeživší poetické duše
a knihomoly: neváhejte se Karlu Sýsovi ozvat s objednáv-
kou, neb náklady těchto básnických sbírek nejsou nijak
závratné. Já osobně už se těším, až si v klidu přečtu sbírku
Neodeslaný dopis od Josefa Prskavce. No, a pokud Vám
chybí také nějaké číslo naší Lípy, můžete si ji zde rovněž
objednat či koupit. Jan Poláček J
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• Čtenáři LUKu a Lípy znají vaše verše, ale nikdo
o vás vlastně nic neví. Mohl byste se čtenářům
představit, tak trochu osobně, nekonvenčně?

Je těžké představit nekonvenčně někoho tak
konvenčního, jako jsem já. Narodil jsem se roku
1954 v Podbořanech. Dětství jsem prožil na vesnici,
vyučil se knihkupcem, přestěhoval se do Mladé Bo-
leslavi, oženil se a vychoval dvě dcery. Vystudoval
jsem dálkově Střední knihovnickou školu v Praze,
a několikrát změnil zaměstnání. Po odchodu z knih-
kupectví jsem pracoval jako signalista na dráze,
skladník v obchodním domě a dělník v továrně,
v současnosti pracuji jako sanitář v Kosmonosích.

• Každý z nás si celý život neseme své dětství,
které nás formuje. Co vy si s sebou nesete z dět-
ství?

Mimo jiné poznání, že v dětství se lidé často
trápí svými domnělými chybami a až později zjistí,
že největší chyby byly na straně těch, kteří je nej-
více kárali. A naopak, spoustu svých problémů,
které vnímali jako šikanu svého okolí, si z převážné
míry zavinili sami. Dále pak nepříjemné zjištění, že
čas nečeká, a pokud se určité věci nestanou v tu
správnou dobu, nestanou se vůbec. A pokud se je
podaří dohnat, málokdy proběhnou tak, jak by
měly.

• A jaké bylo?
V podstatě šťastné, i když tenkrát jsem byl pře-

svědčený o tom, že prožívám něco naprosto pří-
šerného, co si vůbec nezasloužím.

• Dětství je velkým inspirátorem pro básníky
a spisovatele. Řeknete mi svůj nejsilnější zážitek
z dětství?

Myslíte podle citátu „Zážitek nemusí být pří-
jemný, hlavně když je silný“? Ty nejsilnější dobro-
družné zážitky, které už asi nikdy nic nepřekoná,
patří k prázdninovému stanování na zahradě. Ma-
minka s tatínkem postavili stan, dědeček do něj
přivlekl slamník a babička snesla polštáře a peřiny.
Prostě vrcholný adrenalin.

• Čím jste ve svých představách byl v dětství?
Každou chvíli někým jiným, ale vždycky někým

výjimečným.

• A čím jste dnes?
Sanitářem v psychiatrické nemocnici.
• Jaké bylo vaše setkávání s poezií?
Když jsem dosáhl věku čtyř let, oslovila mne po-

ezie tehdy velice populární písničkou o cestáři,
který roztloukal na silnici kamení a o paní ve zla-
tém kočáře, která jela kolem. Celé to končilo slovy:
Kdybych já moh, tak jako pán, jezdit ve zlatém ko-
čáře, nedělal bych cestáře. Byla to poslední sku-
tečně důležitá informace, které se mi v mém životě
dostalo. Pokud jsem někdy doufal, že se i ve škole
budu dozvídat věci podobného významu, byl jsem
krutě zklamán. Všechny další myšlenky, které mi
byly předkládány, se buď snažily tento fakt potvrdit,
což bylo zbytečné, anebo vyvrátit, což bylo směšné.
Přesto na školu vzpomínám rád. Miloval jsem jed-
noduchý, bezpečný a jednoznačně správný svět čí-
tankových hrdinů, básně o pohraničníkovi
s věrným psem, střežícím hranice, když usínám,
a o výsadkářích, kteří se snáší z modré výšky jako

DÁVÁME PŘEDNOST BŮŽKŮM
ZE SUPERMARKETU 
S básníkem Josefem PRSKAVCEM hovoří Michal ČERNÍK 
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bílé pampelišky, padák otevřený a všechny zbraně
za řemeny. Miloval jsem je stejně jako příběhy
o sovětských námořnících, bloudících na porou-
chané lodi širým oceánem a živícími se polévkou,
uvařenou z měchu tahací harmoniky a kožených
bot. A o Vladimíru Iljiči Leninovi, který mířil na
lišku, ale nevystřelil, protože byla krásná. Stejně
jako Teddy Roosevelt nevystřelil na medvěda, který
byl příliš malý. Podobné příběhy a podobné verše
zaznívaly i u mírové vatry, ke které jsme vždy
v předvečer významných výročí pochodovali s roz-
svícenými lampiony. I když tam mne více zaujala
tajuplná a děsivá slova o vlčích zubech a drápech,
které číhají všude kolem. Vedle mne stála ma-
minka s tatínkem a kolem spousta dalších lidí,
oheň z ohromných polen, bohatě prolitých naftou,
šlehal do výšky. Bylo to přízračné, ale zároveň ne-
smírně krásné, vždyť řečník mluvil i o tom, že se
všem těm tesákům a spárům ubráníme, jen ať se
zkusí vynořit ze tmy. Ale když jsem pak musel
v noci na dvorek, neustále jsem se ohlížel, jestli mě
už nějaký vlk nedrží za zadek. V té době mi poezie
připravila hororový zážitek, když jsem recitoval na
jedné velice důležité schůzi. A i když mi zapama-
továvání veršů nedělalo nikdy žádné problémy, na
rozdíl od zapamatování si čehokoli jiného, tahle
báseň byla začarovaná. To málo, co jsem se z ní
naučil, si sice pamatuji dodnes, ale s ohledem na
celou tu prožitou hrůzu je to jen chabá útěcha. Bylo
to: Křeček žalem zaplakal / že z něj přes noc bol-
ševici / udělali žebráka… drobné mince, mouka
též / zlato našli při prohlídce / krátké nohy měla
lež. A mezi tím ještě spousta dalších veršů, které
jsem neuměl a už asi nikdy umět nebudu, ale to
byla jenom malá část textu, ostatní se měli nabif-
lovat moji spolužáci. Samozřejmě, že se na to
všichni vykašlali. Po nerozvážném, riskantním
a chabém pokusu odříkat celou tu litanii zpaměti
jsme se ji rozhodli alespoň překoktat z papírků, ale
naše čtenářské schopnosti byly ještě ubožejší než
paměť, navíc jsme měli jen velice mlhavou před-
stavu o tom, jak na sebe jednotlivé části díla na-
vazují. Ale na básně jsem proto nezanevřel, jen se
bojím, že mne ta o křečkovi ovlivnila více, než jsem
ochotný přiznat. V té době už zaznívaly z rozhlasu
i verše Jiřího Suchého. Mátly mne, nechápal jsem,
proč se mi tak vrývají do mysli, když jsou v porov-
nání s čítankovou poezií tak nevýrazné, a jak se mi
zdálo, často i poněkud zmatené. Přesto si je zpívali
i velice staří lidé, dokonce tak staří, že už sami měli

děti v mém věku. Postupem času jsem se seznámil
i s jinými básníky, a to jak s těmi, kteří mne dojali
svými verši, tak i s těmi, kteří dojímají spíše svým
osudem. A tak dnes vím o poezii úplně všechno
podstatné a už vůbec nic mě nedokáže překvapit.
Přesněji řečeno jsem o tom byl přesvědčený až do
doby, kdy jsem jednu mladou dámu zaslechl číst
nahlas verše, verše velice zvláštní, mně důvěrně
známé i zcela neznámé zároveň. Když zaregistro-
vala můj upřeně zkoumavý pohled, omluvně se
usmála: „Musím toho ke zkoušce ještě spoustu na-
číst a nestíhám, tak čtu tohohle Hrubína ob řádek.“

• Vzpomínáte si na svou první báseň? 
Vzpomínám si na svou první sbírku, kterou jsem

napsal v hodně útlém věku a byl jsem na ni neho-
rázně pyšný. Spojoval jsem slova, jako když na
sebe dítě zkouší stavět kostky a psal o věcech,
které mne obklopovaly, o kupkách sena anebo mo-
tocyklu… V podstatě to tak dělám dodnes. Jen ten
pocit hrdosti se už nějak nedostavuje.

• Každý, kdo začíná psát, má své vzory. Prozra-
díte své básnické učitele?

Prozradím. Většinou už se proti tomu nemohou
bránit. Ne že by se v počátcích šedesátých let mi-
nulého století nebylo kým inspirovat, ale v té době
jsem poezii příliš nevyhledával, kromě své vlastní,
a ona sama se ke mně dostávala velice nahodile.
Úplně první knížka, kterou jsem sám přečetl, byla
Říkadla s obrázky Josefa Lady. Literaturou jsem se
začal trochu systematičtěji zabývat až na knihku-
pecké škole, ale to bych mohl vyjmenovat polovinu
náplně školních osnov. Z celé řady básnických
osobností mi byli asi nejbližší Karel Hlaváček,
Fráňa Šrámek, Vítězslav Nezval a Jaroslav Seifert,
hodně mne inspirovali Jiří Žáček, Jiří Suchý a Karel
Kryl.

• Čím vás poezie přitahuje?
Na poezii si cením lehkosti, hravosti. A to nejen

ve formě, ale i v obsahu. Karel Havlíček Borovský
dokázal hravou formou zpopularizovat a přiblížit
svým čtenářům i vážná témata. Jistě by pro něj
bylo méně namáhavé říkat to samé káravým
tónem, ale pak by se k němu asi málokdo vracel.
Chápu, že se všichni nemůžeme neustále chechtat,
ale při četbě veršů mnoha svých současníků
mívám někdy dojem, že je psali věčně naštvaní
lidé, sužovaní žlučníkovými záchvaty a chronickou
zácpou.

• Ke kterým básníkům se rád vracíte dnes
a proč?
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K básníkům se příliš nevracím, spíše se snažím
trochu umazat své staré čtenářské dluhy. Ani dnes
toho nemám příliš načteno a už to asi nedohoním.
V hlavě mám literaturu rozdělenou na přehledné
přihrádky. Májovci, Ruchovci, Lumírovci, u zkou-
šek to býval strašák. Dnes mi to chybí. Jak nazvat
současnou generaci? Na škole jsem si zvykl na
básnické legendy. Máme v současné době ještě
něco takového? A pokud ano či ne, potřebujeme
je ještě? Existuje v literatuře něco jako čas le-
gend?

• Některé metafory našich i cizích básníků vás
provázejí celý život. Ocitujte alespoň jednu z nich.

Raději ne. Kdykoli mne nějaká metafora opravdu
zaujme, začnu ji parodovat. Nemyslím to nijak zle,
spíše jako přátelské škádlení s blízkým člověkem,
ale dalo by se to vykládat i jako neúcta ke Klasi-
kovi.

• Jaké máte zkušenosti s nakladateli ohledně
vydání své poezie?

Tyto zkušenosti mám dvě a obě jsou pozitivní.
Roku 1985 mi v nakladatelství Mladá fronta vyšlo
několik básní v almanachu Klíčení a roku 1989 mi
v témže nakladatelství vydali sbírku Pokus o doro-
zumění.

• Společnost ze svého života poezii naprosto vy-
těsnila. Nemáte někdy dojem, že vaše básnické po-
čínání je zbytečné, marné?

Nemyslím si, že společnost ze svého života na-
prosto vytěsnila poezii, protože se pořád setkávám
s lidmi, kteří poezii čtou. Poezie je tady pro lidi, ne
lidé pro poezii. Pokud ji někdy nebudou potřebovat,
stane se zbytečnou. A co se týče pocitů marnosti,
ty rád přenechám filosofům, kteří se jimi už dlouho,
a občas i poměrně slušně, živí. Je to jejich druhý
nejvýnosnější artikl, hned po dějinném optimismu.
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• Koho dnes ještě zajímají verše? Není lepší psát
kuchařky? Těch jsou v knihkupectvích plné regály
a kuchaři jsou v médiích celebritami.

Básně i kuchařky mají jedno společné: Už po ti-
síce let jde v podstatě o stále to samé, opisované
od předchůdců, jenom s občas trochu jinak ochu-
cenou omáčkou. Základem úspěchu u obou těchto
žánrů je tvářit se, že jde o něco zcela nového, ne-
bojím se říci přímo revolučního.

Je tomu už třicet let, kdy jsem naposledy stál za
knihkupeckým pultem a nabízel obě tyto komodity.
O obojí byl zájem. Kuchařek bylo málo, na nedo-
statek poezie si nikdo nestěžoval, ale nevzpomí-
nám si, že by je někdo vnímal jako soupeře. Přátelé
Poezie měli sice svůj Klub, ale jen knihkupci v té
době věděli, kolik je v něm mrtvých duší…

To, že jsou v knihkupectvích plné regály kucha-
řek, je jenom dobře. Moje maminka je
vždycky ráda, když ji zatelefonuji, ale
občas v jejím hlase rozpoznám stín roz-
mrzelosti. Pak jsem si jistý, že jsem se
nešťastně strefil do času, kdy sleduje
svůj oblíbený seriál o vaření. A i když já
pořady o vaření nemiluji, považuji ku-
chařské celebrity za jedny z mála, které
jsou opravdu užitečné.

• Proč je poezie společensky i medi-
álně degradovaná?

Neřekl bych, že je degradovaná.
Spíše momentálně není v kurzu. Anebo
není v kurzu právě ta část poezie, kte-
rou určitá skupina lidí považuje za dů-
ležitou. Proč není poezie momentálně
v kurzu? A proč není v zimě horko
a v létě nepadá sníh? Poezie asi zase
někdy důležitá bude, i když my už
u toho možná nebudeme. Teď odpočívá, nebo pra-
cuje někde jinde.

• Proč tedy vlastně píšete poezii? Pro svou
vlastní potěchu?

Z činností, ve kterých lidé nacházejí potěšení,
patří psaní poezie k těm slušnějším. A už toho bylo
napsáno tolik, že psát poezii pro své vlastní potě-
šení je asi ten nejrozumnější důvod. Naprosto jistě
vím jenom to, že důvodem mého psaní není boření
mýtů a iluzí, ani prosazování nových kultů či udr-
žování těch starých.

Já sám se řadím do kategorie Občasníků. Píšu
občas, přesněji řečeno velmi občas. Témata si ne-
vybírám, ona si vybírají mne, často k mé pramalé

spokojenosti, ale má spokojenost je jim naprosto
lhostejná. Jsem ten nejryzejší amatér. Představa,
že sedím nad prázdným listem papíru s vědomím,
že pokud nenapíšu každý den alespoň jednu
báseň, nebudu mít peníze na jídlo a na bydlení, je
pro mne děsivá.

• Když se vás zeptám, co je to poezie, co mi od-
povíte?

Poezii vnímám jako moře. Pohybujeme se po
jeho hladině, anebo v její bezprostřední blízkosti
a jeho hlubiny pro nás zdánlivě nemají žádný vý-
znam. Stejně tak i Zemi vnímáme jen jako tenkou
vrstvičku hlíny, která živí rostliny. Náš zájem o ni
končí v hloubce, z které z ní ještě dokážeme vytěžit
něco užitečného, bez ohledu na to, jak dlouho to
tam leželo a jestli to skutečně potřebujeme. Stejně
jako do moře, i do poezie ústí řeky, napájené hor-

skými prameny i splašky z městských stok.
A pokud má tenhle systém fungovat po delší dobu,
musí se tohle všechno zase časem vypařit.

• Jedna vaše sbírka se jmenuje Nebe peklo ráj,
v níž ironizujete Boha, biblické příběhy a svaté. Ne-
bojíte se, že vás za to rouhání ztrestají?

Nebojím. Pokud má pravdu Starý zákon, Bůh
klade velký důraz na kolektivní vinu a dává před-
nost kolektivním trestům, takže v tom jedeme
všichni stejně. Náboženství vnímám jako dobrý
úmysl, který se příliš nevydařil, alespoň v kvalitě
chování křesťanů a ateistů ve svém okolí nevidím
žádný zásadní rozdíl. A jak asi vnímá náboženství
Bůh? Bůhví… Na náboženství nechci útočit, ani se
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mu vysmívat. Pokud některé mé verše vzbuzují ta-
kový dojem, jde o neobratnost vyjádření, ne úmysl.
Hledám v něm inspiraci a odpověď na otázky, které
si lidé kladou už tisíce let. V podstatě jsme téměř
všichni věřící, jen místo Boha, před kterým bychom
se mohli stydět, dáváme přednost bůžkům ze su-
permarketu.

• V co věříte vy?
Věřím v Systém. V pradávný Zákon, kterým se

všechno řídí. Zákon, který nikdo nenavrhl a nes-
chválil, a který nikdo nemůže zrušit ani pozměnit.
Od tohoto Zákona se odvíjejí další Zákony, které
jsou lidé schopni pochopit studiem přírodních věd.
Tímto Zákonem je možné se řídit, ale není možné
s ním smlouvat. Možná že tohle je Bůh. Ale před-
stavovat lidem Boha jako plešatého dědu s šedi-
vým plnovousem anebo tlusťocha se sloní
hlavou… Ne, nechci.

• Jaký je váš světový názor?
Jsme tu jen dočasnými trpěnými hosty. Měli by-

chom se podle toho chovat. Ale určitě nebudeme.
• Ve sbírce Boleslav, Boleslav… jsou mnohé

verše sociálně kritické, píšete o bezdomovcích, dů-
chodcích, kteří vybírají popelnice apod. Patří tato
témata poezii?

Poezii patří každé téma a sociální tematikou se
v poezii zabývali daleko lepší básníci a básnířky
než jsem já. U mne se jednalo o poměrně krátké
období, které vyvolal prvotní šok z pohledu na lidi,
pojídající odpadky z popelnic.

• Některé vaše verše ironizují politické dění. Jak
moc sledujete politické dění u nás a ve světě?

V podstatě jenom z rychlíku. Kritizovat a ironi-
zovat je vždycky pohodlnější, než hledat řešení.
Kdyby tomu bylo naopak, vypadala by naše spo-
lečnost úplně jinak.

• Měl by básník či spisovatel svým slovem či
jako občan vstupovat do společenského a politic-
kého dění?

Básnířka Elizabeth Browningová měla ve své
době větší vliv na změny zákonů, ovlivňujících so-
ciální postavení těch nejzranitelnějších, než jaký
mají současní ministři sociálních věcí. Asi jí to více
leželo na srdci.

• Dovedete rozeznat, kdy politik, novinář či te-
levizní hlasatel mluví pravdu a kdy lže?

Přiznávám, že u politiků se o to ani příliš nesna-
žím. Politika nestojí na pravdě a na lži, ale na pro-
sazování zájmů určitých skupin lidí. A profesionální
politici jsou asi často nuceni hájit zájmy úplně ji-

ných občanů, než jsou ti, kteří je volí. Nejde už o to
přesvědčit ostatní, že mé řešení je nejlepší, je třeba
spojit se s kýmkoli proti komukoli a prosadit cokoli
jakýmikoli prostředky. Opravdu jim to nezávidím.
Ale politiky jsme si zvolili, jsou naším obrazem
a v podstatě mohou zatím dělat jenom to, co jim
dovolíme. Proto vše záleží v prvé řadě na nás,
může být o trochu lépe i o hodně hůř.

• V básni Poslední zastavení píšete, že jste ztratil
víru v sebe a možná už jinou nenajdete. Ptám se:
Opravdu? A proč?

To je jen takové slovíčkaření. Výraz víra v sebe
by se měl básníkům zcela zakázat, anebo by se
jeho použití mělo alespoň pokutovat. Plyne z toho
jedno poučení: Nedávejte z ruky básně, na kterých
ještě nedoschl inkoust. Za měsíc nebo dva u ně-
kterých z nich zjistíte, že jde jenom o prázdný šup-
lík. Příště si na to musím dát větší pozor. Příliš jsem
si zvykl spoléhat se na to, že mé verše téměř nikdo
nečte.

• Vaše verše jsou prosté, srozumitelné, někdy
moudré, někdy nostalgické, někdy humorné, iro-
nické a především skoupé na slovo. Jste takový
i vy?

Nejsem dobrý řečník, mluvím hodně a špatně,
někdy hodně špatně. Jsem ovlivnitelný, většinou se
řídím názory těch druhých, i když je nepovažuji za
správné.

• O čem v poslední době nejvíc přemýšlíte?
Hlavním současným tématem je uprchlická

krize. Ale o té se moc nepřemýšlí. O té se spíše
hodně a stále mluví. Já v poslední době často pře-
mýšlím o svém odchodu do penze. Jak to změní
můj život? Budu mít konečně čas alespoň z části
dohnat to, co jsem po šedesát let neustále odklá-
dal? Anebo budu celé dny strnule civět před sebe?
Nebo začnu na všechno nadávat? Trochu mne
uklidňují moudrá slova čarodějnice z pohádky
o Arabele: „Zvládli to jiní, zvládnu to taky.“

• Chtěl byste ze svého života něco škrtnout?
Kdybych tu možnost měl, určitě bych to udělal,

ale nebylo by to správné. Neměli bychom měnit mi-
nulost v situaci, kdy si nevíme rady s budoucností.

• Jaká vaše vlastnost je pro vás typická?
Už od útlého věku jsem nad všechny ve svém

okolí vysoce vynikal šetrností. I historky z dětství,
kterými se rodiče mstí svým již dospělým dětem
za všechna příkoří, která kvůli nim museli vytrpět,
se v mém případě točily často kolem úspor. Ne-
jméně stokrát mi vyprávěli, jak jsem dostal svou

Lipa_03_2016_LIPA  31.08.16  12:46  Stránka 91



první korunu a šel si za ni koupit dort. Po neko-
nečně dlouhém vybírání jsem dospěl k jedině
správnému rozhodnutí a opustil již značně zner-
vóznělého prodavače se slovy: „Nechte si svůj dort
a já si nechám svoji korunu.“ Lidem, kteří se měli
vyděsit, to připadalo roztomilé.

• Čemu vás naučil život?
Mimo jiné tomu, že mnoho věcí je jiných, než jak

se zdají na povrchu, a čím více události kolem sebe
zjednodušujeme, tím více se vzdalujeme od pravdy.
A že každý normální člověk hledá příčiny svých ne-
úspěchů v těch druhých.

• Co vás nejvíc v životě zklamalo?
Určitě já sám. Ale už jsem si odpustil.
• Co pro vás znamená být sám sebou?
Nikdo není úplně sám sebou. Kdybychom ze

sebe odstranili všechno, co do nás vkládají jiní,
zbylo by toho žalostně málo. Toho dobrého i toho
zlého.

• Co je zbytečné?
Nic není zbytečné, všechno má nějaký smysl,

i když ne vždy ho chápeme.
• Z čeho v životě neslevíte?
O tom se hezky mluví a píše v klidu a bezpečí

domova, pokud člověk nemá hlad a je mu teplo.
Ale obávám se, že v některých životních situacích
nic neslevitelného neexistuje.

• O čem jste si dělal iluze?
Skoro o všem. Iluze je jen jiný úhel pohledu,

zkreslený nedostatkem informací. A královnou
všech iluzí je iluze, že ti, kteří těmito informacemi
disponují, se o ně s námi nezištně podělí.

• Jaké máte ideály?
Mým ideálem je jednoduchost a přímost. Třeba

jednoduchý zákon, který stanoví, že zloděj má být
potrestán bez ohledu na to, jak drahého právníka
si může dovolit. Ale naše společnost zatím směřuje
spíše opačným směrem.

• Co si dnes lidé nalhávají?
Nalhávají si to samé, co si nalhávali po celou

dobu své existence. Že jsou jediným důvodem k tr-
vání tohoto světa. Někomu tato iluze pomáhá pře-
žít, pro jiné je to výnosný kšeft.

• Co dnes považujete za statečnost?
Hájit svůj názor, i pokud stojí proti názoru vět-

šiny. I přes riziko, že přes všechnu naši snahu ne-
musí být správný.

• Uznáváte pokoru? Kdy a před čím?
Slovo pokora bývá dnes vnímáno spíše nega-

tivně. Hlavní je přece úspěch, dosažený za jakou-

koli cenu a jakýmikoli prostředky. Proč pociťovat
pokoru před přírodou, která je tu jenom proto, aby
nám sloužila? Anebo před lidmi, stvořenými
k tomu, abychom je ovládli? Pokora je jako brzda,
kterou náš rozjetý vůz nepotřebuje. Stačí mu silný
motor, běžící na plné obrátky. Všechno máme pod
kontrolou.

• Z čeho se dovedete radovat?
V několika minulých letech jsem viděl tolik ne-

šťastných lidí, že se opravdu dovedu radovat ze
všedních maličkostí, které jsem dříve vnímal jako
samozřejmost a své nezadatelné právo.

• Co je na světě pro vás nejkrásnější a nejcen-
nější?

Jsou to všechny drobné radosti, spánek, jídlo,
pocit bezpečí. Bereme je jako samozřejmost. Kéž
je ještě hodně daleko doba, v které nám dojde, že
samozřejmé nejsou.

• Myslíte si, že žijete, jak byste chtěl žít?
To určitě ne. A nevím ani, jestli je to vůbec

možné. Divím se, že náš druh vědci nepojmenovali
„člověk nespokojený“.

• Co pro vás znamená svoboda?
Má svoboda je prostor, v kterém končí svoboda

těch druhých. Z toho vyplývá, že svoboda je sice
důležitá, ale v některých chvílích se jí docela rádi
vzdáme.

• Jak velký prostor potřebujete k životu a co
v něm považujete za nezbytné?

Protože se jako sanitář téměř denně setkávám
s lidmi, jejichž životním prostorem je pouze postel,
jsem vděčný za každý metr čtvereční a modlím se
k Bohu, ve kterého nevěřím, aby to tak zůstalo co
nejdéle.

• Bez čeho si dovedete představit život?
Při pohledu na člověka, kterého udržují při životě

pouze hadičky, na které je připojený, ztrácí tato
otázka smysl.

• Jak chápete pocit štěstí?
Na štěstí není nic k pochopení a to, co někteří

lidé považují za štěstí, ani pochopit nechci. Pro
mne štěstí znamená probudit se ráno ve svém bytě
a zjistit, že mne nic moc nebolí, mít rodinu, přátele
a pár možná pošetilých přání.

• Na co se těšíte?
Dostal jsem se do věku, v kterém by se už člověk

neměl těšit na něco, ale z něčeho.
• Přejete si něco pošetilého?
Pošetilá přání jsou ta ze všech nejlepší.

LUK 48/2015
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Tvorba malíře a grafika Josefa Velčovského je
putováním po panenském světě kuriózních před-
stav, symbióz a srovnání, je neotřelou nabídkou
nevšedních zážitků z různých koutů našeho světa,
předváděnou nám téměř reklamním způsobem na
pozadí netradičních spojení. Naplněná vizemi na-
šich představ a tušených
zdání, které na první po-
hled klamou, ukazuje se
nám v podobenství a v po-
dobách satirických prokla-
mací a nastřádané ironie.
Stačí se zastavit, dívat se,
a snad i nevěřit vlastním
očím, co je tu pro nás při-
chystáno a nakupeno.  Jde
o polohy humoru podáva-
ného po troškách a douš-
cích se shovívavostí Josefu
Velčovskému vlastní, to
abychom se nezalekli,
rychle se orientovali a na-
brali správný vítr do pla-
chet svojí vlastní
představivosti, kterou
každý z nás v sobě má,
když odložil na stranu vlastní důležitost a přecitli-
vělost. Josef Velčovský je představitel jemného
humoru excelentního výtvarného provedení, který
odložil všechny zábrany a soustředil se na to, co
chceme a toužíme očekávat na naší vlastní pouti
světem. Jde o citlivý a vybraný humor, který ni-
koho neurazí a neponíží, humor bez krutosti,
ovšem i bez skrupulí. Velčovský je v tomhle svém
postupu velký mistr výtvarného humoru, a v jistém

smyslu i utěšitel. Takový lidé jsou vzácní, a dove-
dou nás uchvátit a strhnout do své moci, potěšit
nás svojí hebkostí a sdílenou silou. Taková je sku-
tečnost, přičemž tvorba tohoto mistra to vždy
znovu a znovu potvrzuje, kdykoliv mám možnost
setkat se s jeho díly. Karavana velbloudů před na-

značeným pozadím Pražského hradu je toho vý-
mluvným dokladem. Fata morgana, nebo je to
myšleno jinak, vyber si! Bylo téměř symbolické, že
se ve smíchovské Portheimce na vernisáži výstavy
Josefa Velčovského objevil Ota Jirák, osobnost po-
dobné invence, současný český umělec působící
v oblasti rafinovaného komediálního herectví
a předváděného humoru.

Galerie Portheimka, 21. 7. 2016

Vernisáž Josefa Velčovského: převážně grafika
VLADIMÍR PROCHÁZKA
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Josef Velčovský, akademický malíř, grafik, ilustrátor. 
Nar. 7. 10. 1945 ve Václavovicích. Žije a pracuje v Praze. Absolvent SUPŠ v Uherském Hradišti, obor

užitá a dekorativní malba u prof. Hrocha a Hofmana. AVU v Praze /1963-1969/ v ateliéru monumentální
malby u prof. K. Součka. V letech 1970 a 1975 absolvoval půlroční malířské stáže ve Francii /Paříž-
ateliér S. W. Hayter-ateliér 13, Bretagne, Provence/. Samostatně vystavuje od roku 1971. Uspořádal na
70 samostatných výstav, ČR, Německo, Belgie, Holandsko, Francie, Finsko, USA, Rakousko, Španělsko,
Mongolsko, Japonsko… Svým dílem je zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách /Národní Galerie,
Alšova Galerie, Galerie hlavního města Prahy, SVGU Most, Galerie města Norimberk.../. Věnuje se malbě,
grafice, ilustraci a realizaci v architektuře. Navázal na tradice české imaginativní malby. Jeho obrazy
inspirované krajinou a ženou jsou plné poetičnosti, melancholie a jemně ironického humoru.
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Sidonie – tiché poselství v galerii Chodovské tvrze
VLADIMÍR PROCHÁZKA

Až do konce července tohoto roku v galerii Cho-
dovské tvrze vystavovala své obrazy Zdena Stro-
bachová, malířka, která je od začátku své malířské
dráhy podepisovala smyšleným jménem Sidonie.
Výstava je navíc doplněna objekty ze skla, kovu
a vody od Václava Ciglera, sklářského výtvarníka,
designera a skulpturálního umělce, manžela
této dnes již zesnulé umělkyně.

Vystavené obrazy jsou zaměřeny především
na mlčenlivou krásu květů. Ty jsou na nich zo-
brazeny, často jen náznakem, ve zvětšených vý-
řezech z makrosvěta rostlinné říše jako
botanický zázrak. Jako neokázalá zastavení na
cestě po růžové zahradě hledačů tajemství
lásky jsou nositeli vnitřního okouzlení a napl-
něny tichým poselstvím radosti ze života, v ně-
kterých případech i částečně nostalgií. Autorka,
aby dosáhla silného účinku obrazu, používá ve
své malbě potlačené odstíny pastelových barev
a jen někdy, aby docílila vyváženosti obrazu
a optického akcentu, použije dodatečné kontu-
rování obrysu své malby štětcovou kresbou.
Jako by v sobě měla zažitá tajemství malby asij-
ského východu, analogicky často spatřená
u známých projevů čínské a japonské malby.
Dost možná, že to byla jen její vnitřní senzibilita,
která ji svedla v jejím malování tímto směrem,
pouze náhoda a neúmyslný kontext. Je s tím
spojen podstatný a zásadní rys jejího malíř-
ského projevu, který napomáhá umělkyni roze-
znít pomyslné a skryté struny její malby, a divák,
který měl štěstí, a mohl se účastnit vernisáže
této výstavy, si náhle zpětně uvědomí spojitost
hudební produkce na jejím počátku a její emanaci
v přednesené skladbě pro harfu od Jacquese
Ibérta. Pojednou se ve vás ozve vzdálený zvuk
harfy, a zaznívající tóny melodie někde uvnitř ve
vás. Říká se, že výtvarné umění žen je v mnoha pří-
padech jiné a jinam směřující než to, které tvoří
umělci muži. Jistě, neplatí to absolutně, ale na
zdejší výstavě je to zcela jednoznačně patrné
a zřejmé. Tam, kde se makrosvět květů malířce
zdál již příliš setrvačný a fádní, oživila umělkyně
své obrazy přítomností vážky nebo broučka
s něhou sobě vlastní, a hle, zase ta ženskost a sub-
tilnost k nebi stoupající. Jen v jednom případě je

na výstavě přítomen člověk, homo sapiens ve spo-
lečenství květů, jako vystouplých z řádu orchidales.
Lidská figura ad hoc potlačené identity a bez tváře,
jež nám naznačuje dávno vyslovenou otázku, kdo
jsme, odkud a kam směřujeme. Ta však i v tomto
případě, a jako vždy, zůstává trvale nezodpově-

zena. A aby toho nebylo dost, potom znenadání,
zde a uprostřed této výstavy, vyhrnula se na nás
nabídka z darů zahrádky, protože i tohle patří
k údělu žen, čerstvá zelenina pro náš stůl je důle-
žitá součást existence člověka, i mezi květy s na-
značeným rájem, ze kterého jsme byli vyhnáni
ještě předtím, než nám jej bylo dovoleno poznat.
Výstavu uzavírá jako konečný bod skleněná re-
flexní plastika Václava Ciglera. Kdo se na výstavu
zavítal, jistě pak ještě dlouho a dlouho vzpomínal!                                            

Na této komorní a veskrze noblesní výstavě zde
byl přichystán pro milovníky umění kvalitní kulturní
zážitek i cesta za poznáním.   
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Více než osud bardova cihlového
domku v Kostelci na Hané mě rozhodilo
hodnocení Olomouckého kraje: „Petr
Bezruč byl jako básník značně přeceňo-
ván, a v dnešní době není jeho význam
tak společensko-historicky zásadní jako
v době minulé“. 

Jinak vidí básníka autoři nedávno vy-
daného katalogu Rodáci a významné
osobnosti Moravskoslezského kraje,
kde je uvedeno několik pamětních míst:
Památník Petra Bezruče v Opavě, Srub
Petra Bezruče v Ostravici, Památník
Slezských písní ve Frýdku-Místku, Pa-
mětní deska z roku 1933 na budově bý-
valé frýdecké pošty. Cenná jsou fakta
o tom, jak Bezručovo dílo inspirovalo
kulturnost: čtyři sta hudebních skladeb,
množství grafik, bibliofilií, medailí, ob-
razů a soch. Bylo přeloženo do více než
čtyřiceti jazyků…

Jelikož jsem se kdysi zabývala stu-
diem žánrů, nemohla jsem si nevšim-
nout článku o cimbálu coby
nadžánrovému nástroji, který patří i do
jazzu. Byl to rozhovor s multiinstru-
mentalistou Janem Rokytou ml. V od-
povědi na využití Bezručových básní
uvedl: „Dílo Petra Bezruče mě doslova
zasáhlo před pěti lety. Je totiž prav-
divé, je protknuto humanismem a lás-
kou k přírodě i k lidem. V roce 2010
jsem měl možnost spolu se svým otcem Janem
Rokytou seniorem ve společných cimbálových
a flétnových improvizacích podbarvovat recitaci
Slezských písní v excelentním podání Alfréda
Strejčka. Od té doby mne nadčasová poezie slez-
ského barda už nepustila, ba na opak...“

Obratem jsem tuto informaci využila. V námětu
– prosbě jsem oslovila korespondenčně Český roz-
hlas, aby zmíněnou nahrávku zařadil do vysílání –
pokud u nich není k dispozici, aby pozvali autory
nahrávky, ať hrají, recitují a vyprávějí o svém vztahu

k slezskému, národnímu bardovi – s dodatkem:
„Jsou patrně jediní, kdo v poslední době oživili dílo
Petra Bezruče, jemuž tato doba nijak nepřeje. Bo-
hužel!“ Připojila jsem archivovaný výstřižek o na-
džánrovosti cimbálu…

Po čase mi hudební redaktorka Mgr. Renáta Spi-
sarová velmi vlídně odpověděla, že mé přílohy,
které obdržela z Vltavy, poslala v kopii panu Roky-
tovi ml. Mně zaslala kontakt na Jana Rokytu se
slovy: „Určitě bude rád, když mu napíšete“ a sdě-
lila důležitou novinku: „Na den Opavy 9. 4. 2016

Skvělá zpráva o kulturnosti:
Bezručovo dílo žije!
JANA VACKOVÁ
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připravujeme uvedení rozhlasové hry o Petru Bez-
ručovi. Poslouchejte s námi!“ 

Dopis od Jana Rokyty je důkazem, že Petr Bez-
ruč žije:

„Vážená paní Vacková, přijměte mé srdečné díky
za Váš milý dopis! Přiznám se, že mi zřejmě čtete
myšlenky. V tomto kalendářním roce by totiž při
dobrém zdraví všech zúčastněných mělo vyjít CD
výběru Slezských písní v recitaci Alfréda Strejčka
a hudebního doprovodu Jana Rokyty staršího
a mladšího… Za Vaši nezištnou podporu Vám už
teď jedno CD rezervuji a budu rád, když jej přijmete
jako dar! Souhlasím s Vámi, že dnešní přetechni-
zovaná doba nepřeje nejen Petru Bezručovi, ale
obecně ani poezii „an sich“ … Jak přimět mladou
generaci, aby se zaposlouchala do geniální řeči
slezského barda? Snad bude nový kompaktní disk
tou pomyslnou kapičkou v moři, která přispěje
k tomu, aby vzácný odkaz Petra Bezruče nezanikl
v záplavě komerční zábavy, která nás k mé lítosti
stále více obklopuje …

Přeji Vám dobré zdraví a těším se na Vaši poslu-
chačskou přízeň! 

V úctě, Jan Rokyta ml.“

Už v únoru jsem objevila v novinkách Neolu-
xoru Bezručovy Slezské písně v novém edičním
pojetí, tj. v kritické hybridní edici (184 stran
a DVD, 245,- Kč) Ústavu pro českou literaturu AV
ČR spolu s Památníkem národního písemnictví,
Praha 2016 – s vročením roku 2014. Jde o třetí
svazek této edice: 1. František Gellner, 2. Karel
Hlaváček, 3. Petr Bezruč. Další díl má být Má-
chův Máj – vždy s DVD, s databází o veškerém
dochovaném relevantním materiálu. Autoři upo-
zorňují kromě jiného, že nové vydání počínaje
zejména rokem 1989, je jednoznačně projevem
potřeby emancipovat se od uměleckých děl, jež
se staly symboly zidealizované literatury a kultu
jejich autorů, který byl vybudován v padesátých
letech 20. století. Slezské písně se tak staly
dílem, jež dnes žije bez násilně vzletného po-
dání, například v písničkářských zpracováních,
zůstávají ovšem dílem přes to stále živým. Dílo
osvědčuje svou schopnost vnitřní proměnli-
vosti“. Můj závěr: Proměňujte se, separujte se!
My zpíváme, my jsme národ písní našeho lidu,
našich bardů!

14. 6. 2016

Jaroslav Tichák
Poděkování 
4. 7. 2016, 17:25:09
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Vážený pane šéfredaktore, 
do začátku července jsem trpěl bez počítačo-

vého spojení. Odborníci museli na tom mém zá-
zraku tohoto století hodně věcí prověřit
a aktualizovat. Díky sloní paměti přístroje a ze-
jména díky Vašemu e-mailu z 19. 6. 2016 jsem se
dověděl, že jsem svým odpojením od počítačové
sítě ledacos prošvihl, ale jak se říká, bývají i horší
věci. Nejvíce mne mrzí, že jsem vlastně i já ovlivnil
odeslání nového čísla Lípy, na které se už opravdu
těším, do tiskárny.

Prvou relací z mého zatím dobře fungujícího po-
čítače bylo přeposlání Vašeho e-mailu na další čtyři
e-mailové adresy mých přátel z fakulty. Druhou re-
lací musí být poděkování Vám, šéfredaktorovi naší
Lípy, za spoluúčast v úsilí, aby můj básník Karel Sýs
byl naším (stále ještě levicovým) prezidentem ná-
ležitě oceněn.

Básníkem mé generace v období revolučního
mládí byl, a pro tu dobu stále zůstává, Pavel Ko-

hout. Byl svědkem naší doby a to, že v závitech
mého stárnoucího mozku jsou stále někde skryty
úryvky veršů, jejichž dlouhé pasáže jsem kdysi
znal nazpaměť, a které byly pro mne oporou
i v mých osobních problémech, to všechno vyža-
duje úctu také nad sebou samým. Nechci a nebudu
se za to nikdy stydět.

Dnes, ve svých 84 letech, kdy je svět ukrutně
složitý, listuji Lípou a jsem unešen básníkem Kar-
lem Sýsem a jeho Apokalypsou podle Joba. Má
mysl by asi již nedokázala vstřebat složitost dnešní
doby, a proto hledá lidi, kteří to umí, jichž si velice
vážím. Takže si zároveň moc přeji, aby Zeman zů-
stal naším Zemanem.

Pečlivě jsem pročetl všechny texty k petici a sli-
buji, že na Vaši adresu co nejdříve pošlu i petiční
arch se svým podpisem. Pokusím se vytisknout
mailem zaslaný formulář, jak jen seženu tiskárnu,
snad se mně to nějak podaří.

Vážený soudruhu Poláčku. Ne, to není omyl, či
překlep. Pokládám Vás za skutečného komunistu,
kterých je skutečně málo, moc málo. Nezlobíte se
na mne proto?

Srdečně Jaroslav TICHÁK
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KULTURA NESMÍ BÝT
APENDIXEM SPOLEČNOSTI

Ve zprávě ÚV KSČM během 9. sjezdu byla věnována kultuře, umění a památkové péči mnohem větší
pozornost než na 8. sjezdu. Činnost KSČM, směřující k podpoře kultury, však nebyla zatím na žádoucí
úrovni svým rozsahem ani obsahem či vlivem. KSČM se bude věnovat kultuře mnohem kvalifikovaněji a
soustředěněji. V kulturní politice nejde o jednostranné zájmy ideově politické, nýbrž jde o obranu kultury
jako bytostného všenárodního vlastnictví.

KSČM bude prosazovat záměr zabezpečit všemi prostředky ochranu hmotného i nehmotného národ-
ního kulturního dědictví, rozvoj národní kultury, obranu českého jazyka, zajištění financování kultury ve
výši minimálně 1% HDP. Nutné je věnovat nezbytnou pozornost v oblasti památkové péče. Jedna z devíti
priorit 9. sjezdu si vytkla za cíl prosazování komplexního řešení podpory živé kultury a ochrany kulturního
dědictví.

V diskusi zaznělo, že strana si vytkla v oblasti kultury, umění a památkové péče odvážné, ale potřebné
cíle. Úkolem orgánů a členů KSČM nyní bude jejich naplňování. Větší pozornost bude věnována spolupráci
s Výborem národní kultury. Úspěšně se rozvíjejí kontakty s Unií českých spisovatelů. Deník Haló noviny
věnuje kultuře, umění, památkové péči a cestovnímu ruchu značnou pozornost i na úrovni regionů, měst
a obcí. Pozitivně byly hodnoceny aktivity Zdeňka Štefka, stínového ministra kultury strany.

Josef AUGUSTIN, delegát sjezdu, vedoucí Sekce kultury ÚV KSČM 
21. 5. 2016 Haló noviny

Blahopřejeme k významnému 
životnímu jubileu panu Jiřímu Suchému

Děkujeme za jeho přínos českému divadlu a poezii, jedinečnou poetiku, která oboje posunula kupředu
a vstoupila do dějin české kultury. Vstoupila by i do dějin kultury evropské, kdyby nebyla tolik svázána
s jazykem tak těžko přeložitelným, jehož aktivní
zvládnutí ostatními Evropany je dosud nedosta-
tečné. Kromě toho žili za železnou oponou, která
jim bránila vychutnat, co se u nás nabízelo.

Mezi spolupracovníky a čtenáři Lípy jsou lidé
různých generací. Někteří ještě pamatují začátky
v Redutě a v Divadle Na zábradlí. Je dost pamět-
níků zlatých let divadla SEdmi MAlých FORem
s geniální dvojicí S+Š, a ještě více těch, co pa-
matují nový posun semaforské poetiky po před-
časné smrti Jiřího Šlitra přínosem Jitky
Molavcové v roli lyrického klauna.

Dozvídali jsme se, že Semafor se nehřeje
v přízni mocných. Přesto jsme tehdy jako mladí
lidé stále mohli stát fronty na nedostatkové lístky do divadla v centru Prahy, prosáklého geniem loci.

Děkujeme také za to, co jsme v té době dostávali navíc. Za tu nejobtížnější roli morální autority, které
především jsme věřili a tleskali. To něco, co se obtížně přetiskuje do učebnic a encyklopedií, tehdejší
nadstavbu nad inteligentním humorem, který láká do dejvického Semaforu další generaci diváků.

Eva BARTŮŇKOVÁ
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From: Mgr. art. Pavol Janik, PhD. [mailto:janik2@stonline.sk] 
Sent: Monday, June 20, 2016 1:50 PM
To: hynek.kmonicek@hrad.cz; jan.novak@hrad.cz; jaroslav.hlinovsky@hrad.cz; jindrich.forejt@hrad.cz;

jiri.ovcacek@hrad.cz; martin.hakauf@hrad.cz; martin.halata@hrad.cz; miroslav.machura@hrad.cz;
petr.muzak@hrad.cz; radek.augustin@hrad.cz; vaclav.pelikan@hrad.cz; vratislav.mynar@hrad.cz

Cc: Karel Sýs; Petr Orság; jan.v.polacek@seznam.cz; michalcernik2@gmail.com
Subject: Pre pána prezidenta ČR
Importance: High

Pre pána prezidenta Českej republiky Miloša Zemana

Podpora návrhu na udelenie štátneho vyznamenania za zásluhy v oblasti kultúry českému ľavicovému
básnikovi, spisovateľovi a novinárovi Karlovi Sýsovi 

Vážený pán prezident,
dovoľujeme si obrátiť sa na Vás v záležitosti popredného českého básnika európskeho významu Karla

Sýsa. 
Unie českých spisovatelů vypracovala návrh na štátne ocenenie Karla Sýsa Za zásluhy o štát v oblasti

kultúry, ktorý v Poslaneckej snemovni PČR predložili poslanci KSČM. Návrh však PSP ČR zamietla a ne-
odporučila ho postúpiť Vašej kancelárii. 

Vnímame to ako ďalšiu, už štvrť storočia pokračujúcu perzekúciu medzinárodne uznávaného neoby-
čajne intelektuálne prenikavého a kreatívne invenčného autora, ktorý vo svojich vynikajúcich publiko-
vaných dielach vyjadruje kritické názory a postrehy o negatívnych spoločenských javoch. 

Boli by sme radi, keby ste sa Vy osobne a Vaši spolupracovníci mohli zaoberať uvedeným návrhom
Unie českých spisovatelů. 

Ďakujeme za porozumenie. 

S úctou
Mgr. art. Oľga Janíková, režisérka
http://www.osobnosti.sk/osobnost/olga-janikova-1650
Mgr. art. Pavol Janík, PhD., spisovateľ
http://www.osobnosti.sk/osobnost/pavol-janik-334
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
From: Bimková Kateřina 
Sent: Wednesday, June 22, 2016 2:54 PM
To: janik2@stonline.sk
Subject: Odpověď KPR

Vážený pane doktore,
vážená paní magistro,
v příloze Vám zasílám odpověď vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, pana Ing. Vratislava My-

náře.
S pozdravem
Ing. Kateřina Bimková
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KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY
OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE CZECH REPUBLIC
Sekretariát prezidenta republiky/Secretariat of the President of the Czech Republic
Telefon: +420/224 372 378
email: katerina.bimkova@hrad.cz
------------------------------------------------------------------------------
Kancelář prezidenta republiky

V Praze dne 21. června 2016

Vážený pane doktore,
vážená paní doktorko,
dovolte, abych Vám jménem prezidenta republiky Miloše Zemana poděkoval za Váš návrh na ocenění

zásluh pana Karla Sýse státním vyznamenáním České republiky.
Pan prezident se Vaším návrhem bude podrobně zabývat.

Se srdečným pozdravem
Ing. Vratislav Mynář

vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
Vážený pan
Mgr. art. Pavol Janík, PhD.
janik2@stonline.sk
Vážená paní
Mgr. art. Oľga Janíková

119 08 Praha – Hrad, Česká republika
tel.: +420 224 371 111, fax: +420 224373 300

---------------------------------------------------------------------------------------

From: Mgr. art. Pavol Janik, PhD. [mailto:janik2@stonline.sk] 
Sent: Wednesday, June 22, 2016 3:34 PM
To: Katerina.Bimkova@hrad.cz
Cc: Karel Sýs; Petr Orság; Alexej.Mikulasek@seznam.cz; jan.v.polacek@seznam.cz;

michalcernik2@gmail.com
Subject: Fw: Odpověď KPR

Vážená pani inžinierka,
ďakujeme za zaslanie kladnej odpovede pána vedúceho kancelárie

v mene pána prezidenta ČR.
S úctou
Mgr. art. Oľga Janíková, režisérka
http://www.osobnosti.sk/osobnost/olga-janikova-1650
Mgr. art. Pavol Janík, PhD., spisovateľ
http://www.osobnosti.sk/osobnost/pavol-janik-334  

Dopis Pavola Janíka prezidentovi České republiky Miloši Zemanovi
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PETICE
na podporu návrhu k udělení státního vyznamenání za zásluhy v oblasti kultury českému levicovému

básníkovi, spisovateli a novináři Karlu Sýsovi
Vážený pane prezidente Miloši Zemane,
dovolujeme si obrátit se na Vás touto petiční lis-

tinou v záležitosti básníka Karla Sýse. Unie čes-
kých spisovatelů vypracovala návrh na státní
ocenění Karla Sýse Za zásluhy o stát v oblasti kul-
tury, který v Poslanecké sněmovně PČR předložili
poslanci KSČM. Návrh však PSP ČR zamítla a ne-
doporučila jej k postoupení Vaší kanceláři. Vidíme
to jako další, již čtvrt století pokračující perzekuci
našeho nejvýznačnějšího a nejosobitějšího bás-
níka, který ve svých básních a esejích vyslovuje
kritické pravdy o dění v naší společnosti. Byli by-
chom rádi, kdybyste se Vy osobně a Vaši spolupra-
covníci mohl zabývat návrhem, který přikládáme.
Děkujeme za pochopení. 

S úctou níže podepsaní:
Jaroslav Adámek, Josef Aišman, Josef Ballada,

člen VNK, Mgr. Vlasta Baníková, Dr. Jiří Baryl, občan,
Václav Bašta, František Bečica, Miroslav Bělohlávek,
Roman Blažko, fotograf a publicista, člen UČS, Vác-
lav Bláha, Miloslav Bodnár, Tamara Bodnárová, An-
tonín Boraž, Blažena Brantalová, Petr Brodecký,
Lubomír Brožek, básník, publicista, překladatel, člen
UČS a VNK, předseda KPS, Zdenka Brožová, novi-
nářka, spisovatelka, básnířka, nakladatelka, členka
OS, Petr Březina, Ing. Jiří Bulka, člen VNK, Otakar
Bureš, Martin Burger, Radim Burger, Jelena Buria-
nová, Ing. Dagmar Butnikočarovská, Ing. Hana Ci-
bulková, Ing. Antonín Cikhart, Romana Čechová, Ivan
Černý, Václav Čermák, důchodce, František Černo-
horský, Václav Černý, Anna Čihánková, Oldřich
Čunta, člen SVV, Naděžda Čuntová, členka SVV, René
David, Rostislav Dokoupil, Antonín Doležal, Oldřiška
Dolná, Prof. PhDr. Ivan Dorovski, DrSc., spisovatel,
překladatel, básník, novinář, slavista, předseda
SPJS, František Dostál, fotograf, publicista, člen UČS,
Josef Dostál, Roman Droběna, Petr Dušek, Stani-
slava Dvořáková, publicistka, Anička Eniczká, Emil
Eniczký, Irena Fabiánová, členka KČP, Ing. Bohuslav
Fabián, Jiří Faltus, básník a aforista, Karel Feltl, dů-
chodce, JUDr. Vojtěch Filip, předseda KSČM, místop-
ředseda PS PČR, Mgr. Ivana Filipská, členka VNK,
Ivan Filipský, PaeDr. Ivo Filipský, Petr Finger, zámeč-
ník, Ing. Jaroslav Fingerland, CSc., Věra Flasarová,
Ida Florianová, členka VNK a UČS, PhDr. Jan Fojtík,
CSc., publicista, člen UČS a VNK, MUDr. Ivan Fon-

tana, aforista, básník, člen VNK a UČS, Božena For-
stová, Václav Franc, básník, spisovatel, publicista,
člen VNK a UČS, Eva Frantinová, básnířka, členka
UČS, František Frkal, Josef Gajda, Jiří Gazdoš, Vilém
Gerych, Miroslav Grossmann, Adolf Gruber, člen
VNK, Hana Gruberová, Hana Hajdáková, František
Hamerník, Ladislav Hanus, Dr. Jaroslav Havel, na-
kladatel, Dr. Milan Havlíček, publicista, nakladatel,
člen UČS, Zdeňka Havlová, Milan Havránek, Lukáš
Hájek, kuchař, Lubomír Hejný, Marie Heroldová, Věra
Hiričová, Vlastislav Hnízdo, literární historik, člen
UČS, Jaroslav Hodina, Helena Hoffmannová,
Mgr. Jan Prokop Holý, Václav Hons, básník, člen
UČS, Jiří Horák, Zdeňka Hornofová, MUDr. Miroslava
Hornychová, CSc., Vincent Horváth, Zdeněk Hoření,
novinář, Jiří Hovadík, Veronika Ilavská, Miloš Jakeš,
důchodce, bývalý gen. tajemník ÚV KSČ, Marcela Ja-
nečková, Václav Jansa, Petr Jaroš, člen SVV, Eva Ja-
rošová, členka SVV, Marie Jarošová, František Jažík,
Jan Jelínek, publicista, člen SJF a UČS, Jaroslav Je-
línek, Miroslava Jemelková, Jaroslav Jenerál, Jiří
Jeřábek, Hana Jirásková, Jiří Jírovec, publicista, člen
UČS, František Jordák, Petr Kadlec, člen SJF a VNK,
Dana Kavalecová, grafička, Mgr. Miroslav Kavij, Zby-
něk Kiesewetter, právník, člen VNK, Josef Kimp, člen
SVV, Jan Klíma, člen SVV, Václav Kloboučník, člen
VNK, Jarmila Kloboučníková, Ing. Zdenka Klučinová,
Josef Knedla, František Knížek, člen VNK, Richard
Knot, publicista, výtvarník a nakladatel, člen UČS,
PhDr. Jaroslav Kojzar, novinář, spisovatel, člen UČS,
Vladimír Kolár, Petr Kolečko, Jiří Kolomazník, Karo-
lína Kopčeková, Jaroslav Kopeček, Jan Kopp, Jan
Korál, aktivista iniciativy Ne základnám a NWOO, Ru-
dolf Košťál, Zdeněk Košťál, Jaroslav Kovařík, Jan
Kreidl, Anna Kreidlová, Ing. Josef Krob, člen VNK,
Jana Krobová, Alena Krupauerová, Ludmila Krupau-
erová, členka VNK, Vlastislav Křenek, Václav Křivan,
Václav Kubát, Ing. Jaroslav Kubínek, OSVČ, Věra Ku-
čerová, Jaroslav Kutheil, Věra Kynclová, Růžena La-
cinová, Ing. Arch. Jiří Lášek, Vlasta Leváková,
František Liška, Ladislav Ludvík, publicista, před-
seda SVV, Jana Lukešová, Valter Lyčka, Václav
Lysák, Pavla Macurová, členka SVV, Jan Maček, Mi-
chal Machalíček, Michaela Marková, Zdeněk Marší-
ček, studentka, Miluše Masopustová, Anna
Máčková, Květoslava Mešdorová, Jana Mičkalová,
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Alena Mikulášková, publicistka, UČS, Alexej Mikulá-
šek, literární kritik a pedagog, člen UČS a VNK,
Doc. Jan Minář, předseda SV ČR, Jana Míčková, Ji-
řina Mojžíšová, Karol Mráz, Miloslav Mrvík, elektri-
kář, František Mundl, Miroslav Nábělek, člen SVV,
Karel Nedbálek, právník, Karel Nedbálek, advokát,
Ing. Jiří Nejedlo, člen VNK, Zdeněk Nejedlý, básník,
člen UČS, Karel Novotný, Věra Novotná, členka VNK,
Karel Nový, Ladislav Najbrt, důchodce, Eva Navrka-
lová, úřednice, Ivo Odehnal, básník, Radek Olejár,
člen SVV, Jana Orságová, důchodkyně, Petr Orság,
publicista, důchodce, člen UČS, Jaroslav Pažout, Vik-
tor Pázler, Václav Pelcman, publicista, spisovatel,
člen UČS, PhDr. Josef Peterka, básník, univerzitní
pedagog, člen OS, Jindra Peterková, Pavel Pilný, Vla-
dimír Pinta, pouliční muzikant, jazzman a básník,
člen VNK, Daniela Pintová, Rudolf Podešva, Josef
Polčák, Libuše Popelková, Jana Pospíšilová, Vladi-
slav Pravda, Lenka Procházková, spisovatelka, pub-
licistka, Hana Prskavcová, fotografka, Pavel
Příkazský, Josef Pšajdl, Blanka Pšajdlová, Jana
Pšajdlová, Antonína Rafajová, Radomír Rataja, Vác-
lav Rába, Pavel Rejf, překladatel, aktivista iniciativy
Ne základnám, Stanislav Remeš, Daniel Réda, Milan
Rokytka, publicista, Jarmila Rollová, Josef Roszár,
Anna Roušalová, Petra Rozsypalová, Jaroslav Rů-
žička, Marek Řezanka, publicista, básník, člen UČS
a HzPD, Ing. Václav Samec, Václav Samec, Ing. Ivan
Sedlák, Jaromír Sedlák, spisovatel, publicista, člen
UČS, Libuše Sedláková, Vítězslava Sekyrková, Josef
Skála, publicista, místopředseda KSČM, Antonín
Skočdopole, Petr Sluka, člen SVV, Milada Sluková,
členka SVV, Veronika Sluková, Oldřich Sněhata, člen
SVV, Dušan Spáčil, básník, novinář, člen UČS,
PhDr. Miloslava Srbová, aktivistka iniciativy Ne zá-
kladnám, Miroslav Srcháček, Jiří Stano, spisovatel,
básník, publicista, člen předsednictva VNK a UČS,
PhDr. Adolf Svoboda, Petr Svoboda, státní zaměst-
nanec, Jana Svobodová, členka VNK, Milan Svrček,
Gabriela Sýsová, Benjamín Szakál, Oldřiška Šaldová,
členka SVV, Zdeněk Šlahař, Eva Šoborová, Ing. Jan
Šolta, JUDr. Stanislav Šprtel, Stanislav Šrámek, Vla-
dimír Šrámek, Mgr. Miroslav Štěpaňuk, Jitka Šul-
dová, Eva Švehlová, Jana Švejdová, Jaroslav Tichák,
člen VNK, Josef Toman, člen VNK, Růžena Tomanová,
Petr Tománek, člen SVV, Miroslav Tomšů, básník,
publicista, nakladatel, člen VNK a UČS, Marcela
Trefná, Marie Turhobová, Ladislav Urban, Jana Vac-
ková, publicistka, členka SJF a VNK, Dušan Vagač,
elektrikář, Ilona Vančátová, Alena Vaňková, Jaromír

Vašek, nezaměstnaný, Miroslav Vašíček, Hana Vá-
ňová, Josef Vencelides, Marie Veselá, předsedkyně
VNK, pobočka Brno, Miroslav Vila, Petr Vilím, Robert
Vinogradov, aktivista iniciativy Ne základnám,
Roman Vítek, podnikatel, Iva Vítková, Jaroslava Ví-
tovcová, Václav Volfík, Mgr. David Voda, kunsthisto-
rik, podnikatel, Libuše Vondrášková, Anna
Vondrovská, Jaroslav Vondrovský, František Vorá-
ček, Ivan Votava, karikaturista, publicista, člen JS
a VNK, Oto Vrbata, člen SVV, Lenka Vyhnánková, se-
kretářka, Dita Vykysalová, Bohuslav Zahradníček,
Milada Zahradníčková, Marie Zábranská, výtvarnice,
členka VNK a UČS, Jiří Zábranský, Matyáš Zicha, Sta-
nislav Zeman, redaktor, člen UČS, Václav Ziegler,
Pavel Zoubek.

Složení petičního výboru:
za Unii českých spisovatelů: Mgr. Michal Černík,
Nad Zátiším 26, 142 00 Praha 4, (zmocněnec)
za Výbor národní kultury: Jan Poláček, 
Nad Nádražím 474, 252 31 Všenory
za iniciativu Ne základnám: Eva Novotná, 
Tupolevova 479, 190 00 Praha 18 Letňany 
za Jazzovou sekci: Karel Srp, 
Valdštejnská 158/14, 118 00 Praha 011

Ovčáček Jiří (Jiri.Ovcacek@hrad.cz)
Reagence
13. 7. 2016, 15:13:37
Komu: jan.polacek@szu.cz
Kopie: vnk.jp@seznam.cz
Praha dne 13. července 2016 
Vážený pane Poláčku,
obracím se na Vás ve věci petiční akce za

básníka Karla Sýse. Byl jsem informován o Vaší
komunikaci s KPR a rád bych na ni navázal.
Velmi rád petiční archy na Hradě oficiálně pře-
vezmu a předám je panu prezidentovi. Nyní je
třeba dohodnout termín, což bude věc poněkud
složitější, vzhledem k zahraničním cestám a do-
voleným.

Dovoluji si navrhnout následující termíny: 28.
nebo 29. července 2016 v dopoledních hodi-
nách. Konkrétní hodinu bychom upřesnili tele-
fonicky ve středu dne 20. července 2016. Děkuji
a těším se na Vaši odpověď,

Jiří Ovčáček
ředitel Tiskového odboru
a tiskový mluvčí prezidenta republiky

Lipa_03_2016_LIPA  31.08.16  12:46  Stránka 101



Karel IV. jako hrdina
méně známé opery
EVA BARTŮŇKOVÁ

Obraz Karla IV. býval v naší literatuře ustálen na
úroveň ikony vyzývající k úctě. Dokonce i Vrchlic-
kého populární komedie Noc na Karlštejně ztrácí
v postavě Otce vlasti nevážnou lehkost. Královo
chování je příkladné a jeho repliky učebnicové. Mo-
derní doba se při vší úctě nedá tak svazovat, a po-
doba císaře vychází živěji a ve své nepříkladnosti
i sympatičtěji. K vrcholným Karlovým portrétům
v tomto stylu patří dozrávající mladík ve filmu
Slasti otce vlasti nebo zkušený a životem znavený
profesionální politik v Šotolově hře Cesta Karla IV.
do Francie a zpět. Nakonec i ona Vrchlického
ikona, kterou příjemně zlidštila muzikálová podoba
Noci na Karlštejně.

Je zajímavé podívat se za hranice, kde Karla IV.
znají jako jednoho z německých císařů, nevědí, že
byl Otcem vlasti a není pro ně Čech, a už vůbec ne
ten největší. 

V německé operní literatuře leží poněkud za-
padlá a málo provozovaná opera Günther von Sch-

warzburg, jejíž lib-
reto napsal jezuita
Anton Klein (1784-
1810) a hudbu
Ignaz Holzbauer
( 1 7 1 1 - 1 7 8 3 ) ,
dvorní kapelník
v Mannheimu.

Tvůrci sáhli
k historické udá-
losti, volbě řím-
ského krále, která
se obvykle konala
ve městě Frankfurt.
Následovala slav-
nostní korunovace
v Cáchách nad hrobem Karla Velikého. Po smrti cí-
saře Jindřicha Lucemburského v roce 1313 se
však rituál pokazil. Sešel se sudý počet volitelů,
protože se dostavili dva čeští králové: vypuzený
Jindřich Korutanský s hlasem pro Fridricha Habs-
burského a vládnoucí Jan Lucemburský s hlasem
pro Ludvíka Bavora z rodu Wittelsbachů. Tak byli 4
hlasy proti 4 zvoleni dva římští králové. Pořádek
obnovila až v roce 1322 Fridrichova porážka v bitvě
u Mühldorfu. Ludvík Bavor pak vládl do roku 1346,
kdy mu povstal nový vyzyvatel, český kralevic
Karel. Ten byl v obci Rhens na Rýně zvolen
a v Bonnu korunován římským králem. Frankfurt
a Cáchy byly nedostupné, nacházely se na území
věrném císaři Ludvíkovi.

Ludvík Bavor usnadnil řešení svou náhlou smrtí.
Jeho syn a rod Wittelsbachů však nesložili zbraně.
Postavili proti Karlovi vzdorokrále. Nejprve anglic-
kého Eduarda III., a když se nominace zřekl, pro-
sadili novou loutku, durynského hraběte Günthera
ze Schwarzburgu. Ve Frankfurtu zasedli kurfiřti
k volbě nového římského krále.

V tomto místě začíná děj opery, který se ode-
hrává ve Frankfurtu, Sachsenhausenu a okolí. Anton
Klein soustředil svou pozornost na zamilovaný pár
- Annu, dcerku falckého vladaře Rudolfa, a českého
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kralevice Karla. Do čisté lásky mladých lidí zasaho-
vali rodiče. Kurfiřt Rudolf, rovněž Wittelsbach, přišel
volit Günthera ze Schwarzburgu. Českou ctižádost
bičovala kupředu ovdovělá česká královna Asberta,
vlastní matka Karlova. České reálie nebyly pro naše
sousedy nijak závazné. Když kralevic volbu prohrál
a lid v ulicích Frankfurtu oslavoval nového krále
Günthera, Anna utekla z domova a v přestrojení za
vojína nepoznána dlela v Karlově táboře. Asberta
povzbuzovala syna k dalšímu boji. Karel však obstál
ve zkoušce, kterou mu připravil kurfiřt Rudolf. Vy-
zván k výběru mezi římskou korunou a rukou Anny
dal přednost své lásce. Po mylné zprávě o Annině
smrti omdlel. Ale vše se vysvětlilo a nemocný, umí-
rající Günther odkázal svou královskou korunu Kar-
lovi. Dobrá věc… věrná láska… atd.

Suchá historická pravda romantický příběh kazí.
Karel, tehdy už suverénní český král s mnoha stát-
nickými činy za sebou, dosáhl obratnou diplomacií,
aby byla Güntherova volba prohlášena za neplat-
nou. Pomohl papež, protože valná část protistrany
se nacházela v klatbě, ale Karel sám učinil mist-
rovský tah. Ucházel se o Annu Falckou, kterou ne-
znal a určitě nemiloval. Získal tak na svou stranu
kurfiřta Rudolfa a rozložil nepřátelský tábor Wit-
telsbachů. S Güntherem se nevypořádal v boji. Zde
libreto odpovídá pravdě, se vzdorokrálem stiženým
vážnou nemocí Karel vyjednával, a zřeknutí se řím-
ské koruny mu vynahradil pozemskými statky.
Když Güntherova nemoc skončila smrtí, velkorysý
římský král se osobně zúčastnil jeho pohřbu. Vzdo-
rokrále uložili v císařském Dómu, katedrále sv. Bar-
toloměje, a Karel přijal ve Frankfurtu hold všech
kurfiřtů a většiny říšských knížat. Pak nechal uspo-
řádat novou korunovaci v Cáchách. Královna Anna
Falcká, druhá ze čtyř žen krále Karla, zemřela po
čtyřech letech manželství a nebylo jí dáno se dále
významněji zapsat do historie. 

Günther ze Schwarzburgu má své místo v ději-
nách hudby jako raná německá národní opera.
Skládat na německy psané libreto bylo v té době
průkopnické. Při premiéře 5. ledna 1777
v Mannheimu byl přítomen Mozart, který pochválil
krásu hudby. Kriticky se však vyjádřil o verších lib-
reta, které se prý k takové hudbě nehodí. Z novější
doby jsou známa koncertní provedení ve Frank-
furtu v roce 1994 a v Amsterodamu roku 1997. Ur-
čitou představu, jak zní hudba, kterou Mozart
obdivoval, si lze udělat z několika úryvků nahra-
ných na YouTube.

Nahoře klášter dominikánů, do kterého se uchýlil
umírající Günther. Dole socha Karla IV. na průčelí
historického Haus Römer ve Frankfurtu
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Vzpírám se psát v minulém čase o člověku,
kterému jsem po mnoho let posílal šestnáctého,
nebo sedmnáctého listopadu stručné přání k na-
rozeninám. Statisův život by vydal na hodně za-
jímavý film, a není vyloučeno, že někdo ten
scénář napíše. 

V letech, na která je módou dnes plivat, přijala
tato země čtyři tisíce sto dvacet čtyři řeckých
dětí, jedním z nich byl i malý Statis. V dětském
domově v Šilheřovicích poznal, že lidé jim dávají,
vedeni solidaritou a vyšším principem mravním,
dokonce více než svým dětem. Až od sedmé třídy
mohl žít se svou matkou. Otce - partyzána -
nikdy nepoznal. Učil se česky, i když vyučovacím
jazykem byla řečtina. 

Mozek mladého člověka má radarovou schop-
nost vstřebávat okolní podněty a uvažovat o ná-
zorech, které slyší od lidí, kterých si váží pro
jejich vysokou inteligenci. Statis jako řidič řec-
kých politiků žijících u nás v exilu, vstřebával je-
jich levicové názory, stejně jako od těch
československých. I když se znal s Gustávem Hu-
sákem, Lubomírem Štrougalem a Bohušem
Chňoupkem, nikdy těchto kontaktů nevyužil
k tomu, aby získal československé státní občan-
ství, po kterém toužil.

A pak přišel okamžik, kdy hudba zvítězila nad
vůní benzínu a magnetem volantu. O skupině
Atény jsme se doslechli i v Praze, byla úspěšná
a tak není divu, že se jí v roce 1989 pokusili za-
dupat zákazem činnosti. Potkalo to desítky
kapel, ale Atény se z toho už nevzpamatovaly.
Statise čekala sólová dráha, koncerty v Paříži,
Moskvě, Římě, Bělehradě a v Pchongjangu. Pe-
níze investoval do jediné kulturní památky Po-
ruby, místního zámku z patnáctého století. V roce
1990 zámek koupil za devadesát šest tisíc, aby
jej zachránil před demolicí. I když také v Porubě
dnes existuje realitní bublina, rekonstruovaný
zámek vybavený špičkovými nahrávacími studii
má hodnotu cirka půl miliardy českých korun.

Statis byl mým vrstevníkem a přítelem na Fa-
cebooku, takže naše komunikace byla poměrně
živá. Špičkoval mně, zda stále bydlím v paláci
blízko Václaváku, a já mu říkal zámecký pane.
Když se jednoho listopadového dne dozvěděl, že

Rádio Haló Futura dostalo stopku, navrhl mi, zda
bych nevysílal z jeho studií, ze zámku, na němž
nebyla jediná koruna dluhů. Vážil jsem si té na-
bídky, kterou nebylo možné nepřijmout. A slíbil
jsem mu, že těch sedmnáct u něj natočených CD,
každé s půlhodinovým programem, budu chránit
jako oko v hlavě.  Přiznám se, že jsem je poslou-
chal v době, kdy mi především ekonomicky bylo
ouvej. 

Byl jsem naštvaný, když jsem se o jeho smrti
dozvěděl ze sociálních sítí a ne z médií, kterým
platím koncesionářské poplatky, které v té době
donekonečna mlely o jakési Proutníkové, která
byla Statisovi i mně známá pod svým občanským
jménem. O výsledcích její práce a výši odměny
za ní pro jednu z parlamentních politických stran
kolovaly legendy. Statis si za vystoupení k vol-
bám nikdy nevzal jedinou korunu.

A ještě poslední odstavec. Statis se mi už před
léty přiznal, že celých dlouhých dvacet dva let,
stejně jako jiní Řekové u nás, spolupracoval s StB
a dostal se do seznamů, nejen Cibulkových. Sta-
tis provokoval i tím, že koupil Leninovu sochu, na
kterou se desítky let dívali občané Ostravy. Ale
ani to podle mě neopravňuje média, aby o jeho
úmrtí mlčela. Stejně jako Jarek Nohavica i Statis
napsal písničku pro prezidenta republiky a Miloš
Zeman navštívil Statisův zámek v Porubě. Asi se
to na Hory Kavčí nedoneslo, stejně jako na býva-
lou Stalinovu třídu na Královských Vinohradech.
Ať tak či tak, žijeme ve společnosti, kde vás od
mediálního ticha neochrání ani známost v nej-
vyšším politickém patře.  Nebo už zase platí, že
panská láska po zajících skáče?    
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STATIS: 1948 – 2016
PETR BURDA
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Jednu z knih, kterou nikdy nenabídnu antikvari-
átu, je titul nakladatelství Dokořán z roku 2004. Její
autor Jiří Pilous zvolil pro svou v pořadí třetí knihu
mnohoznačný název Se srpem v zádech. Naklada-
tel o autorovi prozrazuje, že se narodil roku 1958,
takže rok 1968 je nazírán očima desetiletého. První
překvapení čeká čtenáře hned v úvodu. Nejprve
zajímavě zpracovaný obsah, a hned po té se Pilous
zaštiťuje citátem Františka Xavera Šaldy, toho
Šaldy, který předal Juliu Fučíkovi Tvorbu. Šalda
k jednomu z předělů francouzských dějin pozna-
menal, že víc než celá filozofie francouzské revo-
luce zajímá mne vědět, čtu-li básnické dílo z oné
epochy, jaké měla Marie Antoinetta punčochy
a střevíčky, a jak přesně vypadalo fichu, které na
sebe brala. Je to trefně vybraný citát s ohledem na
to, že Pilousův románový hrdina Pilstein je středo-
školským pedagogem, sám autor vystřídal profese
jeřábníka, deratizátora, asistenta osvětlovačky,
správce vozovny, moderátora nočního vysílání
a ještě další čtyři zaměstnání. Kniha plyne v ry-
chlém tempu, překvapí nás paleta zájmu žáka Pil-
steina, navštěvujícího devítiletku s rozšířenou
výukou jazyků. Tedy vedle ruštiny i angličtinu, v níž
se celý život zdokonaluje. Intelektuální rodina patří
k typické šedé zóně a do Komunistické strany Čes-
koslovenska vstupuje Pilsteinův otec až ve chvíli,
kdy je mu naznačeno, že jinak svou dceru na vy-
sokou školu nedostane. Osmašedesátý a devěta-
šedesátý sleduje mladý Pilstein jen okrajově,
registruje jen to, že se v rodině přestává mluvit
o odkazu Tomáše Garriquea Masaryka a blíží se
konec Junáka. Na gymnázium se dostává až na
přímluvu při odvolání, ale je na tom lépe než spo-

lužák, vítěz celo-
státní fyzikální
olympiády, který
prošel až na druhé
odvolání. Mnohému
vyrazí dech šíře
zájmu pubescenta.
Tyká si s matema-
tickými vzorci a fy-
zikálními zákony,
čte ruskou klasiku,
maluje a hraje hned
na několik hudeb-
ních nástrojů. Hudba jej dovede až do Swingové
divize, což je licenční název Jazzové sekce. Popi-
suje se znalostí věci detaily typické pro tehdejší
dobu, ale dokáže je zašifrovat tak, aby to nebylo
žalovatelné. Ve jménech i v názvech institucí. Jak
Pilstein stárne, objeví se na scéně děvčata. Zají-
mavé je, jak nenásilně dokazuje, že se v té době
dalo špičkově naučit anglicky, chodit do knihovny
americké ambasády, navštěvovat kostel, a mít ně-
kolik paralelních lásek, i když nakonec zůstane
svobodný a dokonce v jednu chvíli vážně uvažuje
o vstupu do kněžského semináře. Stejně jako vět-
šina vrstevníků se dostává nejdále do Drážďan.
I když to není výslovně uvedeno, kniha končí pá-
tečním večerem sedmnáctého listopadového dne
roku 1989. Po tuctu let od vydání se kniha tuctovou
nestala, a jistě projde další minimálně dvanáctile-
tou prověrkou časem. A je dobré si ji přečíst před
každými volbami. Šedivá zóna popsaná v těchto
malých dějinách (před)posranosti, jak zní podtitul
knihy, existuje i dnes.

Minulost zachycená s vtipem a nadhledem
PETR BURDA
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Miroslav Tomšů
Pozdrav
Dne 17. 7. 2016, 22:04:52
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
Milý Honzo,
ještě jsem ti ani nepoděkoval za přijetí do redakční rady Lípy, každopádně mě to potěšilo. A budu se

snažit pracovat k dalšímu rozvoji Lípy. 
Toto číslo Lipky opravdu nemá chybu, kdybych mohl vybírat, tak mě velmi zaujal rozhovor s doc.

Sakem o dekultivaci, článek Ivana Davida, všechno samozřejmě nemám přečtené, vybírám články ke
čtení vždy sporadicky. Musím ocenit také výběr básní od Jiřího Žáčka, Tak pravil XY. Tento výběr opravdu
nemá chybu. :) Toť prozatím vše a hezký start do nového týdne! :) Mirek Tomšů
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Ti, kdo nám chtějí zvěstovat Boha smrti
DOMINIK DUKA

6. 8. 2016 | 00:12
Po několika teroristických útocích především ve

Francii a Německu jsme zažili i útok na kněze,
který sloužil mši svatou. Tato skutečnost jako by
byla mementem všem, kdo se snažili předchozí
dění bagatelizovat, přisuzovat jen duševně nemoc-
ným lidem či lidem frustrovaným. Pro nás, katolíky,
má tato hrozná vražda ještě další rozměr, je totiž
svatokrádeží. Neozývám se tedy proto, že bych
podříznutí stařičkého kněze otce Jacquese Hamela
považoval za větší hrůzu vzhledem k jeho kněžství,
ale že jeho vraždou vrcholí série útoků, a mlčet či
lhát si o skutečných příčinách tohoto stavu rovnalo
by se už podílení se na sebevraždě
této civilizace.

Znám dokumenty 2. vatikán-
ského koncilu, vím, k čemu vyzývá
konstituce Nostra aetate. Znám loň-
ské výroky papežské rady. Jsem za-
stáncem dialogu mezi
náboženstvími a souhlasím s pape-
žem Františkem, že nelze dělat rov-
nítko mezi islámem a terorem.
Připomínám ale také slova papeže
Františka v rozhovoru pro francouz-
ský La Croix (podle Vatikánského
rozhlasu): „Není možné otevírat
brány iracionálním způsobem,“ uznává papež
František, když přijde řeč na uprchlíky. Poukazuje
však na to, že je nutné klást si na prvním místě
otázku „proč‘‘ dochází k migraci, kde je příčina
útěku milionů lidí. Papež pranýřuje světový eko-
nomický systém založený na idolatrii bůžka peněz
a vybízí Evropany, aby se snažili vyvarovat uzaví-
rání přistěhovalců do ghet. „Soužití křesťanů
a muslimů je možné,“ dodává František. Nemys-
lím si, že primární je tu dnes strach z islámu jako
takového, nýbrž z Islámského státu a jeho doby-
vačné války, která je částečně vyvozena z islámu.
„Je pravda – pokračuje František – že idea dobý-
vání náleží k duchu islámu, ale stejně tak by se
dal interpretovat závěr Matoušova evangelia, když
Ježíš vysílá své učedníky do všech národů,“ do-
dává papež. Vybízí rovněž k zamyšlení nad tím, jak
byl západní model demokracie vyvážen do zemí
jako Irák nebo Libye.

Uvědomme si, že se při výrocích papeže nejedná
o ucelený text, v němž by pojednával o islámu, ale
většinou o jeho vyjádření ad hoc k aktuálním udá-
lostem. Hovoří-li tedy o tom, že „dobývání náleží
k duchu islámu“, je třeba porovnat právě závěr Ma-
toušova evangelia, kde Ježíš hovoří k apoštolům:
„Jděte tedy, učiňte ze všech národů učedníky
a křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
a učte je zachovávat, co jsem vám předepsal.“ (Mt
8,19–20). Ježíš nepředepsal učedníkům dobývání
světa, ale hlásání radostné zvěsti o spáse, kterou
Boží syn přináší, a o poselství přikázání lásky
k Bohu a bližním.

Znám však i velmi dobře osobně kardinála Ving-
Troise i jeho názory. Islám v sobě skutečně skrývá
násilné tendence a je třeba povzbuzovat ty, kdo
stojí na opačné straně i jako věřící mohamedáni.
Někdy dost dobře nerozumíme způsobu uvažování
těchto lidí, kteří svůj život strávili uprostřed věřící
společnosti, ač sami svou víru do důsledků neprak-
tikují.

Když jsem poslouchal arcibiskupa D. Lebruna
a jeho homilii na pohřbu otce J. Hamela, nemohl
jsem nesouhlasit s výzvou k lásce k nepřátelům,
tak jak ji formuloval Ježíš. Ne, nejsme pomsty-
chtiví, nechceme zlo odplácet zlem, násilí násilím.
Láska však musí být provázena i prosbou o dary
Ducha svatého, zvláště dar rozumu a rady.

V tomto světle upozornil kardinál A. Ving-Trois,
pařížský arcibiskup, při vzpomínce na zavraždě-
ného o. Hamela 27. 7. t. r., že „ti, kdo se halí do
hávu náboženství, aby maskovali své smrtící
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plány, ti, kdo nám chtějí zvěstovat Boha smrti,
Molocha, který se raduje ze smrti člověka a sli-
buje ráj těm, kteří vraždí, zatímco jej vzývají, ti
nemohou očekávat, že se lidstvo podvolí jejich
bludu“. Kardinál také řekl, že k tomu, abychom
přemohli zoufalé poselství islámu, musí katolická
víra působit evangeliem. Kardinál se také kriticky
vyslovil k nedostatku odvahy ve francouzské spo-
lečnosti, pokud jde o vypořádání se s hrozbou Is-
lámského státu.

Kladu si ovšem otázku, jak chceme vést dialog
s islámem či nevěřícími, když nedovedeme často
vést dialog ani mezi sebou uvnitř církve. Namísto
dialogu, poctivého hledání pravdy nálepkujeme
protivníky jako blázny, vylučujeme je ze společen-
ství slušných lidí a útočíme na jejich čest prostřed-
nictvím pomluv. Chceme-li vyvrátit něčí názor,
zničíme jeho nositele podobně, jak se to dělalo
v nacistickém a komunistickém režimu. Ne, dnes
sice už nepadají hlavy na popravišti ani nepadají
mnohaleté soudní tresty, ale účinek je podobný:
zničené životy našich bližních. Vzpomeňme jen na
veřejně známá obvinění, která se za čas ukáží jako

nepravdivá či neprůkazná, a na to, že přes osvo-
bození a omluvy ti, kdo byli obviněni, ztratili část
života.

Chci právě v této chvíli vyzvat všechny lidi dobré
vůle, aby se spíše modlili za oběti teroru a méně
hledali omluvy a výmluvy pro teroristy. Rád bych,
abychom neskandalizovali ty, kdo v dobré víře ho-
voří o obavách z budoucího vývoje či o příčinách
toho, co Evropu potkává. Mohlo by se snadno stát,
že zatímco se budeme přetahovat na svém dvorku,
za jeho ohradou se budou dít věci tak závažné, že
na ně nakonec ani nestačíme zareagovat. Máme
totiž za povinnost chránit své bratry a sestry, své
země i svou víru.

**********************************************
Text byl původně napsán se záměrem uveřejnění

v Katolickém týdeníku. Žel se do nadcházejícího,
ani do žádného z plánovaných čísel nevešel. Text
jsem tedy před publikací na blogu na
Aktuálně.cz exkluzivně poskytl serveru Parla-
mentní listy. Další úvahu nad tím ponechávám na
laskavém posouzení čtenáře. DD

Rituály kolem srpna �68 dnešní 
garnitura překřikuje svá vlastní fiaska
Rozhovor PL s JOSEFEM SKÁLOU, historikem, 
publicistou a místopředsedou ÚV KSČM

*Výročí 21. srpna si lidé na mnoha místech země
připomenou pietními akcemi. Co by mělo, a to
nejen na nich, v souvislosti s událostmi roku 1968
především zaznít?

Že lidé, jimž v politice nejde o posty a prachy,
si už nesmějí vjet do vlasů tak jako koncem 60.
let. A stát se tak nejen hříčkou konfrontace, v níž
tahají za drátky velmoci, ale ve finále i nízkých
pudů těch, komu jde právě jen o ty posty a prachy.
Tehdy to, což se teď zatlouká, začalo honem na
novotnovce (konzervy atd. atp.) a vyústilo v pro-
věrky z prahu 70. let. Obojí odskákala i spousta
lidí, kteří si to nezasloužili. Mnohdy právě ru-
kama, jež na to měly mizivé morální právo. Vět-
šina těch, koho rozdělil střet o věc, a ve jménu
lidských práv, a ne parazitního mamonu, se do té
pasti už naštěstí nehrne. Dnes táhnou za jeden

provaz stále víc.
A to je skvělá
zpráva.  

*Komu by ta
slova měla přede-
vším patřit? Mladé
generaci, pro niž to
může být jen pár
stránek v učebnici
dějepisu a příliš se
o to ani nezajímá,
nebo pro ty, kteří si
vpád pěti armád zemí Varšavské smlouvy z dětství
a mládí pamatují?

Pravdu o konci 60. let si zaslouží všechny roč-
níky. V celém kontextu doby, zbaveném dvojího
metru. Ten vyhovuje jen hrstce poturčenců.
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*Považujete za dostatečné, jak se k tomuto tra-
gickému výročí staví a jak se k němu vyjadřuje
česká politická reprezentace?

Pro dnešní politickou reprezentaci je srpen 1968
námětem rituálního chorovodu. Překřikuje jím své
vlastní hříchy i spoluviny za seriál vojenských in-
tervencí. Padly jim za oběť miliony, a ne desítky ži-
votů. Za cenu humanitárních pohrom i migrační
vlny, s nimiž si jepičí „konec dějin“ neví rady.   

*Jak bychom se měli dívat na období 1968 až
1989 v naší společnosti?

Socialismus, který už nebyl jen stohem lejster,
měl i řadu vad na kráse. Pupeční šňůra vedla ke
„studené válce“, jejímž darebáctvím se bránil. To
klima zákeřného obklíčení si nikdo z palce nevy-
cucal. V míře, která se ukázala fatální, však brzdilo
či přímo blokovalo i další modernizaci. Křížencem
bohorovné pohodlnosti a impotence byl i přístup
k silám opozice. Do houfu, který nakonec semlel
i je, zaháněl i ty, komu to chtělo podat ruku. Oč
méně má právo na reprízu právě to, tím víc je třeba
čelit lhaní, kterým si myje pracky „vítěz studené
války“. Socialismus polidštil svět tak jako ještě
nikdo. Jak tam, kde už byl státní rezónou. Tak tam,
kde jeho výzva krotila mamon, co ručník do ringu
nehodil. Eutanázie „sociálního státu“ to dokládá
jako na dlani. Kapitalismus, zbavený protiváhy, už
bude jen čím dál horší. Šance na lidštější svět leží
až za jeho horizontem.       

*Český bloger Petr Michalů, který požádal letos
na jaře o politický azyl v Ruské federaci, tvrdí, že
obyčejní Češi mají Rusko rádi. Ovšem oficiálně
máme být nepřáteli. Vadí mu, že NATO o Rusku
mluví jako o hrozbě pro celý civilizovaný svět, při-
tom Rusko tento svět zachránilo od Hitlera. Také
to, že českým dětem cpou do hlavy, že nás osvo-
bodili Američané. A rozčiluje ho, že Turecko je
údajně náš odvěký spojenec a slovanské Rusko
náš nepřítel. Co se dá k těm jeho výtkám říci?

Nutkavá snaha, aby se k Rusku přistupovalo
jako k nepříteli, je skrznaskrz hujerským podni-
kem. Reálný interes na něm má jen pár nicotných
kariér, závislých na přízni kdejaké Killary a zbroj-
ních koncernů, které ji pasou.

*Když už byla řeč o Ruské federaci jako nepří-
teli, máme i teď, téměř půlstoletí od srpnových
událostí, vnímat Rusko jako hrozbu pro naši zemi
a v čem?

Putin je větší liberál než většina garnitur ODS
a TOP 09. Ilustrací je už pluralismus ruských tele-

vizí. Je nesrovnatelně větší než těch českých. Po
c. a k. monarchii tu zůstala i šesticiferná suma
padlých jen ve světové válce. Koho napadlo děsit
nás Rakouskem v roce 1966, tedy tolik let od jejího
konce, kolik nás dělí od srpna 1968?

*Občas zaznívají hlasy, že ruský prezident Vla-
dimir Putin je záměrně démonizován, ale i takové,
že nás Rusko může v případě potřeby ochránit. Co
si o takových názorech myslíte?

Líčit Putina jako nového Hitlera a Rusy v Pobaltí
jako klon henleinovské chátry není jen nehorázná
urážka. Je to i hodokvas debility zralé na svěrací
kazajku. Rusko brání svou suverenitu – a tím i mo-
censkou rovnováhu. Právě ta je i v zájmu zemí na-
šeho kalibru a dislokace. Tím víc to chce zdravého
rozumu, jaký nechyběl už Edvardu Benešovi. Hu-
lákat, že Rusko má obklíčit i česká armáda, si až
do Mnichova netroufl ani Radola Gajda. Dnes je to
pozvánka do střetu s jadernou velmocí. Do lid-
ských štítů militarismu v cizím zájmu a pod cizím
velením. Ty české by byly na ráně jako jedny z nej-
bližších. 

*Některé nevládní organizace tvrdí, že prezident
Miloš Zeman je schopen nás vytrhnout z Evropské
unie a převést do náruče Ruska, a proto budou tak
důležité příští prezidentské volby v roce 2018. Je
to reálné, nebo jde spíše o kampaň proti nynější
hlavě státu?

Horor o Zemanovi, co nás chce změnit v Puti-
novu satrapii, šíří sekta sedmilhářů, snících o co-
mebacku pravdolásky na Hrad. Z říše groteskních
chimér je jedno i druhé. Řídí je dálkový ovladač.
Od našich hranic leží přesně opačným směrem.

*Je naše členství v Evropské unii a v NATO lo-
gickým a historicky odůvodněným zařazením
České republiky v rámci euroatlantického prostoru
a civilizace, s nímž není proč polemizovat?

Cokoli aspiruje na legitimitu, musí obstát před
tribunálem holých faktů. Být EU opravdu tím, nač
se pasuje, proč nám rozepisuje psance válek za
změnu režimu a predátorské globalizace, a ne pří-
jmy, starobní důchody, podpory v nezaměstnanosti
nebo kvalitu potravin, srovnatelné se starou Evro-
pou? Být NATO tím, zač se vydává, zarazí přísun
teroru do Sýrie i okolí levou zadní. Nic z toho se
však nerýsuje ani v zárodku.   

21. 8. 2016 15:23
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozho-

vory/Josef-Skala-Ritualy-kolem-srpna-68-dnesni-
garnitura-prekrikuje-sva-vlastni-fiaska
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KALENDÁRIUM
Talich, Jan – výročí narození 135.
6. 10. 1881 Červená Řečice - 17. 1. 1953 Plzeň
Hudebník, violoncellista, pedagog a organizátor

kulturního života. Významná regionální osobnost
Plzeňska. Byl synem hudebníka a učitele hudby
Jana Talicha a starším bratrem dirigenta Václava
Talicha. Pracoval jako zaměstnanec státního ber-
ního úřadu v Plzni. Věnoval se však hudbě, byl např.
členem Kubátova plzeňského tria a koncertním
mistrem Plzeňské filharmonie. Působil jako před-
seda Spolku pro pěstování komorní hudby a Hu-
debního odboru Osvětového svazu. Jeho syn Jan
založil Talichovo kvarteto. V hudební a dirigentské
tradici pokračuje i vnuk Jan.

Hora, František Alois – výročí úmrtí 100.
1. 8. 1838 Svinařov u Smečna - 30. 10. 1916

Plzeň
Pedagog, spisovatel, překladatel. Používal různé

pseudonymy, např. Horymír Vinařovský, Samuel
Šídlo aj. Vyučoval středoškolskou matematiku, kra-
sopis a rýsování ve Vídni a v Plzni. Překládal z pol-
štiny, vydal slovník polsko-český a česko-polský.
V Národní knihovně jsou z jeho vydaných knih do-
stupné např. Album, sbírka nápisů do pamětní
knihy (v několika vydáních), sbírka Besední kytice
nebo libreto prostonárodní opery Don César a spa-
nilá Majoléna. Publikoval i práce z oboru.

Šaloun, Ladislav – výročí úmrtí 70.
1. 8. 1870 - 18. 10. 1946, vždy Praha

Sochař. Studoval v Reynierově kreslířské škole
a později soukromě u Tomáše Seidana a Bohuslava
Schnircha. Věnoval se monumentální i komorní
plastice� spolupracoval na sochařské výzdobě ar-
chitektury, tvořil i knižní grafiku a průmyslový de-
sign. Působil jako pedagog, byl členem spolku
Mánes a redaktorem časopisů Volné směry a Dílo.
Výrazně se podílel na výzdobě pražských seces-
ních budov, Obecního domu, Pojišťovny Praha na
Národní třídě, přístavby Zemské banky Na příko-
pech a Nádraží císaře Františka Josefa I. Je auto-
rem náhrobku Antonína Dvořáka na Vyšehradě.
Jeho nejznámějším dílem je pomník Mistra Jana
Husa na Staroměstském náměstí v Praze. Jeho
ateliér ve Slovenské ulici na pražských Vinohra-
dech, tzv. Šalounova vila, je památkově chráněným
objektem.

František Halas - výročí narození 115, výročí
úmrtí 65.

3. 10. 1901 Brno – 27. 10. 1949 Praha

Básník. Vyučený knihkupec. Od r. 1921 pracoval
pro komunistický tisk Sršatec a Rovnost a spolu
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s Bedřichem Václavkem vydával avantgardní ča-
sopisy Pásmo a Fronta. Pobýval ve Španělsku za
občanské války a za okupace přispíval do ilegál-
ního Rudého práva. Po osvobození se stal předse-
dou Syndikátu českých spisovatelů a pracoval na
ministerstvu informací. V letech 1945 - 1946 byl
poslancem Prozatímního Národního shromáždění
za KSČ. Jeho syny jsou diplomat, církevní historik
a překladatel František Xaver Halas (nar. r. 1937)
a rozhlasový redaktor a publicista Jan Halas (1945
- 2010).

Antal Stašek – výročí úmrtí 85.
22. 7. 1843 Stanový (Zlatá Olešnice) – 9. 10.

1931 Praha
S p i s o v a t e l .

Vlastním jménem
Antonín Zeman,
syn písmáka Anto-
nína Zemana. Pů-
sobil jako advokát,
politicky se anga-
žoval za Národní
stranu a Českoslo-
venskou národní
demokracii. Jeho
literární dílo je spo-
jeno s Podkrko -
n o š í m .
K nejznámějším
knihám patří O ševci Matoušovi a jeho přátelích,
V temných vírech a Blouznivci našich hor. Staško-
vým synem byl spisovatel Ivan Olbracht.

Joža Uprka - výročí narození 155.
26. 10. 1861 Kněždub - 12. 1. 1940 Hroznová

Lhota.
Malíř. Studoval na Akademii v Praze (žák Fran-

tiška Čermáka) a v Mnichově. Od r. 1888 žil na
Moravském Slovácku. V ateliéru v Hroznové Lhotě
(dům přestavěný podle návrhu Dušana Jurkoviče)
hostil významné umělce, k nimž patřil i Auguste
Rodin. Byl v různých obdobích tvorby představi-
telem realismu, impresionismu a secesního de-
korativismu. Uprkova tvorba představuje víc než
barevnou dokumentaci slováckého folklóru, pro
niž je obecně nejznámější. O tom jsme se mohli
přesvědčit např. na velké výstavě k jeho 150. na-
rozeninám ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Jeho
obraz Pouť u svatého Antonínka byl v 1989 oce-

něn na pařížském Salonu francouzských výtvar-
ných umělců.

František Jan Vavák – výročí úmrtí 200.
26. 10. 1741 - 15. 11. 1816, vždy Mílčice.

Sedlák a rychtář v polabské vsi Mílčice, písmák,
český vlastenec - buditel. Jako vzdělaný samouk
se věnoval skládání veršů, hudbě, zeměměřičství
a kartografii. Byl zastáncem konzervativních hod-
not, stávajícího řádu a katolického náboženství.
Odsuzoval josefinské osvícenské reformy a Fran-
couzskou revoluci. Přesto v běžném životě prakti-
koval tolerantní soužití s evangelíky. Je pokládán
za našeho nejvýznamnějšího písmáka. Z jeho díla
se zachovaly verše a především rozsáhlé deníkové
zápisky spojující místní události s ohlasy událostí
světových. Jeho paměti byly různými nakladateli
vydány tiskem. Vavák sám se stal literární a filmo-
vou postavou v epizodě z Jiráskova románu F. L.
Věk.

Adam Michna z Otradovic – výročí úmrtí 340.
asi 30. 6. 1600 -16. 10. 1676, vždy Jindřichův

Hradec.

Básník, varhaník, sbormistr a hudební skladatel
období baroka. Studoval v místní jezuitské koleji
a jezuité byli také prvními vydavateli mnohých
z jeho děl. Od r. 1633 byl varhaníkem a sbormist-
rem proboštského chrámu v Jindřichově Hradci,
byl členem literátského bratrstva a mariánské dru-
žiny. Jeho skladatelské dílo, které se nezachovalo
celé, bylo zaměřeno především duchovně. K nej-
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známějším patří cykly Česká mariánská muzika,
Loutna česká a Svatoroční muzika. Michnova
skladba Chtíc aby spal je jednou z našich nejhra-
nějších koled.

Marie Zieglerová – výročí úmrtí 50.
7. 2. 1881 Praha - 7. 11. 1966 Mělník
Operetní herečka a zpěvačka známá jako Ma-

řenka Zieglerová. Narodila se v umělecky založené
rodině ševce a křídlovkáře. Studovala v baletní
škole tanečníka Národního divadla Augustina Ber-
gera, v Pivodově pěvecké škole a u dirigenta Ná-
rodního divadla M. S Angera. Působila v řadě
souborů, např. pražském Výstavním divadle Uranie,
v Plzni, v Brně a Švandově Aréně na Smíchově.
Krátce účinkovala i v Opeře Národního divadla.
Koncem třicátých let 20. století, na sklonku kari-
éry, ještě hostovala v Osvobozeném divadle, jako
bohyně Juno v pásmu Nebe na zemi. Po odchodu
na odpočinek se věnovala své drůbeží farmě
v Mlazicích u Mělníka.

Eduard Nápravník – výročí úmrtí 100.
24. 8. 1839 Býšť - 23. 11. 1916 Petrohrad.
Hudební skladatel a dirigent. Studoval na var-

hanické škole v Praze. Od r. 1862 působil v Mari-
inském divadle v Petrohradě a v ruské hudbě
zdomácněl. Jeho dirigentským debutem byl Don
Giovanni. Za padesát let svého působení (jako Edu-
ard Francevič Nápravník) uvedl 80 premiér, z toho
45 od ruských skladatelů. Dodnes je uváděna jeho
vlastní opera Dubrovskij na text Alexandra S. Puš-
kina.

František Ženíšek – výročí úmrtí 100.
25. 5. 1849 Praha - 15. 11. 1916
Malíř. Narodil se

na Novém Městě
v Praze v bohaté
kupecké rodině.
Studoval na malíř-
ské akademii
v Praze a ve Vídni.
Ženíšek byl peda-
gogem na Vysoké
škole umělecko-
p r ů m y s l o v é
v Praze a na Aka-
demii výtvarných
umění. Díla Fran-

tiška Ženíška dnes najdeme na řadě míst v Praze:
v Národním muzeu a v Obecním domě, ale přede-
vším je znám jako malíř první generace Národního
divadla. Zakázku na výzdobu Zlaté kapličky získal
spolu s Mikolášem Alšem a z Ženíškova díla se za-
chovaly např. alegorie osmi múz na stropě hle-
diště. Populární obraz Oldřich a Božena se stal
námětem Známky roku 2009 rytce Bedřicha
Housy.

Jan Kotěra – výročí narození 145.
18. 12. 1871 Brno – 17. 4. 1923 Praha
Architekt a urbanista. Studoval na německých

školách v Ústí nad Labem a Plzni, později ve Vídni
na Akademii výtvarných umění a na stipendijním
pobytu v Palazzo Venezia v Římě. Od r. 1910 vyu-
čoval na Akademii výtvarných umění v Praze, pů-
sobil ve spolku Mánes, redigoval časopis Volné
směry. Kotěra usiloval o vytvoření nové české ar-
chitektury. Jeho tvorbu můžeme vidět např. v Pro-
stějově (Národní dům), v Hradci Králové (muzeum),
v Praze (Právnická fakulta, dokončeno L. Macho-
něm). Příkladem inženýrské stavby jsou jeho bu-
dovy vodáren (Vršovická v Michli a v Třeboni).
Kotěrova vlastní vila na pražských Vinohradech
v Hradešinské ulici je památkově chráněna.

Géza Včelička – výročí úmrtí 50.
7. 5. 1901 – 30. 12. 1966, obé v Praze
Novinář, reportér a spisovatel. Vlastním jménem

Eduard Antonín Včelička. Vyučený číšník, pracoval
jako dělník. V jeho literární tvorbě se projevila
láska k cestování a trampování spolu se sociálním
cítěním a komunistickou orientací. Od r. 1930 pů-
sobil v redakci levicově zaměřeného časopisu
Tramp a v redakci Rudého práva. Za okupace se
skrýval před gestapem, ale od r. 1941 po zhoršení
plicní choroby pobýval v nemocnicích a léčebnách.
V r. 1960 dostal titul zasloužilý umělec a v r. 1961
Řád práce. Vydal např. knihu reportáží V zemi há-
kového kříže. Do české kultury uvedl upravenou
píseň oděské a moskevské galérky Máňa (Tak
vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli). Mezi jeho nejvý-
znamnější práce patří kniha Pražská tajemství
a romány Kavárna na hlavní třídě a Policejní ho-
dina, které byly zfilmovány. Kavárnu na hlavní třídě
zdramatizoval na výzvu E. F. Buriana, který ji ús-
pěšně uváděl s vlastní hudbou ve svém divadle
D34. Eva BARTŮŇKOVÁ

Foto – archiv
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PODĚKOVÁNÍ
Redakční rada čtvrtletníku Výboru národní kultury děkuje všem našim členům a čtenářům, kteří přispěli

finančním darem nebo jinou pomocí na vydávání Lípy. 
Poděkování si zaslouží: Miroslava Hornychová, Josef Ballada, Jiřinka Ručková, Jana Kačabová 

a Jaroslava  Rybnikářová.

Děkujeme rovněž za všechny pozitivní reakce našich čtenářů, jsme za ně nesmírně vděčni, jsou pro nás
motivací pokračovat v naší práci. Každý nový člen, každý nový čtenář, každá forma podpory nám umožňují
uhájit další existenci časopisu LÍPA.

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

PŘIHLÁŠKA

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

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

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

PSČ…………………………………

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

(Členství ve VNK – 100,- Kč/rok, předplatné čtvrtletníku Lípa – 260,- Kč/rok včetně poštovného).
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Praha 1, Rytířská 29, č. účtu: 1930736369/0800
Tento formulář NEVYSTŘIHUJTE! Stačí do dopisu nebo mailu napsat potřebné údaje a zaslat je na

 adresu redakce.
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