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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vážení čtenáři, přátelé,
když v srpnu 1993 zahájil svou činnost Výbor národní kultury (VNK), který

pak v lednu 1994 vydal první číslo svého čtvrtletníku, prvotním cílem byla
obrana kultury, která se ocitla pod zhoubným tlakem všemocného trhu po
roce 1989. VNK se od té doby snažil podporovat iniciativy, rozvíjející národní
kulturu, požadoval obnovu jejího demokratického charakteru ve smyslu rov-
ného přístupu k hodnotám umění, historie, vědy a vzdělanosti. Vystupoval proti
jednostranné komercionalizaci, proti germanizaci a amerikanizaci života. Brá-
nil národní identitu, pěstoval česko-slovenskou kulturní vzájemnost i evropský
a slovanský kulturní kontext. Ctil ideály sociální spravedlnosti, demokracie
a humanismu. Otcové zakladatelé nemohli samozřejmě v té době tušit, jakým
směrem se bude další vývoj ubírat, a že lépe už bylo. Zpravodaj VNK, přejme-
novaný v roce 2006 na Lípu, se vždy snažil v rámci daných možností k tomuto
přispívat. V souvislosti se vznikem ohnisek válečných konfliktů v Evropě, v Asii
a v Africe se obrana mírového soužití mezi národy, spolu s obranou slovanské vzájemnosti, stala další náplní
čtvrtletníku Lípa, který se tímto jen více rozkošatěl. Bohužel ne všichni ve VNK akceptovali tyto tolik potřebné
kroky, a to i v souvislosti s postupnými změnami ve složení členské základny VNK, ke kterým došlo od Lípy
č. 3/2012 až do současné doby. Zároveň ale původní zaměření časopisu zůstalo zachováno, to je potřeba zdů-
raznit. Stačí vzít do ruky Zpravodaje VNK, které byly vydávány za šéfredaktora Čestmíra Knoblocha. Dvakrát
do téže řeky se ovšem nevstoupí, a volání části členů VNK po „osvědčených aktivitách“ starých časů - které
jsou však nenávratně pryč, doba se prostě změnila - se projevilo také v názorových střetech na valných hro-
madách VNK, a to jak v roce 2015, tak i v roce 2016. Lípě tedy nechybí koncepce, ale porozumění ze strany
některých členů VNK současných či bývalých. Názory převažující většiny našich čtenářů jsou naopak jedno-
značně pozitivní a jsou průběžně zveřejňovány ve čtvrtletníku již od roku 2013. Zejména pro mimopražské
členy VNK byla Lípa až do současnosti jediným viditelným projevem existence VNK. Každá krize je ale vždy
také k něčemu dobrá. Někteří členové bývalí či současní se pořádně odkopali. Je to pro mne velké zklamání,
ale také poučení. Je zvláštní, že i jiné vlastenecké organizace se v současnosti potýkají s podobnými problémy.
Pokládám si v souvislosti s tím stále otázku: Cui bono? Komu to prospívá? Naší vlasti určitě ne. Nové vedení
VNK začalo přes překážky hned pracovat na normalizaci situace ve spolku. Obnovilo web VNK na adrese
www.vybornarodnikultury.cz a podniklo potřebné legislativní kroky, nezbytné pro pokračování činnosti
z. s. Výbor národní kultury v dalším období, včetně úkolů, zaměřených na stabilizaci členské základny spolku,
předplatitelů či odběratelů Lípy, na konsolidaci spolkových financí, a na spolupráci s obdobně zaměřenými
spolky a iniciativami. Poděkování patří lidem, kteří pracovali pro VNK v minulém období a snažili se zachovat
při životě i naší Lípu. Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa 
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T. G. MASARYK – OSVOBODITEL
MARIE NEUDORFLOVÁ

Projev z 28. října 2016

Dnes slavíme 98. výročí vzniku demokratického
Československa. Nechám stranou kritiku názorů
útočících na jeho vznik jako na omyl, na nelegi-
timní akt, neboť nejsou postaveny na faktech, ne-
stojí na respektu k demokracii a k právu národů na
svou důstojnou existenci. Názory, že národy,
zvláště malé, nemohou být samostatné, že překáží
pokroku, souzní jako velká lež s tradicemi monar-
chistickými, katolickými, neoliberálními, globalis-
tickými, nedemokratickými. Ponižují hodnotu
veškeré práce a úspěchů T. G. Masaryka pro český
a slovenský národ. Bohužel, této literatury přibývá
doma i v zahraničí, ale my se nesmíme nechat
jejím lhaním nahlodávat a zmást.

Masaryk nebyl žádný oportunista, který jen vy-
užil války, aby zničil Rakousko-Uhersko. Jeho ná-
zory a činnost vyplývaly z jeho hluboké víry
v humanismus, v unikátní historickou a kulturní
cenu národních entit, jejich právo na důstojnou
existenci, z víry v demokracii. Masaryk dokonce
již v 90. letech válku předjímal, vzhledem ke zvy-
šující se závislosti habsburské říše na militaris-
tickém Německu. A s Palackým a Havlíčkem věřil,
že čas od času příležitost k větší svobodě ujař-
mených národů přichází, ale je promarněná,
neboť národ na ni není morálně a politicky připra-
ven. Proto v jejich šlépějích již od 80. let Masaryk
svou všestrannou systematickou prací k vyšší
úrovni českého národa přispíval – jako profesor
na UK, vědeckými i popularizujícími články, dis-
kusemi se studenty, přednáškami, kritikou kleri-
kalismu, liberalismu, marxismu, německé
filosofie, nerovnoprávného a nedůstojného posta-
vení českého národa a žen. Snažil se, aby se zna-
lost národa, ohled na jeho skutečné potřeby, na
rozvíjení jeho úrovně, stala životní filosofií hlavně
inteligence. Podobně od 90. let pracoval se slo-
venskými studenty v Praze.

Svými trvale inspirativními návraty k pozitivní
české historii, k mravním hodnotám jako daleko
relevantnějším ke smysluplnému životu, s důrazem
na vědecké poznání Masaryk rozšiřoval obzory lidí,
přispíval ke zdravějšímu sebevědomí a iniciativě
Čechů, zvláště mladších generací. V rozháraných

poměrech říše pro-
bouzel jejich sebe-
důvěru, morální
úroveň, zodpověd-
nost za sebe, za
národ, za budouc-
nost. Úsilí demo-
k r a t i z o v a t
habsburskou říši,
prosadit rovnopráv-
nosti občanů a ná-
rodů, se ukázalo jako marná práce, národ musel
začít spoléhat znovu hlavně na sebe.

Páteční domácí semináře u Masaryků, kterých
se účastnila i paní Masaryková, byly něčím na-
prosto neobvyklým v rigidním autoritářském uni-
versitním prostředí. Účastnili se jich i slovenští
studenti, Hlasisté, kteří od 90. let 19. století praco-
vali v rámci velmi omezených možností na Sloven-
sku pro česko-slovenskou ideu. Před rokem 1914
byl Milan Rastislav Štefánik Masarykovým studen-
tem a spolupracovníkem na UK, podobně jako řada
dalších, v budoucnu vynikajících osobností. Tato
Masarykova ‚drobná práce‘, přinášela úspěchy,
které jsou dodnes nedoceněné. Zvláště ženy oce-
ňovaly jeho intelektuální úsilí o jejich zrovnopráv-
nění a důstojnost. Masaryk se inspiroval daleko
více anglosaskou než německou filosofií, neboť
byla demokratičtěji orientována. Také uznával
hlavní principy a výdobytky Velké francouzské re-
voluce: suverenitu lidu proti absolutismu, aristo-
kratismu a monarchismu, princip přirozených práv
člověka a občana, princip svobody, rovnosti, bratr-
ství.

Masaryk nebyl zdaleka sám, který pracoval k ur-
čitému sjednocení Čechů a Slováků, sám se poklá-
dal za polovičního Slováka. Slovensko i obtížnou
situaci Slováků pod tlakem maďarizace dobře znal.
Uveřejňoval články o Slovensku v Naší době, udr-
žoval intensivní kontakty se slovenskými studenty
v Praze. Celá Masarykova rodina od 90. let trávila
prázdniny na Slovensku, hlavně v Bystričce u Mar-
tina. Pro Charlottu a děti to byly nezapomenutelné
chvíle, které Charlotta ještě pro povzbuzení připo-
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mínala Alici, když byla během války ve Vídni ve vě-
zení. Masaryk inspiroval mladou slovenskou inte-
ligenci k vydávání časopisu Hlas, který byl
u kořene intensivnějších kontaktů mezi Čechy
a slovenskou inteligencí, u kořene česko-sloven-
ské ideje na Slovensku. Slováků se Masaryk zmu-
žile zastával jako poslanec v říšské radě. Kollárovu
práci pro oba národy připomínal Masaryk celý
život. Na začátku války si Masaryk ve Vídni ověřil,
co by se stalo s Čechy, kdyby Rakousko s Němec-
kem vyhrály válku – nucené poněmčení. Podobná
situace čekala Slováky s pomaďarštěním.

Nebyla vůbec náhoda, že během první svě-
tové války pokračovala spolupráce mezi Masa-
rykem a Štefánikem, podobně jako s Eduardem
Benešem. Masaryk ve Světové revoluci zmi-
ňuje, že bez těchto dvou osobností by byla Čes-
koslovenská republika nemohla vzniknout.
Jako čtyřiašedesátiletý odešel do exilu, aby
svou činností přesvědčil Západ,
že samostatné demokratické
státy střední Evropy budou
lepší  alternativou než expan-
sivní militaristické Německo.
Nepočítal však, že pocit nadřa-
zenosti, idea expanze a nená-
vist ke Slovanům byly hluboce
zakořeněny v německém myš-
lení. To, že slovenští desertéři
vstupovali společně s českými
do Československých legií
v Rusku i na Západě, také ne-
byla náhoda. Šlo jim o vytvoření
společného demokratického
státu. Bez Legií by nikdy nedo-
šlo k uznání Československa
Západem. Vědomí, že bez společného státu ani
jeden národ dlouhodobě nepřežije, bylo zdravě
silné. Československo vzniklo na demokratic-
kých a sociálních principech, které Masaryk
rozvíjel po několik desetiletí, a zůstalo jim
věrné navzdory vývoji ve střední Evropě od tři-
cátých let. Proto muselo být demokratické
 Československo zničeno zvenčí. Dnes ještě na
Podkarpatské Rusi staví Masarykovi pomníky,
na Slovensku pomaličku sílí idea za opětné
sjednocení obou národů.

V projevech žen k různým výročím Masaryka již
před rokem 1914 byl vysoce hodnocen Masarykův
požadavek, aby byla žena postavena na roveň

muže právně, politicky a kulturně. Později ženy na-
zvaly Masaryka „osvoboditelem české ženy“, ale
týkalo se to i slovenských žen. Principy, které hlá-
sal celý život, byly vtěleny do československé
ústavy a československé ženy stanuly v právech
před většinou žen v Evropě. (Albína Honzáková,
Masarykovo lidské poselství budiž základem školy
a života. /Dvě přednášky/. Praha 1937.)

Na závěr dvě malé historky z nejheroičtější doby
Masarykova života, z doby budování legií. (Ivan
Herben, Malé historky o velkém muži. Praha 1947,
s. 66 a 67).

„Poprvé prohlížel profesor Masaryk českoslo-
venské revoluční vojsko na Rusi roku 1917 v Bob-
rujsku. Sotva se však legionáři začali řadit k defilé,
strhla se průtrž mračen. Z nebe tekly souvislé pro-
vazy vody. Panu profesorovi nabízeli přístřešek,
deštník, odmítl. A vojáci mašírovali, až bláto stří-
kalo.

Velitel Makarov postřehl leckterý poklesek a po
přehlídce se chtěl panu profesorovi omluvit. Ten
však zarazil jeho řeč: 

„Já jsem se nekoukal na nohy, ale do očí – ale
pane, tam jsem viděl.“

Ve Stanfordu mluvil profesor Masaryk k americ-
kým legionářům. Řekl jim stručně: „Já tu naši re-
voluci dělám tak, jak dýchám. Já ji dělat musím.
A kdybych v tom boji ztratil ženu, děti nebo vlastní
život, to je jedno. Jen když bude žít národ.“

Předneseno autorkou na Československém kul-
turním večeru v Café Campus, Náprstkova 10,
Praha 1. Pořádaly iniciativa Ne základnám, Strana
demokratického socialismu a Nezávislá média.
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Přišli ve jménu lži, 
podvodu a násilí (III. část)
Václav Buben

Zatím, co německé vojsko vstupovalo do pohra-
ničních měst, jel dr. Emil Hácha do Berlína, aby
„svěřil osud svého národa s důvěrou do rukou Hit-
lerových. O osudu národa bylo již rozhodnuto, ale
Hitler nabídku přece přijal, ač přišla pozdě, protože
mohla býti dobrým argumentem. Kdyby snad svět
nesouhlasil s okupací českého státu, Hitler mohl
tvrditi, že plní jen přání Čechů, aby je přijal do
ochrany.

Konečně se uplatnily německé
letáky s datem 10. března 1939:

Všem!
Dne 10. března 1939 sesadila

pražská vláda legální vládu slo-
venskou porušujíc tím ujednané
smlouvy, závazky, převzaté na
podzim 1938 a ústavu slovenské
krajiny. Od té doby rozšířily se ne-
pokoje a zmatek v této zemi. V ne-
děli stalo se mnoho přehmatů
proti Němcům. Mnoho set přísluš-
níků různých národnosti bylo
uvězněno a z části zavlečeno. Jiní
byli zabiti, mnoho lidí bylo zra-
něno. V téže době žiji Češi, kteří
přišli v říjnu minulého roku pod německou státní
svrchovanost, v nejhlubší míru. Říše poskytla jim,
jako každému jinému příslušníkovi říše zaměst-
nání, práci a chléb.

Jelikož se napětí v posledních hodinách nesne-
sitelně zostřovalo, jelikož ve velikých částech
Česko-SIovenska bylo vyhlášeno stanné právo, je-
likož obnoveni trvalého klidu a pořádku nynější
pražskou vládou ani vládními metodami pražskými
nelze očekávati, nýbrž situace se každou hodinu
zhoršuje, rozhodla se nyní německá říšská vláda
ke konečnému zakročení, aby odstranila tyto neu-
držitelné poměry.

Má při tom na zřeteli tisícileté právo, které jí za-
vazuje, aby v tomto důležitém území převzala po-
slední odpovědnost za klid a pořádek jako i za
soužití lidí.

Německa vláda učiní proto nyní veškerá opat-
ření, která poskytnou potřebné záruky pro konečné
a trvalé uklidnění tohoto státního území.

Německá branná moc, která právě překročuje
na zemi i ve vzduchu hranice, má rozkaz, zabez-
pečit! život a majetek všech obyvatelů této země
stejnou mírou.

Německé vojsko nepřichází proto jako nepřítel,
nýbrž jen jako vykonavatel vůle německé říšské

vlády, zjednat na tomto území snesitelný pořádek
a umožňovat! soužití národností, poměry zde na
sebe odkázaných.

Kdokoliv se staví německému vojsku na odpor
nebo se proti nařízením německých vojenských
úřadů proviňuje, bude považován za nepřítele to-
hoto pořádku a míru mezi národy této země
neboť může míti jenom v úmyslu zabrániti trva-
lému uklidnění a musí proto počítati s patřičnými
následky a případně státi svým životem za své
jednání.

Kdo se dobrovolně podřizuje nařízením německé
branné moci, vykonávající dočasně exekutivu, po-
může při zjednání klidu a pořádku a zkrácí tím
dobu tohoto německého zakročení. Německé voj-
sko má proto rozkaz, bleskovitě zlomiti každý
odpor všemi prostředky.
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Německá říšská vláda dojde v každém případě
k cíli. To znamená:

V těchto zemích nemaji v budoucnosti Češi po-
tlačovat! Němce nebo Slováky, ani Němci nebudou
potlačovat! Čechy a Slováky.

Všem musí býti umožněno, aby mohli žiti v klidu
vedle sebe a společně pracovali k zajištění svého
štěstí a blahobytu.

V Čechách nechápali, proti komu bylo ochrany
třeba. Ostatně od 15. března 1939 dálo se mnoho
věcí, které bylo možno pochopit teprve později,
když Čechové poznali mentalitu, nepoctivost a vě-
rolomnost nacistů.

Adolf Hitler byl v Praze dříve, než dr. Emil Hácha,
který ho tam pozval. Host vítal domácího pána.
Bylo to symbolické a dávalo tušiti, jaké bude po-
stavení českých lidí ve vlastním domově.

Leták ze dne 10. března vzbudil úžas i odpor, pro-
tože v něm byla tvrzení, o nichž každý v Čechách
a na Moravě věděl z vlastní zkušenosti, že jsou ne-
pravdivá. Jak je možno tak směle někomu mluvit
nepravdu do očí? Lidé tehdy ještě neznali hloubku
nacistické nemorálnosti. Četli leták a došli k názoru:

Přišli ve jménu lži, neboť nebylo zmatků a násil-
ností, o kterých v letáku hovoří. Přišli ve jménu ná-
silí, neboť vyhrožují, že vojsko bleskovitě zlomí
každý odpor všemi prostředky.

Přišli ve jménu podvodu, protože tvrdí, že přišli
zabezpečit život a majetek všech občanů a ve sku-
tečnosti vše to Čechům berou.

Brzo také poznali všichni čeští lidé, že slovo Hit-
lerovo nemá ceny. Jeho vynos o zřízení Protekto-
rátu Čechy a Morava ve čl. 3, odst. 1, sliboval:
„Protektorát Čechy a Morava je autonomní a spra-
vuje se sám.“ Ve skutečnosti byl spravován nacis-
tickými úřady a gestapem.

Ani služebníci Hitlerovi neznali čestného slova.
Von Neurath v deníku „Der Neue Tag“ dne 16. IV.
1939 sliboval: „Od prvního okamžiku jsem si polo-
žil za úkol ukázati světu, jak německý národ umí
si vážit i sobě svěřeného cizího národa a získat jej
pro životní společenství, do něhož jej uvedl dějinný
a geologický osud.“

Dokazoval to popravami, loupením státního
i soukromého majetku, a jeho nástupce to nejpře-
svědčivěji prokázal v Lidicích.

Nacistická potopa se valila do Klajpedy, a proti
Polsku, které mělo býti zlikvidováno podle vzoru
Československa.

Tak u nás počalo šest let plánovitého a bezpří-
kladně tvrdého vyhlazování českého národa, šest
let, která vsála do sebe více potu, slz a krve, než
mnohé z předchozích staletí.

Šest let tmy mokvající krví.
Vysoko na obloze však žhnula rudá hvězda

a vlévala víru do českých srdcí, že to, co se stalo,
není poslední list v knize českých dějin.

Daleké obzory světélkovaly magickou září kul-
tury a civilisace Anglie a Ameriky, země s tradiční
úctou k lidským právům.

Etherem vanula k nám slova, která jsme poslou-
chali s nasazením životů a se zanícením středově-
kých čtenářů bible.

To umožnilo vydržet a nezoufat v nacistickém
pekle.

5. června 1945
Naše ukázka je z knihy Šest let okupace Prahy.

V červenci 1946 ji vydal Osvětový odbor hlavního
města Prahy
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Odsun Němců z Československa (3)
EDVARD BENEŠ
(dokončení)

Poslední osobní rozmluvy s Jakschem (a s jeho
druhy De Wittem, Reitznerem, Wienerem a Katzem)
jsem měl 17. a 25. září, 2. října a 1. prosince 1942.
Bylo to již po veřejném oznámení v srpnu roku
1942 v britském parlamentě o odvolání Mnichova,
a po konečném vítězství našeho stanoviska a celé
naší these. Byly to rozmluvy, kde jsme probírali
všecky dřívější politické otázky spíše už jen jako
reminiscence. Zdůraznil jsem, že dlužno pokládat
Mnichov a věc našich Němců za definitivně řešenu,
že nyní nám půjde jen o největší možné zreduko-
vání počtu Němců, kteří u nás ještě zůstanou,
v čemž já však hájím a budu hájit stanovisko kom-
promisní a lidské, zejména pokud se týká skuteč-
ných německých antifašistů.

Ostatně sdělení ve stejném smyslu učinili ne-
dlouho přede mnou samotnému Jakschovi i na Fo-
reign Office. Nikdy jsem si nepřál, aby řádní Němci,
kteří s námi o demokracii bratrsky bojovali a de-
mokracii věrni zůstali, byli hnáni do situace tra-
gické. Přitom však jsem tehdy Jakschovi a jeho
druhům otevřeně sděloval, že bych stál o to, aby
užívání slova „Sudetendeutsch" a „Sudetengebiet"
z Československa definitivně a navždy zmizelo,
a aby politický a nesprávně vykládaný německý
pojem, „Selbstbestimmungsrecht", jež naše
Němce politicky zcela zavedlo a nám budování
státu po minulé válce vůbec znemožňovalo, také
zmizel. Ostatně ani Masaryk, ani já jsme je ve
smyslu, v jakém je Němci užívali, nikdy neuznávali
a na mírové konferenci v roce 1919 jsme to Lan-
singovi, Wilsonovu zahraničnímu ministru, velmi
rozhodně prohlásili.

Tehdy, za této poslední rozmluvy, mi De Witte do-
jímavě vykládal o strašné situaci českých Němců,
která z toho všeho pro ně vyplývá a která se dá vy-
jádřit slovy: ,,Vyhraje-li válku Hitler, jsme my, soci-
alističtí Němci ztraceni; vyhrají-li ji Češi, jsme
stejně ztraceni."

Odpověděl jsem mu: „Ano, uznávám vaši tragic-
kou situaci a je mi toho z duše líto. Tak tomu však
někdy v osudu národů vinou jejich vůdců a sběhem
okolností dějinných bývá. Proto se také dnes stavím
a vždy budu stavět proti plánům některých našich
lidí na přehnané opravy našich předmnichovských

hranic vzhledem
k poraženému Ně-
mecku po dnešní
válce. A proto jsem
podnikal za Mni-
chova ty nadlidské
pokusy o skuteč-
nou dohodu s na-
šimi Němci
i s Německem
vůbec.

Ale v jaké situaci jsme byli od roku 1938 my?
Nikdy nezapomeňte, co všecko jsem za boje o Mni-
chov dělal pro dohodu s vámi já! Co však pro nás
chystal Hitler a více než 80 % vašich německých
druhů z Čech a z Moravy, za jejichž zástupce se vy
i dnes pokládáte? Čím jsme to zavinili? Uvažte jen,
co jsme od roku 1938 všecko protrpěli a jak jsme
se bili o demokracii a mír! A náš lid doma strašlivě
trpí dál. Co nám Hitler a Němci z českých zemí dě-
lají i dnes stále a denně? O tom všem se svět
teprve po válce ještě doví.

Z toho je, moji drazí, jediný chladný, byť i drsný
závěr: spravedlivá odplata všem přímými nepří-
mým, aktivním i pasivním vinníkům války pro po-
učení všem budoucím a - definitivně se rozejít!
Jinak by po této hrozné válce musilo dojít mezi na-
šimi národy k neslýchanému masakru! Tomu mů-
žeme a musíme stůj co stůj svým definitivním
rozchodem zabránit. Jen tak budeme moci jednou
- až na dnešní bolest zapomeneme - se zase jako
sousedé sejít, a každý ve svém novém domově bez
hořkosti a v míru žíti dále odděleně, jeden vedle
druhého.

A přitom já nikdv nezapomenu, že vy, opravdoví
němečtí sociální demokraté z Čech a Moravy, jste
jméno Němců v této veliké dějinné krisi nepotřísnili
a hrozný osud německého národa nezavinili.
Ostatně, Němci v tomto velikém zápase jistě zni-
čeni jako národ nebudou, budou žít dál - což pro
nás Čechy po roce 1938 tak jisté vůbec nebylo.
O tom se ještě po válce dovíme. A snad tento váš
a německý osud vůbec přispěje v budoucnosti
k mravní i politické, demokratické renesanci příš-
tího Německa."
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Poslední naše schůzka v exilu
s Jakschem byla 1. prosince 1942.
Dával jsem mu svůj písemný elabo-
rát jako odpověď na projev zemské
konference strany sociálně -
demokratické (v Čechách), konané
v Anglii v říjnu roku 1942. Strana
totiž v Anglii s celou svou organisací
pravidelně fungovala, pravidelně či-
nila rozhodnutí a svá usnesení, tý-
kala-li se věcí zásadních, mi
odevzdávala. Já pak v některých
případech na ně odpovídal. V tom
smyslu byla důležitá výměna naší
korespondence, zejména dopis Jakschův z 3. ledna
1941, usnesení strany německých sociálních de-
mokratů z 28. září 1941 a ze 4. října 1942, a zvláště
usnesení strany ze 7. června 1942 s dopisem W.
Jaksche z 22. června 1942, jakož i má odpověď ve
formě zásadního stanoviska k usnesení strany
z června 1942, kterou jsem 1. prosince 1942 Jaks-
chovi na našem vyslanectví v Londýně odevzdal,
a můj dopis z 10. ledna 1943. Hlavně v obou po-
sledních dokumentech jsou shrnuty zásadní ná-
zory na otázku bývalých našich Němců a na
menšinovou otázku vůbec.

Ukázal jsem v těchto úvahách, k jakým všeobec-
ným závěrům jsem došel za války v otázkách na-
šich menšin a v řešení problému našich Němců.
Byly to přirozeně závěry, jež měly platit i pro naše
Maďary a Poláky a jež jsem se snažil důsledně
uplatňovat i na ně.

V tomto smyslu jsem hájil toto řešení i ve všech
svých diskusích s Brity, Američany, Rusy a Fran-
couzi. Vycházel jsem tu také ze zásady, jež byla
během války všeobecně všemi velmocemi přijí-
mána, že totiž pokusy o minoritní smlouvy, prová-
děné s pomocí Společnosti národů po první
světové válce, opakovány už nebudou, protože se
neosvědčily a přímo zklamaly. Nás přivedly roku
1938 - jaká to byla nesmyslná absurdnost! - až do
Mnichova! Není tudíž jiného východiska, nežli po-
kusit se přesunem obyvatelstva, prováděným
pokud možno všeobecně, slušně a lidsky, počet
menšin v cizích státech co nejvíce snížit a zbývající
zlomky menšinového obyvatelstva rozumným po-
stupem asimilovat nebo mu nechat plnou vůli dob-
rovolně se vystěhovat, kam bude samo chtít.

Bude to pro toto obyvatelstvo sice těžká krise,
nějakou dobu trvající, bude to však pořád lepší

a lidštější řešení, nežli nové nelidské masakry
v poválečných výbuších občanské války a brutální
pomsty a pak znovu další staleté národnostní boje,
jež by byly stále se opakující překážkou sociálního
a hospodářského pokroku lidstva. Ostatně i tento
přesun se dá dobře řídit a usměrňovat a lze jej pro-
vádět za podmínek slušných a lidských.

[Tak byl také později roku 1946 odsun našich
Němců skutečně celkem proveden, jak o tom
svědčí doklady úřadů amerických. Nepopírám, že
i u nás došlo k některým početně velmi omezeným
excesům ze strany podřízených orgánů, nehodným
země Masarykovy, proti kterým jsem se však vždy
velmi rozhodně postavil a veřejně je několikrát ka-
tegoricky odsoudil a pranýřoval (např. v své řeči na
Mělníce 14. října 1945). Toto mé rozhodné ohrazení
bylo pak veřejně u nás publikováno a od té doby
všecky tyto excesy i našich podřízených orgánů
definitivně přestaly. Pozn. autora.]

Toto řešení platilo specielně i o našich Maďa-
rech, a v tom smyslu jsme rozvinuli všecko své
úsilí, abychom získali pro to všechny spojence
a zajistili tím také definitivní smír a poválečnou
spolupráci československo-maďarskou. Za diskuse
v Londýně mezi námi a Poláky o definitivní narov-
nání polsko-československé v letech 1940 - 42
jsme navrhovali totéž Polákům.   

Otázku odsunu našich menšin jsem podrobně
projednával po jednání s vládou britskou také
s Moskvou prostřednictvím velvyslance Bogomo-
lova z jara roku 1943 před svou cestou do Was-
hingtonu, když jsem dohodoval tehdy i znění naší
budoucí smlouvy spojenecké se Sovětským sva-
zem. Moskva mi zásadní svůj souhlas vyslovila
prohlášením velvyslance Bogomolova, odevzda-
ným 5. června 1943 dr. Ripkovi, který mi je pak
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hned na žádost Bogomolova telegrafoval do Was-
hingtonu (6. června) a já jsem potom ihned o něm
jednal s Rooseveltem.

Maje totiž takto stanoviska Londýna i Moskvy,
předložil jsem otázku hned za svého pobytu ve
Washingtoně presidentu Rooseveltovi, který mi
tehdy svůj osobní souhlas také okamžitě dal, do-
dávaje, že to, co vyvolalo takovou katastrofu, jakou
způsobil světu Mnichov, musí býti odstraněno de-
finitivně a jednou provždy. A když jsem na konci
roku 1943 dojel do Moskvy, diskutoval jsem celý
problém znovu, tentokrát přímo se Stalinem a Mo-
lotovem, jimž jsem odevzdal tehdy o otázce té ještě
písemné memorandum; potvrzení už dříve mně
oznámeného stanoviska Moskvy jsem od obou
znovu dostal. Celá otázka našich Němců byla pak

prakticky vyřízena na konferenci Sovětského
svazu, Spojených států a Velké Britannie v Postu-
pimi v červenci roku 1945, kde byl odsun Němců
z našich zemí mezinárodně usnesen a pak v letech
1945 až 1946 definitivně námi za vedení a pod
plnou a stálou kontrolou Spojených států americ-
kých proveden.

Veliká a osudová kapitola našich národních
dějin, která tolikrát v nich rozhodovala o celém
našem osudu - a byla by v našich dějinách aspoň
dvakrát zavinila naši národní smrt - byla tím ko-
nečně uzavřena.

Také jeden z nečekaných důsledků politiky Mni-
chova!

(Z Pamětí československého prezidenta 
Eduarda Beneše)

8
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Ano, dnes jsme svědky historického okamžiku.
Letos jsem se třikrát setkal s premiérem Bohusla-
vem Sobotkou, na posledním setkání jsem s ním
mluvil o tom, že by bylo načase, aby se člen vlády
České republiky zúčastnil Sudetoněmeckého dne.
Okamžitě jsme se na tom shodli. Jak vysoký je stu-
peň spolupráce a důvěry mezi námi se ukázalo
týden před Sudetoněmeckým dnem. Proto je dnes
historický okamžik s oficiálním zástupcem vlády
ČR. Teprve včera jsem o tom znovu mluvil s pre-
miérem - že se zde objeví se souhlasem  vlády ČR
na Sudetoněmeckém dni, vystoupí a pronese
správná slova. Vážený pane Hermane, děkuji!
V jeho slovech můžete cítit, že máme stejné hod-
noty, stejnou křesťanskou víru a přiměřenost ve
volbě slov. A o to jde, ano, Bernd Posselt na to vý-
slovně upozornil, to je to nejdůležitější

Vážený pane Hermane, jste spolu s Berndem
Posseltem a mými vládními kolegy, Ludwigem
Spaenlem a samozřejmě s Emilií Müllerovou, před-
chůdci vývoje. Otevřeli jste novou kapitolu kulturní
dohodou, kterou jste podepsali pro zahájení dia-
logu, porozumění, využití hodnot společných kul-
turních kořenů, která bude zřejmá i budoucím
generacím.

Jsem velmi opatrný k direktivám, které vyhlašují
politici. Ale ne, když mluví o tom, že: "Neexistuje

žádná alternativa
k naší politice". Platí,
že když jde o mírové
soužití lidí, neexistuje
žádná alternativa k di-
alogu. A do toho jsme
se pustili.

Kdo zažil včerejší
slavnost v Praze, s vý-
znamnou účastí veřej-
nosti, kdy jsme
společně otevřeli první
zemskou přeshraniční
výstavu k 700. výročí narození císaře Karla IV.,
která bude na podzim v Národním muzeu tady
v Norimberku, ten zažil toto mezinárodní porozu-
mění. Císař Karel IV. měl nejen rodnou vlast Bohé-
mii, a o ní může opravdu mluvit jako o domovině,
když se tam narodil, jeho kulturnímu rozvoji napo-
mohlo také rezidenční město Norimberk, obdařené
velkými budovami. Ve Frauenkirchenu, přestavě-
ném císařském hradu, padlo dnes opakovaně
jméno Via Carolina - Zlatá stezka. Právě jsem dnes
na zpáteční cestě putoval touto zlatou cestou,
která je v současnosti na české straně v lepším
stavu, než na bavorské. To je motivace. Tato silnice
dnes spojuje Českou republiku a Bavorsko. Včera

67. sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu

Z projevu Horsta SEEHOFERA,
předsedy bavorské vlády a patrona sudetských Němců na celém světě
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se konala působivá slavnost. Děkuji všem, kteří
tam včera i dnes byli, a dnes večer se ještě vrátili
do Norimberku a jsou zde přítomni.

Vážený Bernde Posselte, i vám bych chtěl říci
několik slov. Vy sám jste byl kdysi jen "obchodní
cestující v mezinárodních vztazích". Já vím, že už
je to dávno a můžeme říci, že je to přesný popis
činnosti. Těžko někdo v Evropě absolvoval ve
službách evropského porozumění více kilometrů
než vy. Jste na silnicích častěji, než lidé vybavení
firemním vozem. Máte schopnost k dialogu se
starou domovinou jako nikdo jiný. Stavíte lidské
mosty a přemohl jste příkopy v myslích a v srd-
cích lidí. Jste příkladným velvyslancem evropské
myšlenky; právě jsme to znovu slyšeli. Proto vám
bylo uděleno čestné ocenění "Stavitel mostů
2016".

Cituji z oslavné řeči na slavnostním ceremoniálu:
"Bavaria Bohemia propůjčuje Dr. Berndu Posseltovi
čestný titul Stavitel mostů roku 2016, který oce-
ňuje jeho neúnavné úsilí, inspirované myšlenkou
povinnosti Evropy k budoucímu usmíření, k úsilí
o dialog a přátelské sousedské vztahy mezi Ně-
meckem, Bavorskem a Českou republikou."

Blahopřejeme! Rád bych také dodal – jako hlava
vlády jsem činil všechno možné, ale mohu vás
všechny ujistit, že to, co se od roku 2010 uskuteč-
nilo, nebylo nic lehkého, a bez Bernda Posselta
a jeho odvahy by to bylo nemyslitelné. Pokud by
měla být zavedena medaile za statečnost v tomto
ději, pak patří především Berndu Posseltovi.

V Bavorsku skutečně velmi žijeme z hodnot,
které vytvořili naši předkové. Pokud bychom přiví-
tali hosty v Mnichově, Norimberku, Würzburgu, Re-
gensburgu nebo Augsburgu, říkám to znovu zcela
otevřeně,  velmi se pyšníme tím, co naši předkové
vytvořili, také císař Karel IV. Proto také vždy při-
chází na mysl: Co může naše generace vytvořit tr-
valého? A trvalé hodnoty vychází nejen
z vyrovnaných rozpočtů a čísel rozvah, nulového
zadlužení a podobně, ale také se ptáme: Co trva-
lého můžeme v naší době vytvořit pro naše děti?
V tomto rámci je tak, podle mého názoru, prioritním
úkolem evropská integrace. Máme Evropu, evrop-
skou integraci, nejen jako skvělý nápad inspirova-
nými válečnou historií, Evropa také dosahuje po
mnoho dekád úspěchů. Mír, svoboda, soužití, usmí-
ření - to vše je evropským úspěchem.

Ale nesmíme zapomínat na skutečnost, že
v těchto dnech společná Evropa podstupuje vý-

znamnou krizi důvěry ve vědomí populace. To není
v ničím zájmu, když je snaha zakrýt věci, které jsou
vnímány veřejností, pokusy o utajování, o klamání,
nebo se zvedá morální ukazováček proti kritikům.
Taková reakce na krizi důvěry ještě zesílila krizi
důvěry a udělala věci ještě horšími, ne lepšími.
Proto jsem v tomto velkém tématu, který hýbe po
mnoho měsíců veřejností, tématu imigrace, pro
přesný kompas a pro jasné stanovisko.

Bavorský rozhlas udělal loni průzkum mezi oby-
vateli Bavorska s otázkou "Žijete rádi v Bavor-
sku?" A "Proč?". Na první otázku lidé odpovídali
téměř na sto procent "Žijeme v Bavorsku rádi" -
všichni, ať už vyrostli tady, nebo se sem přistěho-
vali. Mimochodem, všichni přispěli k tomuto kve-
toucímu Bavorsku.  A za to bych také rád
poděkoval. Bavorsko by nebylo prosperující zemí
bez vašeho příspěvku, bez vaší kultury, bez vašeho

nasazení, dámy a pánové, pro toto krásné Bavor-
sko. Díky za to. Mnohem zajímavější je odpověď
na druhou otázku: "Proč chcete žít v Bavorsku?"
A politici tvrdí, že kvůli pracovním místům, vzhle-
dem k ekonomické síle, vzdělávacímu systému,
infrastruktuře a mnoha dalším věcem. Víte, co lidé
odpověděli? Při potřebě se výstižně vyjádřit řekli:
"Protože tohle je náš domov". Definicí, kterou
jsme dnes slyšeli. Pro zvyky a tradice. Pro pocit
sounáležitosti. To jsou věci, které nemají nic spo-
lečného s hmotným světem, se kterým se často
vypořádáváme. Jsou to ideové hodnoty. Jsem si
plně vědom toho, že pokud by ekonomika vypa-
dala jinak, jiné hodnoty by byly opět na prvním
místě. Ale lidé říkají "Pro nás je nejdůležitější
domov“. Zachování zvyků a tradic, při kontaktu
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s každým jiným etnikem ve společnosti, které po-
znáváme během uprchlické krize, představuje hlu-
bokou lidskou touhu. Hlubokou touhu po idejích,
po pravidlech ve společnosti. Tento týmový duch
nám vždy ukazovala sudetoněmecká etnická sku-
pina. Také význam při každé další historické
zkoušce.

Chci zdůraznit, že i rozumné, zdravé vlastenectví
je založeno nejen na hodnotě něčeho, ale také na
srdci. Na každém Sudetoněmeckém dni s plnou hr-
dostí  prezentujete vaši historii, vaši kulturu, tra-
dice a především vaší soudržnost. Proto jste pro
mne vzorem v tom smyslu, v jakém v současnosti
obyvatelé vyjádřili své touhy. Žít tím, čím žijí lidé,
je důležité.

Proto mám dnes opět velké přání, abyste žád-
ným způsobem nebyli z této cesty svedeni žádnou
falešnou libovůlí, nebo moderností. Jsou věci, které
zůstávají nadčasově moderní. Aby nadšení, vášeň,
která byla patrná již ze slov přivítání, a pak dosáhly
vrcholu při řeči Bernda Posselta, pouze osvětlovaly
cestu, nespalovaly, když vykročí i mimo své kra-
jany, při jeho hlubokém přesvědčení o významu ev-
ropanství. Aby nadšení, které sdílíte, bylo i nadále
duchovním pokrmem a silnou hodnotou, aby roz-
nítilo mladé lidi. Vím, že to pro sudetoněmeckou
mládež nebude vždy jednoduché. Ale bude-li mít
jasnou pozici, jasný základ hodnot, aby o tom také
mluvila. Doporučil bych následující: všem, dospě-

lým i mládeži, držte tento směr, neměňte svůj názor
podle libovolných proudů a znovu žijte odpověd-
ností za naši demokracii.

Demokracie potřebuje přesvědčené demokraty.
Demokracie vyžaduje dialog. Vždy odporuji ener-
gickým kolegyním a kolegům v médiích a v poli-
tice, kteří vyvolávají dojem, že by nás lidé při
vládnutí neměli obtěžovat. Jiní jsou toho názoru,
že většina obyvatel nemá dostatek znalostí, jiní ří-
kají, že většina populace je radikální. Dámy a pá-
nové, nic z toho není pravda. Nicméně existují
snahy o jednání v zadních místnostech a tajné ma-
chinace politiků. Ti, kteří jsou přesvědčeni o svých
argumentech, se nesmí bát lidí. Proto opakuji: na-
slouchat lidem, pak přemýšlet o tom, co lidé říkají,
a pak samozřejmě rozhodnout, protože politik musí
být schopen jednat. A vždy duchem spolu, ne proti
sobě.

Jsem horlivý stoupenec diskusí, ale jakákoli dis-
kuse musí rovněž jednou vést k rozhodnutí, a pak
jej budete muset hájit. To byla vždy vaše značka,
váš slogan a velká síla sudetských Němců.  Mělo
by to být i v budoucnu. Jsem v tomto historickém
dni obzvláště hrdý na náš Sudetoněmecký lands-
manšaft.

Sudetendeutsche Zeitung. 20. 5. 2016
Pro České národní listy volně 
a zkráceně přeložil Pavel Rejf
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Základní myšlenku k nucenému odsunu tzv. sudet-
ských Němců nevymyslel prezident Eduard Beneš ,  ale
vznesl a také prosadil Neville Chamberlain za tehdejší
Anglii. Právě Chamberlain totiž navrhl, aby po válce
byly odsunuty do Německa všechny německé men-
šiny z tehdejšího Československa a Polska, aby se
tento etnický problém vyřešil už jednou provždy, tak
jak se to předtím stalo mezi Řeckem a Tureckem.

Anglická konzervativní strana tuto jeho myšlenku
přijala a také ji pomohla plně prosadit u spojenců. Brit-
ská vláda totiž přesvědčila vládu USA i SSSR o výho-
dách tohoto řešení a výsledkem byl pro všechny
závazný Protokol Postupimské konference z 2. srpna
1945.

Nucený odsun byl proveden právě na jeho základě.
Tehdejší náš prezident Beneš by nebyl vůbec nic do-
cílil, kdyby zde nebyla primární vůle hostitelské britské
vlády. Návrh odsunu Němců byl výlučně z její vlastní
iniciativy. Jinými slovy, bez britské vlády by se Eduard
Beneš v tomto směru namáhal asi zcela marně. Je
totiž zcela samozřejmé, že Československo nemohlo
Němce jen tak z vlastní vůle vyhostit, poněvadž je mu-
seli přijmout tehdejší spojenci, kteří jako vítězné moc-
nosti tehdy okupačně vládli jak v Německu, tak
v Rakousku.

Samotný odsun logisticky připravila právě jejich
Mezispojenecká Komise v Německu.

Němci byli postupně a plánovitě odsunuti do ame-
rické a ruské zóny, podle přesného a závazného plánu
převážně během roku 1946. Československo odsun
vůbec nenavrhlo a tedy ani nezpůsobilo. Nemá tedy za
něj logicky ani žádnou právní a hmotnou odpovědnost.

Odsun se konal pod přísným dohledem Mezispoje-
necké Komise a Československu se tehdy dostalo do-
konce veřejného uznání za jeho humánní a kompletní
provedení.

Jakékoliv nároky ohledně odsunu by tedy německá
vláda, a skutečně poškození Němci, měli předložit
a uplatňovat vůči tehdejším vítězným mocnostem,
tedy USA, Velké Británii a Rusku. Vládní kruhy v Ně-
mecku a Sudeťáci ovšem nejsou naivní, a tak perio-
dicky vznáší své domnělé nároky vždy jen na Českou
republiku. 

Ovšem vždy pouze prohlášeními německých poli-
tiků, nikoli normální úřední a soudní cestou. Předpo-
kládají zřejmě, že Češi si z neinformovanosti nechají
snadněji cokoliv namluvit a budou tak zbrkle jednat
dokonce proti vlastním zájmům.

O to se z naprosté neinformovanosti pokusil jak
Havel, tak Nečas i Schwarzenberg. Co když ale to ne-
bylo z neinformovanosti, ale úplně z jiných postranních
zájmů?

Německo a Němci totiž právě na základě oné do-
hody vítězných mocností nemají už možnost vznášet
žádné hmotné, ani finanční nároky plynoucí z nuce-
ného vysídlení, poněvadž Německo je doposud stále
vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26. května
1952, doplněnou a později ještě ratifikovanou v Paříži
23. října 1954

(Convention on the Settlement of Matters Arising
out of the War and Occupation, signed at Bonn on 26,
May 1952, as amended by Schedule IV to the Protocol;
on the Termination of The Occupation Regime in the
Federal Republic of Germany, signed in Paris on 23.
October 1954. 332UNTS 219).

Podle kapitoly 6, článku 3, této smlouvy Německo
nemůže už nikdy uplatnit námitky proti spojeneckým
státům ani jednotlivcům, vzhledem k trvalému zaba-
vení německého majetku, který převzali spojenci či
jednotlivci jako reparace, nebo jako přímý následek
jimi vyvolané války.

Podle kapitoly 8, článku 1 této dohody němečtí pří-
slušníci nemohou už nikdy uplatňovat žádné hmotné
ani finanční nároky proti spojencům a jejich občanům
a takové nároky nemohou být už nikdy projednávány
ani německými soudy.

Podle článku 3 téže kapitoly, Německo, nebo jeho
příslušníci, nemohou už nikdy uplatňovat žádné ná-
roky proti spojencům a jejich příslušníkům, které
vznikly z jakýchkoliv jejich činů nebo opomenutím
mezi koncem války od 5. května 1945 až do nabytí ra-
tifikační platnosti této smlouvy 5. května 1955!

Jak je tedy jasně patrno z uvedené smlouvy, veš-
kerý majetek německé vlády a jednotlivých Němců na
území Československa přešel do plného vlastnictví
Československa a jeho občanů jako povinná splátka
na reparace za všechny válečné škody, způsobené
právě Němci.

Skutečné válečné škody způsobené Českosloven-
sku Německem přitom vysoko přesahují zmíněný za-
bavený německý majetek. Německo navíc dodnes
nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu za tyto
škody a je tedy dodnes ve skutečnosti obrovským dluž-
níkem České i Slovenské republiky, a nikoliv naopak.

Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)
http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html

ODSUN NĚMCŮ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
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Wiesbadenská úmluva
Ujednaná mezi generálem Prchalou za Český národní výbor v Londýně a Pracovní pospolitostí na ochranu

sudetskoněmeckých zájmů, zastoupenou Dr. Lodgmanem, Reitznerem a Schützem.
1. Obě smluvní strany vycházejí z demokratického světového názoru a odmítají jakýkoli totalitní systém.

Obě strany považují demokratickou úpravu poměru v česko-moravsko-slezském prostoru za součást boje
o sjednocenou Evropu. Podle jejich přesvědčení může býti dosaženo tohoto cíle jen tehdy, spojí-li se tyto národy
dobrovolně a svobodně rozhodnou o svém právu na sebeurčení.

2. Obě strany uznávají zásadu, že v emigraci není nikdo oprávněn zavazovati svůj národ. Jen národ sám je
pánem svého osudu a má míti možnost svobodně se rozhodnout, kterou cestou se chce dát. Jen lid rozhodne
s konečnou platností.

3. Obě strany považují návrat sudetskoněmeckých vyhnanců do jejich domoviny za spravedlivý a tudíž sa-
mozřejmý.

Jsou si vědomy toho, že k tomuto návratu muže dojíti teprve tehdy, až také český národ bude osvobozen.
Proto učiní vše, aby jeho osvobození bylo uskutečněno.

4. Obě strany odmítají uznati vzájemně kolektivní vinu a v důsledku toho zavrhují myšlenku na pomstu, na-
proti tomu však požadují náhradu za škody, jež utrpěl jak český, tak sudetskoněmecký lid, stejně jako žádají
potrestání duchovních původců spáchaných zločinu i jejich výkonných orgánů. Obě strany považují toto opatření
za nezbytné, protože události posledních desetiletí by znemožnily přátelské soužití obou národů, pokud žije
dnešní generace, v níž jsou pachatelé i oběti těchto zločinu na majetku i na životě.

Ani při nejlepší vůli by nemohla vymizeti vzpomínka na tyto události z paměti obou stran, pokud nebude
u obou národů odloučena ona část, jež je zatížena těmito zločiny. Potrestání těchto zločinů patří - podle názoru
obou stran - vždy vlastnímu národu, poněvadž to nebyly zločiny jen na druhém národě, nýbrž i na národu vlast-
ním, jimiž byla těžce poškozena pověst a vážnost každého z těchto národu v očích slušných lidí.

5. Obě strany jsou za jedno, že o konečném státně-politickém uspořádání rozhodnou oba národy ve smyslu
ustanovení bodu 2, a to jakmile bude osvobozen český národ a jakmile se vrátí sudetští Němci do svých do-
movů. Aby mohly býti vytvořeny předpoklady nového soužití obou národů, které v průběhu tisíciletí žily v nej-
užším svazku a také v něm v budoucnu žíti budou, dohodly se obě strany, že k tomuto účelu ustaví Federální
výbor. Obě strany budou v tomto výboru zastoupeny rovným dílem.

6. Tento návrh podléhá ratifikaci jak ze strany Českého národního výboru v Londýně, tak Pracovní pospolitosti
k ochraně sudetskoněmeckých zájmů v Mnichově. Text tohoto návrhu - až do té doby přísně důvěrný - bude
zveřejněn po ratifikaci.

7. Tato dohoda je sepsána v jazyce českém a německém. Oba čistopisy budou podepsány jak presidiem
Pracovní pospolitosti k ochraně sudetskoněmeckých zájmů v Mnichově, tak generálem Prchalou v zastoupení
Českého národního výboru v Londýně. Oba texty jsou autentické. München-London pátek 4. srpna 1950

Za pracovní pospolitost k ochraně sudetskoněmeckých zájmu Presidium: Lodgman, Reitzner, Schütz.
Za Český národní výbor: Prchala, Pekelský
Úmluva byla ratifikována Pracovní pospolitostí k ochraně sudetskoněmeckých zájmů v Mnichově dne 4.

srpna 1950 a Českým národním výborem v Londýně dne 5. srpna 1950.

Bernd Posselt ve svém projevu na 61. sjezdu odsu-
nutých Němců z Československa, který se konal v roce
2009, poměrně široce mluvil i o wiesbadenské dohodě.
Označil ji za vizionářský dokument, jímž sudetoně-
mecká národnostní skupina učinila velký krok k čes-
kému národu, a zvláště pak k úpravě budoucích vztahů
mezi Čechy a sudetskými Němci. V jednom z následu-

jících svých vystoupení Bernd Posselt uvedl, že sudetští
Němci jsou připraveni k dialogu, jenž by alespoň orien-
tačně měl vycházet právě z wiesbadenské dohody…

Pokud jde o signatáře dohody, pak především je
třeba zdůraznit, že generál Lev Prchala nebyl českým
vlastencem, ale pouze, slušně řečeno, fašizujícím ge-
nerálem, který se obklopil českými kolaboranty s na-
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cisty. Druhým signatářem za „svobodné exilové
Čechy“, jak se vyjádřil Posselt, byl Vladimír Pekelský,
člen Vlajky, zatčený v roce 1945 za kolaboraci
s Němci, jemuž se podařilo v následujícím roce utéct
z vězení a dostat se do Západního Německa.

Generál Lev Prchala založil v roce 1940, spolu s no-
vinářem Petrem Prídavkem, Československý národní
výbor jako formu opozice vůči československému od-
boji vedenému čs. londýnskou vládou a prezidentem
dr. Eduardem Benešem. Pozdější Českou národní jed-
notu Prchala koncem roku 1944 přebudoval na Český
národní výbor. Po únorovém puči v ČSR vznikla
v březnu 1948 Česká národní skupina pro Západní
Německo. V únoru 1949 byla založena Rada svobod-
ného Československa (RSČ), která se stává předsta-
vitelkou Čechů a Slováků v exilu. Předsedou
předsednictva se stal dr. Petr Zenkl, místopředsedou
dr. Jozef Lettrich. Dalšími členy předsednictva byl
Václav Majer, Dr. Adolf Procházka, Dr. Josef Černý,
Dr. Jozef Dieška. Dr. Štefan Osuský, Ferdinand Pe-
routka, Dr. Juraj Slávik. Český národní výbor byl jedi-
nou českou skupinou mající styky se sudetskými
Němci, která byla ochotna jednat s nimi o budoucím
vzájemném vypořádání se ve svobodné Evropě.

Proti této úmluvě se negativně vyslovila Rada svo-
bodného Československa (RSČ). Ze strany sudet-
ských Němců dochází k pokusu k jednáním o otázce
jejich osudů ve svobodné Evropě. Dne 20. dubna 1953
pověřenec předsedy Sudetoněmeckého landsman-
šaftu Dr. Rudolfa Lodgmana jménem Simon navštívil
Peroutku v New Yorku. Podle vlastnoručního Perout-
kova zápisu bylo důvodem návštěvy najít nového čes-
kého partnera pro jejich politický program, neboť
generál Prchala údajně neměl žádnou váhu. Dva roky
nato se Peroutka za přítomnosti hraběte Jindřicha Ko-
lowrata-Krakovského setkal s Paulem Fialou, repre-
zentantem dr. Lodgmana v Americe. Účelem Fialovy
návštěvy bylo přání zahájit jednání mezi Čechy
a Němci. Na Peroutkovu otázku Fiala řekl, že sudeto-
německý program je vytvořit „federativní stát Čechů
a Němců“, přičemž by se střídali čeští a němečtí pre-
zidenti. Dr. Lodgman podle něj stále čeká na vyjed-
návání s Čechy. Zatím jednají s Dr. Josefem Černým,
který souhlasí s programem federace, a přejí si uza-
vřít formální dohodu s Radou svobodného Českoslo-
venska. Další jednání se však již neuskutečnila. Jak
pro československou emigraci, tak pro domácí čes-
koslovenské politiky otázka sudetských Němců byla
vyřešena jejich odsunem. Na těchto pozicích větši-
nová česká politika zásadně zůstává dodnes.

Po vzniku Charty 77 svolala Ackermann-Gemeinde
spolu s Opus bonum zasedání ve Frankenu 1978, kdy
někteří chartisté začali přehodnocovat odsun a úlohu
tzv. sudetských Němců. “Právo na dějiny“ byl dokument
Charty 77 11/84, který otevřel stavidla k přepisování na-
šich dějin, jež se zatím velmi málo úspěšně snažil pře-
vyprávět Sudetoněmecký landsmanšaft (sborník Hlasy
k českým dějinám, redigoval doc. Dr. Luboš Kohout,
CSc., pojednává o této problematice blíže.) Do popředí
se dostaly i otázky úlohy katolické církve v našich ději-
nách a habsburská monarchie. Tzv. Danubius i Bohe-
mus působili velmi účinně v tomto směru.

Kam až jsme se v této „transformaci“ dnes dostali,
nejlépe vypovídá např. skutečnost, že (náš bývalý mi-
nistr zahraničních věcí) Karel Schwarzenberg nemluví
o odsunu, přesídlení či transferu, ale o vyhnání su-
detských Němců, a to zcela v rozporu s terminologií
Postupimské dohody, atd.

Měl by však vědět, že za vyhnání stát, který ho pro-
vedl, nese odpovědnost a je povinen vyhnaným na-
hradit škody, které jim vyhnáním vznikly. Vyhnání je
jednostranný akt jednoho státu, který je v rozporu
s mezinárodním právem.

Odsun, přesídlení, transfer byl ale proveden na zá-
kladě rozhodnutí vítězných mocností a v souladu
s jimi stanovenými principy.

I povídání pana Schwarzenberga o kolektivní vině
je zcela scestné.

Němci, převážně i s rodinami, a bylo jich tisíce,
utekli z našeho území ze strachu před trestem za zlo-
činy, které spáchali, ještě před koncem války…

Další tisíce antifašistických Němců, na něž se
odsun nevztahoval, odešlo z Československa do Ně-
mecka do sovětské i americké okupační zóny dobro-
volně a samozřejmě za zcela jiných podmínek, než
Němci podléhající odsunu. Měli celou řadu výhod.
V Německu se podíleli na výstavbě nových demokra-
tických správních i jiných orgánů. V tehdy ještě ne de-
nacifikovaném Německu byli vítanou posilou.

Přesto po odsunu německého obyvatelstva čítala
německá menšina na našem území přes 200.000 lidí.
Z uvedeného jasně vyplývá, že při odsunu jsme ne-
rozhodovali na základě kolektivní viny. V posledních
svobodných volbách v Československu v květnu 1938
se vyslovilo pro nacisty asi 90% německého obyva-
telstva.

Přes tyto skutečnosti řada médii neustále tvrdí ne-
pravdy. Proč asi? Komu tím slouží?

České národní zájmy jsou jim cizí.
České národní listy
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Nóta československého ministerstva zahraničních věcí
americkému velvyslanci v Praze 17. prosince 1947*

Je všeobecně známo, že Wenzel Jaksch, bývalý su-
detoněmecký sociálně demokratický poslanec v čes-
koslovenském Národním shromáždění, je vedoucím
činitelem protičeskoslovenské politické kampaně bý-
valých sudetských Němců v zahraničí. Je to muž, jehož
politická koncepce byla odedávna velkoněmecká.
V době pro Československo nejtěžší, po mnichovské
dohodě, která odtrhla od Československé republiky
kraje, obývané sudetskými Němci, zastával Wenzel
Jaksch Hitlerem ražený názor, že spojení říšských
Němců se sudetskými a rakouskými má zůstati trvalé.
Ve svém protičeskoslovenském zaujetí, jemuž za války
dával průchod v časopise "Der Sozialdemokrat", jejž
vydával a dosud vydává jako emigrant v Londýně, za-
hraňoval svým krajanům, sudetoněmeckým emigran-
tům ve spojeneckých zemích, aby vstupovali do
československé armády a přispěli lak v rámci své státní
přináležitosti ke spojeneckému vítězství. Když se brit-
ská vláda roku 1942 prohlásila za zbavenou závazků
Mnichovské dohody, poslal WenzI Jaksch proti tomu
dokonce jménem své strany rozhodný protest prezi-
dentu Rooseveltovi.

Tento muž, který je svou minulostí ztělesněním pro-
tičeskoslovenského postoje oněch prvků mezi býva-
lými sudetskými Němci, které nepodlehly nacismu, se
snaží státi se nyní jejich ideovým vůdcem. Používá
k tomu své bývalé sudetoněmecké sociálně-demokra-
tické strany, kterou jako zvláštní skupinu stále udržuje...

Ačkoliv mnozí význační přívrženci Jakschovi jsou
dnes leckde vedoucími činiteli německé SPD** k sply-
nutí Jakschovy skupiny s touto stranou nebylo dosud
ani formálně, ani ve skutečnosti provedeno. Politická
činnost sudetských sociálních demokratů v Německu
se jeví v tomto smyslu jako samostatně organizovaná
politická práce, třebaže uvnitř jiné politické strany. Nes-
rovnává se tudíž tato převážně politikou se zabývající
organizace, složená výlučně z bývalých sudetských
Němců, se zásadami, vytyčenými v prohlášení velvy-
slanectví Spojených států ze dne 8. listopadu 1947 pro
dovolené organizování těchto Němců.

O protičeskoslovenské propagandě Jakschovy sku-
piny je známo, že po skončení války se rozrostla z dří-
vějších polemik a houževnatého prosazování vlastní
politické koncepce v hanlivou a nenávistnou kampaň
proti Československé republice. Wenzel Jaksch ji pro-
vádí různým způsobem: Útoky ve vlastním tiskovém
aparátu, vydáváním brožur, častými memorandy
a apely na různé světové činitele, rozhlasovými rela-

cemi, přednáškami, tiskovými polemikami, články v ci-
zích novinách a cestou inspirovaných pomluv proti
Československu v různém tisku v Německu, v Anglii,
v Americe, ve Švédsku a vůbec všude, kde se mu
k tomu naskytne příležitost.

Wenzel Jaksch, dosud usazený v Londýně, podnikl
v březnu a dubnu 1947 dvouměsíční cestu po Ně-
mecku, a na podzim 1947 byl na propagační návštěvě
ve Švédsku. Nyní se československé úřady dovídají, že
se hodlá odebrat do Německa a usídliti se trvale ve
Frankfurtu, aby tam pokračoval ve své politické čin-
nosti. Tyto návštěvy a tento jeho úmysl vytvářejí velmi
vážné politické důsledky mezi Němci odsunutými
z Československa, kteří spatřují v Jakschovi vedoucího
činitele svých protičeskoslovenských snah. Jest opráv-
něná obava, že jeho usazení se v Německu a jeho
odsud řízená politická činnost by vzbudily mezi odsu-
nutými Němci nejen zvýšenou agitaci proti ČSR, ale
také neodůvodněné naděje na změnu jejich osudu, jak
o něm rozhodla Postupimská konference, takže by byly
s to zpomalit jejich žádoucí splynutí s německým pro-
středím a jejich asimilaci s německými poměry.***

Archiv ministerstva zahraničních věcí, Německo
1945-1950, k 14, o 3, čj. 240.724/M-1I47

* Nóta reagovala na prohlášení amerického velvy-
slance v Praze z 8. listopadu 1947, v němž byly vyhlá-
šeny zásady postupu amerických okupačních úřadů
vůči odsunutým Němcům. Jejich cílem bylo zajistit, aby
odsunutí sudetští Němci plně splynuli s prostředím
v Německu. Nóta byla dána na vědomí československé
vojenské misi u Spojenecké Kontrolní Rady v Berlíně
a československému generálnímu konzulátu v Mni-
chově.

** Socialdemokratische Partei Deutschlands (Soci-
álně-demokratická strana Německa).

*** V roce 1958 shrnul Wenzel Jaksch své politické
názory do knihy Europas Weg nach Potsdam. V ní zá-
sadně odmítá existenci Československa i jeho obnovu
v roce 1945, a nenávistně útočí na všechny českoslo-
venské demokratické politiky v čele s Edvardem Be-
nešem. Kniha se dočkala čtyř německých vydání
a v roce 2000 byla s finanční podporou německé spo-
lečnosti Ackermann-Gemeinde vydána v českém pře-
kladu v Praze. (Wenzel Jaksch, Cesta Evropy do
Postupimi. Vina a osud v podunajském prostoru. Praha
2000, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku).

Edvard Beneš – Odsun Němců a dokumenty, vydala
Společnost Edvarda Beneše, Knižnice SEB, Praha 2011
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Vlastenecké hnutí je rozdrobeno do několika sku-
pin a řady skupinek. Je tento žalostný stav výsledkem
neschopnosti jejich představitelů se domluvit na jed-
notné akci? Myslíme, že do určité míry ano. Zkuše-
nosti, které jsme učinili za posledních 25 let, nám
říkají, že to však může být i jinak. Vlastenecká hnutí,
pokud dorostla, stačila dorůst do významnosti, byla
nejrůznějšími způsoby vnitřně rozkládána, aby nako-
nec se stala slupkou bez obsahu, živořila nebo pře-
stala existovat.

Uveďme jen jeden příklad z minulosti. Vlastenecké
fórum (VF) prožívalo dobu svého rozkvětu v období
prezidentské volební kampaně. Jistě se také zaslou-
žilo o zvolení M. Zemana do funkce prezidenta. Poté,
místo toho, aby dále rostlo, upevňovalo se, bylo
vnitřně rozkládáno. Kde je dnes VF? Může se pova-
žovat za významného hráče v současných zápasech,
které vedou vlastenecké síly? Nikoliv! Dnes i jeho nej-
významnější zakládající složka, Český svaz bojovníků
za svobodu, prochází těžkým obdobím. Pokud by do
jeho vnitřního vývoje nezasahovaly vnější síly, možná
i zprostředkovaně přes spřízněné duše, ke konsolidaci
a obnovení jeho funkčnosti by jistě došlo. Ale tuto ča-
sovou šanci však zřejmě nechtějí ti, co by rádi viděli
ČSBS kulhat na obě nohy a dokulhat se tak k nicot-
nosti, svazu dát.

Pan ministr Stropnický, aniž by byl řádně informo-
ván o vnitřní situace svazu, žádná potřebná objektivní
šetření, která by ukázala, co se ve svazu děje, nepro-
běhla, již ukazuje palcem dolů. Uvažuje, že ČSBS ne-
poskytne dotaci. Je to hrůzné, ale je to tak. Pan
ministr, místo aby se snažil svazu pomoci, mu podráží
nohy v přímém přenosu. Je na situaci v ČSBS nějak
zainteresován? Víme, že v nedávné době se vyjádřil
pan Babiš v tom smyslu, že nejvhodnějším kandidá-
tem na prezidenta republiky za ANO je právě pan
Stropnický. Jsou jeho kroky proti svazu jeho prvními
kroky v dosud oficiálně nezačaté volební kampani?
Pokud ano, pak pan ministr vysílá odpudivý signál
všem vlasteneckým subjektům, jímž říká, že jeho
zájem stojí výše, než nějaké vlastenectví.

Ať již je to jakkoliv, ČSBS je zeslaben a jeho autorita
zpochybněna. Domníváme se však, že tento stav
svazu má i další důsledky. Těžko bude poskytovat po-

třebné služby VF, nebo podobnému subjektu, a je
i málo pravděpodobné, že se stane jeho jádrem. Vla-
steneckým silám již nyní chybí VF a co zítra, když se
situace nezmění k lepšímu, kdo bude koordinovat vla-
stenecké síly? Zatím takový subjekt není vidět.

Z hlediska sil, které z naší republiky hodlají učinit
pouhou zemi a jí zařadit do německého společenství
nebo z ní učinit přívěsek americké politiky, jež již celá
desetiletí spatřuje v západní a nověji i ve střední a ji-
hovýchodní Evropě, svůj „mírný“ protektorát, jak se
vyjádřil Zbigniew Brzezinski, je to žádoucí zpráva.
Dosud žádného významného vlasteneckého proti-
hráče nevidí. Mají tak usnadněnou cestu.

Kolaboranti, pokud budou chtít dosáhnout svých
cílů, musí nutně rozdělovat a rozdělit náš národ, pře-
devším její aktivní vlasteneckou část, na tolik skupin
a skupinek, na kolik to jen půjde. A právě v této fázi
rozbíjení národní jednoty se nacházíme, VF nám chybí.
Vyslovení zrádci získávají pro své cíle i dezoriento-
vané lidi. Většina medií, zvláště ČT, jim v tomto úsilí
dlouhodobě napomáhá.

Je otázkou, proč této dezintegraci představitelé
vlasteneckých sil nečelí dostatečně? Nelze tuto ne-
schopnost vysvětlovat jen tím, že každý představitel
hodlá zůstat představitelem, přestože stojí v čele ma-
lého či dokonce ještě menšího houfce. Důvodů je jistě
více, a to mnohem závažnějších. Přesto nezbývá nic
jiného, než aby nejrůznější diference vlastenecké sku-
piny překonaly a našly cestu k sobě, aby mohly čelit
sílícím útokům rozkladných sil.

Je-li našim cílem uchování a rozvoj našeho státu,
národa, nemůžeme ho dosáhnout v současném roz-
dělení. Čas na sjednocování vlasteneckých sil se krátí.
Máme pouze několik málo měsíců. Nesjednotíme-li
se, přes vytrvalé a silné rozkladné úsilí kolaborantů
nevyhrajeme již probíhající zápas. Menšina vyhraje
nad většinou a naše zkáza bude časem dokonána.

Představujeme většinu národa, v jeho zájmu na-
jděme k sobě cesty a společně vzdorujme úsilí roz-
kladných zrádcovských sil. To je cesta k vítězství.
Nakročme konečně na ni a s plnou rozhodností ji sle-
dujme! Jsme hodnotovou společností. Bráníme i de-
mokracii, svobodu, sociální spravedlnost a mír.

České národní listy, 6. 11. 2016 

Rozkládají nás, ale přesto se musíme sjednotit,
abychom boj o naši budoucnost vyhráli
JAN SKALSKÝ
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OBČANSKÁ DISCIPLINA
Nenadávej na zrcadlo,
když máš křivou hubu!
Mílu by to nenapadlo,
Ransdorf nebyl Ubu.

Smrt smazala jeho dluhy.
Hyeny však chtějí svoje.
A my jeden jako druhý 
zvykáme si na obojek!

ZÁCHRANNÝ KRUH EU
Čím chceš zaplatit, Řecko?
Nejlíp, když nám dáš všecko!
Koupíme tvoje dluhy
i s olympijskými kruhy.

Neříká se tomu chucpe?
Teď Evropa Řeckem ucpe
díru ve vlastní lodi.
Imigrantům se vrak hodí!

VÍTĚZSTVÍ ILUZÍ NAD REALITOU
Já žiju už jen reklamou.
Reklamy nikdy nezklamou.

Jsou totiž plné krásných lží,
co pravdu na čas zamlží.

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

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

LEŽ VÍTĚZÍ
Tam, kde lidu vládnou hlavy hovězí,
lež nad pravdou celkem snadno vítězí.

Ale ani tam, kde vládne si sám lid,
nebývá od volů vždycky jenom klid.

NOVÝ ŽIVOČIŠNÝ DRUH
Zkřížili ptáka s penisem
a nebrali si ubrousek.

Klec opatřili pak nápisem:
Ptakokot čili kalousek.

Z LISTOPADOVÝCH FUCKARŮ A SESHITŮ
Kdo nevidí si do pussy,
nacpe si do ní kuře.
Překladatelské pokusy
dopadly mnohem hůře:

Každý, kdo mluví sprostě,
dostane červenou kartu.
A vejcem třeba i po sté,
když nebude velebit Chartu.

Když nechcete chválit knížete, 
patrona české země,
tak si to, lůzo, slížete -
tentokrát zevnitř i zevně!

POPULAČNÍ 
Prci, prci, prcičky,
píchejte jak včeličky,

ať se rodí hodně dělnic,
které skončí u popelnic,

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

KAREL HAVLÍČEK
BORODUBSKÝ 
Epigramy

Jak by to dnes asi viděl Karel Havlíček Borovský? Na takovou otázku mi samozřejmě nikdo neodpoví.
Naskytla se mi však jiná možnost – probírat se pozůstalostí nedávno zemřelého autora, který psal pod
podobným pseudonymem, jako KHBD. A nacházím v ní super kousky. Tak zkuste třeba tyto!
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KDYŽ JE CÍRKEV PŘI CHUTI
Kardinál Dominik Duka
to je kluk jako lusk!

Srdce mi nad ním však puká.
Neměl by držet půst?

VÍTĚZSTVÍ LÁSKY?
Kde vítězí k prachům láska,
kdejaké prase si mlaská.

Hned vyzařuje z něj autorita,
protože má flek u koryta.

POSLEDNÍ VAROVÁNÍ
Zemane, Zemane, Zemane,
ať se to víckrát nestane!
Nemůžeš si plést číči a píči,
nebo zas začneme vyzvánět klíči!
A až ti pořádně vycinkáme,
vyklidíš Hrad i lánský zámek!

********************
Tyto verše napsal KHBD krátce 
před svým odchodem ze světa, 
který aspoň trochu prozářil svým humorem. 
Jeden čtenář mi napsal, že ho 
naštval autorův antizemanovský epigram. 
Ale řekl bych, že se mýlí. 
Byl antiantizemanovský.

JAK Z TOHO VEN?
Skupina jménem Ztohoven,
čítá prý až sto řití.
Tak či tak trousí dost hoven,
která se všeho chytí.

Nad Hradem vlají rudé trenky,
jimž chybí bílý suspenzor
s otiskem jasně modré rtěnky
těch pravých ptáků z Kavčích hor.

Ať už si hrají na horolezce,
jimž chybí cepín, mačky, skoby,
nebo se mění v řiťolezce
ví aj pí naší skvělé doby,

pořád jsou to holt umělci!
Kdo umí, umí, známá věc!
A lid jen čumí. V krmelci
trus na pět zbyde nakonec.

ZNÁTE LÍPU?
Že ne? Pak vězte, že se jedná o čtvrtletník Vý-

boru národní kultury, vydávaný již – považte –
17 let! V roce 2012 dosáhl čtvrtým číslem této
hodnoty. Nás ovšem právě v čísle čtvrtém zaujal
na předposlední stránce epigram z rodu Karla
Havlíčka Borovského /autorem je nějaký Karel
Havlíček Borodubský/, ZKROCENÁ MÚZA. Pro
jeho obsah i poměrnou krátkost jej nyní přetis-
kujeme také v naší Naději.

Básník Miroslav Hule,
ne nepodobný nule,
učil se v Kmeni i v Tvorbě
dobově mělké orbě
tuzemské básnické líchy.
Ale vem čert jeho hříchy!
Dávno už zapomněl na poluce
své opožděné puberty –
teď ve službách jiné revoluce
zamítá rudé oferty.
A že sám nemá trenčkot čistý
plameny dští na komunisty,
študáky žene do boje
z Třeboně až do Budějic…
/Co může Múza čekat víc,
když nosí modrý obojek?!/

Poznámky:
Kmen, Tvorba byly časopisy předlistopadové

doby. Miroslav Hule (nar. 9. 9. 1946 ve Zlivi na
Českobudějovicku) žil v té době již v Třeboni, kde
je dosud a vedle samostatných básnických sbí-
rek na stránkách Kmene i Tvorby publikoval. Byl
spolupracovníkem Jihočeského nakladatelství,
psal i prózu, hlavně s náměty rybářskými. Pub-
likoval v té době též v nakladatelství Mladá
fronta. Jako stavební inženýr pracoval v a. s. Ry-
bářství Třeboň. 

-J.Bí-
NADĚJE. Komunistický list otevřený celé le-

vici. XXIII. ročník, č. 3/2013
jh.kscm.cz/sites/default/files/soubory/uziva-

tele/slavonice/2013_nad6-2013.pdf

NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL
CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU.

J. A. KOMENSKÝ
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ŠKOLIČKA
Stojí škola školička
do ní chodí Anička,

ve školce si děti hrají
na školu se připravují.

Učí se tam písničky,
říkanky i básničky.

RANNÍ PTÁČE
Jana, to je ranní ptáče,
z postele hned ráno skáče,

když se pěkně umyje,
boty si obuje.

DOMINIK
Dominik se otužuje,
každé ráno se sprchuje,

je to zdravé velice, 
dělají to ve školce.

PETRA
Petra, to je čiperka,
Mrštná je jak veverka,

Ve škole má jedničky, 
Nosí pěkné culíky.

VÁŽKA
Létá vážka nad jezerem,
schovává se před Pepíkem,

Chce jí chytit do síťky,
dát si jí pak do sbírky.

Vážka, ta se nedala,
honem se mu schovala.

MARTINKA
Martinka peče cukroví,
Kdo ho sní, to ona ví, 

sousedovic Jeníček
oždibuje perníček.

STONOŽKA
Viděli jsme stonožku
navlékat si ponožku,

na každou nožičku
obula si botičku.

ČIPERKA
Veverka čiperka, 
louská si jadérka,

louská si oříšky
na zimu do spížky.

SLONI
Sloni to jsou ušáci,
břicháči a nosáči,

jsou to velcí rošťáci,
všežravcia naháči.

ZAJÍC 
Číhá zajíc v jeteli,
chystá on se na zelí,

jen až strašák zaleze, 
hned si zelí odnese

KRTEK
Krtek nosí kalhotky,
nejsou to však lecjaký,

kalhotky mají kapsičky,
vpředu mají knoflíčky.

Na nich nosí kšandičky,
Pérovací gumičky.

JAN DAWIDKO 
Říkadla pro nejmenší a něco navíc
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NA SILNICI
Na silnici, tam je živo,
auta jezdí vlevo, vpravo,

chceš-li přejít, pozor dávej,
na přechodu vždy přecházej.

NA ULICI
Na ulici pozor dávej,
s míčem nikdy nedováděj,

s míčem hraj si na hřišti,
tam nedojde k neštěstí.

VÍTR
Vítr fouká po strništi
Jirka s Tondou draka pouští,

je to dráček papíreček
vzduchem létá jako ptáček.

SNĚHULÁCI
Sněhuláci to jsou braši
v zimě oni všude straší,

na horách i v dolinách
ze sluníčka mají strach.

MIKULÁŠ
Dneska večer až se setmí
přijde k nám Mikuláš,

čtyři čerti, jeden anděl
vedle něho budou stát.

Čerti budou chlupatí
od hlavy až po paty.

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

ZIMA
Ledový vítr fičí za komíny
meluzína ohlásila příchod zimy.

Martin na bílém koni přijel
zahalil celou krajinu sněhem.

Na kamnech purpura voní,
vánoční stromeček, dárky pod ním.

NOVÝ ROK
Fujavice metelice
už se čerti žení,

metelice fujavice
už tam pěkně sněží.

Fujavice metelice
Vánoce se blíží,

metelice fujavice
už nám stromky svítí.

Fujavice metelice
mrzne až tam praští,

metelice fujavice
Nový rok je tady.

V botách svatého Mikuláše
Kdo by neznal příběh svatého Mikuláše, který třemi

balíčky s penězi zachránil tři dcery chudého člověka?
Tento příběh se stal základem nádherné tradice. Děti
si večer před svátkem svatého Mikuláše vyčistí boty
a dávají je za okno. Ráno nebo už pozdě večer na-
dšeně a s rozzářenýma očima vytahují dárky. Nejde,
nebo alespoň by nemělo jít o to, co dostanou, ale o zá-
žitek nechat se obdarovat a těšit se z toho. Pokud
bude chodit Mikuláš a děti budou z bot vytahovat
dárky, bude tak přítomná víra v dobro, v schopnost
vzdát se něčeho, co druhému udělá radost. Boty plné
dárků jsou odkazem, že dobrý člověk ještě žije. A je
skrytý v každém, kdo se navzdory životním botám
rozhodne nerezignovat a dělat druhým radost.

Vánoční zamyšlení
Čím víc dárků, tím více radosti. Dárek je přede-

vším osobní poselství. Říká se, že vánoce jsou
svátkem dětské radosti a veselí. Dětem dárky dě-
lají radost. Někdy ale podléháme představě, že
platí jakási přímá úměra: čím více dárků, tím více
radosti. Není tomu tak. Dárek není jen ona věc,
která se dává a která má hodnotu vyjádřenou v pe-
nězích. Dárek je především osobní poselství, které
říká: mám tě rád. A něco takového se vlastně ani
penězi vyjádřit nedá. V dárku - pokud je myšlen
upřímně a vskutku jako dárek - dáváme totiž sami
sebe. A to je velká, slavná věc, kterou bychom měli
o vánocích zažít. Zabalte letos svým blízkým pod
vánoční stromek svůj úsměv, pohodu, lásku
a hlavně dejte jim ji nejvíce - čekají na to. Ten zá-
zrak pak bude dárkem i pro vás.
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POKORA
Já pro lásku, hlavu ztratil,
noci smutné, bezesné
za ty klidné vyměnil,
když zkřížilas mi cestu.

Podej mi ruku moje milá,
podej mi dlaň svou,
vždyť Ty jsi zavinila,
že večer uléhám s obavou.

Podej mi, lásko, ruce obě,
nastav obě dlaně,
já hořím láskou k Tobě,
své srdce dám Ti na ně.

ŽÍZEŇ
Z Tvých rukou chtěl bych
jak z kalíšku rosu pít,
ze rtů by se spustil vzdych,
žízeň svou moci uhasit.

Po Tvé lásce žízním,
jen po kapkách ji
dáváš, podléhám trýzním,
vždyť tak vroucně Tě miluji-

Láska má, jak skřivan 
se pyšní letem svým,
Tvého těla vůně závan
navždy je osudem mým.

PROMĚNY
Chtěl bych, abys byla květinou
a já včelkou medonosnou se stal,
létal bych k Tobě každou vteřinou
a nektar Tvůj z Tebe sál.

Já pak opilý jsem zcela, 
ač alkoholu se nedotkl, 
ta příčina by tu byla, 
to už klasik dávno podotkl. 

Ten cit, jenž krví, 
mou vře a ji vhání 

do tváří, ty na rudo barví, 
jak červánky po klekání. 

Chtěl bych, abys byla květinou 
a já sluncem pro Tebe se stal, 
zahřál bych Tě každou vteřinou, 
žárem své lásky Tě spaloval. 

KONEC LÁSKY
Po tváři mi slzy stékají,
stojím tu sám a nevím jak dál,
naše kroky se už nikdy nesetkají,
stalo se to, čeho jsem se bál.

Tvé dlaně mě už po vlasech nepohladí,
dozněla slova lásky vyznání,
ještě včera jsme byli oba mladí,
teď jsme si cizí, neznámí.

Lásku jsme si navzájem slibovali,
když jsem Tě držel v náruči,
teď jsme ji spolu navždy pochovali
jen potůček na naší louce dál zurčí.

DŮM – ŽIVOT
Bydlím v domě,
v bytě o jedné místnosti,
starosti se střídají
se dny klidu.

Koupelna se záchodem 
je společná na chodbě
pro všechny, co tu žijí,
osud mého lidu.

IVAN FENCL 
Proměny
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Bydlím v domě,
v bytě o jedné místnosti,
starosti se střídají
se dny klidu.

Teplé jídlo na talíři
občas se nepovede,
na zdi fleky po malíři,
moc často dřu bídu.

Bydlím v domě,
ten dům sám život,
dveře se postupně zavírají,
přežívám a nebo žiju?

Ten dům je jak život,
tisíce jich na každém patře,
někomu navaří, nebo zavaří,
tisíci barvami osudy natře.

Život se točí dokolečka
jak řetízkový kolotoč,
za závěr každé jízdy
v každém patře číhá tečka.

POHŘEB PŘÍTELE
Za kočárem s výzdobou
kráčím spolu s vdovou
jež potřebuje moje rámě,
s vděčností hledí na mě
.
Kolena se podlamují oběma,
tak bledá, v černém oděna
kráčí mi po boku,
na cestu hraje hudba do kroku.

Svůj tklivý pochod smuteční,
v místa, kde k nebi ční
pomníky v kamenné spanilosti
pro nejbližší na věčnosti.

Já teď vyprovodil Tě
na poslední Tvé cestě,
na okraj naší dědiny,
na hřbitov, můj příteli jediný.

HRDINOVÉ EX LIBRIS
Očima všechny hladím
ty hřbety barevné
za sklem v knihovně 

defilé hrdinů vidím,
obklopují mě
a všechny společně
znovu do srdce pouštím.

Old Shaterhand a Vinnetou
s Nšoči a Ribanou
a Santer se svou bandou,
bizoni se prohánějí savanou,
svým koltem pomáhám
ubohým Asinibojinům.

Kapitán Nemo mě
pozval k sobě,
Nautilus je teď 
celý bezezbytku můj,
Ned Land se svojí harpunou
stojí stráž před mojí
pohádkově vybavenou kajutou.

Usedám do balónu,
udělám si dva roky,
prázdnin na tajuplném ostrově,
Spoluvytvářím vynález zkázy
a procházím se po dně,
perly provázejí moje kroky
na cestě kolem 
světa za osmdesát dní.

Karel May a Jules Verne,
každého mám po svém 
boku u mě v pokoji,
v důvěrném rozhovoru
s básníky, které obdivuji,
vděčný za každou knížku,
kterou všichni napsali.

Hrdinové mých dětských
let mě stále provázejí,
zestárli jsme spolu.
A jako tenkrát na prerii,
každý večer Sama Hawkinse
i mě dnes bolí v kolenou
a místo skalpu svědí pleš.
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Cesty
Na čele pot, míchá se s krví
teče do bot, to já nebyl prvý,
že růže má trny a svědomí paměť,
prší na domy, na všelikou havěť

No tak ponocný začni už rozdávat
karty
čekám tu po nocích opilý z hanby
sedím při svíčce z okapů kape
a srpek měsíce jizvami plane

Dál šel bych bosý, 
kam však dojít bez mapy
tráva se rosí
ani nesvítí lampy
Doma vánočka stydne
a chléb ten korá
dítě z kolébky roste
žena v dálce volá

Pod krkem ruka, škrtí a svírá
věřit v proroka, když naděje zmírá
metody pravdy, cukru a biče
štěstí v zrcadle v podobách kýče

Včely med nosí
my zas ředíme jej
slizcí jak mloci
měníme života děj
ráno s úsměvy na rtech
oživlá pantomima
do práce z práce
a víc už nezajímá

Střepiny v očích
a maso ke kosti
funus může už začít
přítomni jsou hosti
Polibek na rty
vážně ten poslední
víko se zavře
červů krmení

Spálená zem
Ve spálené zemi
spáleniště zbylo
ve vypálené zemi
čerstvé jablko nám shnilo

Nový dráb po zádech mlátí
s novou barvou vlajky
a ty národe hloupý
zas věříš v další bajky

Otročíme dále
jen pod cizím jménem
pouta máme stále
šlapky s falešným věnem

Posloucháme slova
která byla cizí
klaníme se znova
naše tupost víc než ryzí

Hledáme si vzory
i když třeba vraždí
nesnášíme spory
a tak mlčíme jak každý

Dokolečka dokola
korouhev se točí
až otrokář zavolá
bolí srdce, bolí oči

Mačkáš záda na zeď
věru dál to nejde
všechny sny o blaze
ale co už na nich sejde..

PAVEL JOSEFOVIČ
HEJÁTKO
Spálená zem
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Již dvacet sedm let poté,
co parta Pepíků s trikolórou na triku
pod taktovkou opaku převzala dohodou moc.
K tomu jim tleskal, plakal, zvonil klíči, mával

nevědomky zrukojměnný lid.

Vznikla tak dokonalá iluze volby sebevraha:

provaz nebo kyanid?

Dodnes to vidím jako včera.
Byl páteční podvečer, skoro páteční noc
a v režii velekněze ovce spolehlivě táhly na
porážku za zrazenou budoucnost.

Již dvacet sedm let poté tedy
mrznou nové ledy, mnohdy ještě tlustší, než ty
staré, ale máme co jsme chtěli.

Kamarila vyvolených se topí v blahobytu,
nevnímá obyčejnou bídu a většina ostatních
jako roboti vydělává si stěží na složenky

za minimální mzdy tajně sníce o reparátu

na jindy

Dál v kraji sídlí divný kníže 
a chrpy stejně vadnou
jako tenkrát. Lůza (a to nejen ta pod platanem)

si své
rány líže a místo slíbeného kaviáru svačí otruby.

Stále totéž! Hlavně, že je co do huby!

Soused ve strachu kouká na souseda
skrz zažloutlé

záclony a ve spíži mu u stropu tajně zraje špek.

Místo zbraní všude namířené kamery,
když volnost - tak pod drobnohledem leda

a na každém rohu
přihlouplé hry k umlčení blížící se

neodvratné záhuby.

Satyr za mříží z protější strany ková erb,
přičemž epesně přehlíží pískot z katedrály.

A chvástá se! Vždyť místo postrojů jsme
výhodně ve svěrací kazajce. Poroba na směny.

Zítřky sic ztmavly, ale zůstaly slavobrány.
(Hlavně vpřed krokem v dusotu vždy pravá).

Že plný stůl? I žranice bezedná! 
Výběru z chalup všech

světadílů.
Vzpomíná se supy na lup s omastkem 

u huby špinavý
až za límcem. Pak bere si hůl a cvikr.

Znak zkřehlého stáří. Zúžená ramena.
Ale stále stejen.

Na nohou bačkory, podkovy komáří 
a pecen v ošatce

zbude nenakrojen.

*******************************
Téhle době se podařila minimálně jedna

"skvělá" věc. Dala určitým lidem (jElita, student-
stvo, "umělci") pocit vlastní důležitosti, a jakési
pseudonadřazenosti a patentu na jedinou pravdu.
Pozorovat mladé lidi, kterak rebelují, držíce se za
ruku se systémem, který z nich z hlediska budouc-
nosti ve většině případů udělá jen sociální otroky
proti vlastním rodičům a prarodičům, je naprosté
psychoemocionální perverzum...

Poslouchat na ČT24 v (l)živém přenosu řečníky
z Albertova je jako si strhávat depilačním voskem
ochlupení z varlat...

17. 11. 2016
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ŽIVOT NENÍ ROMÁN 
A přesto bychom ho chtěli 
tak žít,
najít své štěstí,
když pláčeš,
obrátit list,
některý i vytrhnout
nebo přepsat.

RODNÉ MĚSTO
Tam, kde se narodíš 
a prožiješ své dětství,
tam, je to sladké místo, 
které Tě láká a vábí
celý život.

Stále na ně myslíš, 
v duchu zas procházíš
známými místy, 
chodíš a hledáš ten čas.
Čas, který Ti nedá zapomenout
po celý život.

OHLÉDNUTÍ
Den se dnem
podávají si ruce,
listy času obrací, 
přinesou naději, 
lásku a víru, 
nic už zpátky nevrací.

ZPÍVÁM SVOU LÁSKU
V básně a obrazy
ji proměním, 
teď už to srdci 
dovolím,
kdo chce najít,
najde, 
byť světa kraj
by šel, 
že láska Tě
provází,
i kdybys nechtěl.

ZDÁ SE MI
Zdá se mi, 
že život najednou 
běží jako kůň,
vítr bez otěží, 
nic nestojí na svém 
místě,
krásné chvíle nedohoníš,
vím to, jistě.

Obracíš se
někam zpátky,
stojíš zase 
před svými vrátky,
je zas modré nebe, 
máš bílý rukávník,
zima Tě nezebe,
jdeš s maminkou 
do města, 
kde koupí Ti 
loupáček a kakao.

KAŽDÁ VĚC
Každá věc má
vždy příběh,
dýchá minulostí,
sžila se 
s okolím, 
ne však 
s přítomností.

MŮJ ANDĚL STRÁŽNÝ
Zas ve snu
mě bere za ruku,
a jdeme rodným 
městem,
můj Anděl Strážný -
moje maminka.

BYLO MI DESET LET
Bylo mi deset let,
opustili jsme rodné město,
a jeli vlakem do Prahy,
čekal nás nový byt
a nové příběhy.

JAROSLAVA JÁNĚOVÁ
Ohlédnutí
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STÝSKALO SE MI
Stýskalo se mi
po Tobě,
rodné město,
nejsou to 
jen slova,
není to jen gesto.
Náš dům, 
dlažební kostka
ve dveřích,   
tiše kráčím
po schodech
ve snových příbězích.

Po městě chodím, 
známá místa
hledám,
jak je to již dávno,    
jestli se s Tebou ještě
mé rodné město shledám. 
Dnes někdo
jiný,
se tam 
naparuje,
a cítí se
jako král.

Když slétá 
dolů, 
vidím,
zachtělo se mu 
výšky,
zatím je to jen
obyčejný holub, 
pyšný jako páv.

VZPOMÍNKY NECHME TAM
Vzpomínky nechme tam,
kde leží, bolí stejně,
jako tehdy, 
jenom život nám dopředu 
běží.

JAK BAREVNÝ ŠÁL
Jak barevný šál,
jenž ve větru vál, 
odvíjí život příběhy,
někam v dál. 

PODZIM
Dnešní den
oznamuje podzim,
jen kalendářní, 
životní
ještě nehledám.            

BÁSNÍK PŘED PĚTI STY LETY           
Básník před pěti sty lety,
vyzpíval svůj žal,
o lásce, 
o které snil,
a kterou tak vroucně
miloval.

Jeho verše a má slova,
jsou shodně stejná,
stejné slunce i déšť,
jenom jiná je doba.

Náš výbor pochází z poslední sbírky SMART -
PHONE, vydané autorčiným vlastním nákladem
v roce 2016.
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NALEJ MI
Nalej mi ještě trochu toho vína
po němž se tak lehce zapomíná
na mládí, lásku, starosti a strach.
Sklo cinkne srdce poskočí
hned podíváš se pravdě do očí
ne, ještě nejsem na márách.
A zprudka zazní píseň jako za mlada,
úsměv se vynoří, dobrá nálada,
chytneme se kolem ramen
a najednou je tu horská bystřina
nádherná, sladká, dlouhá vteřina,
kdo by teď čekal amen?

PROSTÉ VERŠE
Píši prosté verše o prostém životě
prostými slovy,
takovými, které vyhlazují vrásky
které se ukládají do vědomí
které jen jemně načechrají vlásky
když se chystáš k spánku
když piješ nektar z modranského džbánku,
když je ti tak všechno sladké,
že právě teď bys chtěla přestat žít,
kdybys jen chtěla stoupat k obloze 
a smazávat za sebou prašné cesty
blížíš se někam odkud není návratu
a cestou se rozplynuly všechny resty…

KDES BYL MŮJ TÁTO               
Kdes byl můj táto,
když jsem tě tolik potřeboval,
kdys mi měl ukazovat svět z výšky svých ramen
Kdes byl když mně mamka živila 
z peněz které vydělala za mytí oken 

v pátém patře.
Tys nám neposlal ani stovku
a já jsem tolik chtěl jogurt s bonbónky.
Proč mám nosit tvé jméno 
jako prázdné zavazadlo?

MAMINKO
Tolik bych si přál
Ještě tě k sobě přivinout,
Ale nevím zda mě k tobě pustí
nějaké hříchy jsem pochytal,
když už si na mě nedávala pozor
a tak mi možná Petr pokyne palcem – 
dolu do pekla!
Ale já bych tě tolik chtěl vidět
a pár slov ti říci
a cítit tvoji ruku na skráni
jako lehký vánek,
který provívá stvoly trávy na stráni
a pampelišky, vlčí máky, prvosenky…

MOJE MÍSTO
Mám na tom světě, 
na té naší zeměkouli,
na planetě zemi
místečko sám pro sebe…
Ne, není v katastru nemovitostí
pod mým jménem,
nemá souřadnice
nemá rozměry, ale je moje.
Tam přisednu na pár omšelých drnů,
utrhnu pampelišku, začnu sát
a jsem doma.
Nikdo za mnou nemůže,
jen ti, které si vybírám

JIŘÍ KNOPP
Ach Brady, Brady

Poezie Jiřího Knoppa se rodí ze slov obyčejných, nehledaných, prostých
jako každodenní životaběh. Jeho metafory jsou cudné, až zakřiknuté, jako
by se básník obával nežádoucího patosu.

A právě díky této uměřenosti je jeho svět uzavřený před každým zmat-
kem, a aniž by byl neprostupný pro radosti i strasti agresivního světa
kolem, udržuje si vnitřní klid. 

Básník bezpečně ví, že boj nemusí být nutně lítý, přečasto právě laskavé
slovo zapůsobí víc než nekontrolovatelná superzbraň.

Jiří Knopp proto patří k básníkům, kteří neoslňují, aby vzápětí vyhořeli,
nýbrž střeží a ochraňují lampu, jež nezhasne ani při sebeprudším větru. Karel SÝS
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s kterými se mazlím, hladím,
se kterými žiji…

LOUČENÍ
Už mačkám kliku u dveří,
ale ještě neodcházím.
Vím, že bych měl něco říct,
jenže stálé váhám,
nashledanou, ahoj, sbohem, čau…
takhle nerozhodně u dveří stávám
a nevím zda se loučím naposled.
Dívám se na ni, klopím zrak,
oba dva čekáme až udělá klika cvak
a pak už nikdy, nikdy více…
Takhle také někdy končí láska
když dohoří svíce…

JEŠTĚ ŽIJI
Ještě žiji i když sotva dýchám
k lékařům se belhám o holi
zadržuji dech a na přání kýchám,
nastavuji žílu, když mi berou krev,
občas mi v tváři cukne nerv,
já zdravotníkům práci nekazím,
když ale mám polykat denně tolik tablet,
tak se přece jenom zarazím.
Ale co – polykáš prášky, no tak žiješ,
tak nestýskej si, starý brachu,
jiní jsou už rozptýlení – v prachu…

MODLITBA
Pane Bože, máš-li nás rád,
nemaž nám med kolem úst
zvlášť je-li půst.
Vševědoucí?
Tomu věří jen preláti
za tučné prebendy.
A ty tvé zázraky- hýbání křížem,
křečové žíly…
jo, kdybys tak převáděl suchou nohou
imigranty po moři do Němec,
tak to bys byl moloděc…

TENKRÁT
Byli jsme jak utrženi ze řetězu,
zdivočelí z konce války,
z kvetoucího bezu,
z jazzu a ticha míru,
z odklizených barikád
a rozstřílených balustrád,

z veršů Majakovského,
z hrdinů Mladé gardy,
z Julia Fučíka.
Podávali jsme si ruce,
zvedali je k přísaze
a vířili až do rána
slavnostní tance.
Všem stejné šance
a nikdy už bídu!
Ve jménu lidu
šli jsme předělávat svět.
Hrom burácel na čistém nebi
a my jsme beze smyslu spěchali
jak nenasytní milenci
uskutečnit velký sen…
A tak se nám smějte,
spílejte nám, uvažte ke kůlu,
zapalte hranice
a spalte nás na prach.
A přece jednou přijdou jiní,
aby to znovu zkusili…

ACH BRADY, BRADY   
Proč jsme tě neznali, hrdino dříve,
Ach Brady, Brady,
Dali bychom dohromady
Zápory i klady
Nikdo by nenechal se zmást,
Vždyť jsi přece prožil holocaust
Až teď nám řekli,
Že si Tě máme vážit,
Že medaile je pro tebe ukuta.
Ale teď je pozdě, milý Jiří,
Čeká nás velká pokuta
neříkej hop – už nepřeskočíš ploty:
udělal si - z nás malých Čechů
velké idioty.

Naše ukázka je ze sbírky BÁSNĚ PRO VÁS, vydal
Periskop, Hluboš 133, v edici Báseň na sobotu,
v roce 2013, dále ze sbírky POEZIE VŠEDNÍHO DNE,
vydané vlastním nákladem v roce 2016, a z auto-
rovy nové tvorby. 
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SLOVA
Slova jsou ovce  Stádu svědčí
pozvolna v houfu cepenět
Falešná cesta do bezpečí
vymaže časem celý svět

Jen vůně trávy za ohradou
občas ten poklid naruší
Bůh ví co ovcím běží hlavou
a co je tíží na duši 

Když jediná se osvobodí
stádečko bečí bé bé bé
a v zlosti k zemi sklání oči
od cesty ven a od nebe

K ROVNOVÁZE
Ač každý touží po spojení
nosíme v sobě protiklad
Stálost je sen Čas všechno mění
a přesto mám ty střety rád
Vždyť kdyby zápas živlů ustal
zmizí i láskyplné sny
A nehybností ztuhlá ústa
už nedokáží promluvit

DOPIS BEZ ADRESY
Posílám dopis adresu však neznám
Vždyť v čase proměn
kdo je vlastně kým?
Přede mnou leží nekonečný seznam
stěží mu rozumím

Můj adresát je v čase neurčitý
totožný s tou co právě čte
z mých očí nevyřčené city
a především je člověkem

Snad jednou ve vzdálené chvíli
ji tento dopis osloví
I komety se přeci setkávají
když minou dlouhé moře tmy

PODOBY
Ryba
která nikdy nepromluví
předá pohyb vodě
když ploutví
rozhrne její hladinu 

Hořící keř
zapraská
mizejícími větvemi
ohřeje vzduch
a stane se podobenstvím 

Vážka
neví nic o cestách
po kterých bloudíme
a přesto
prudkým pohybem křídel
rozvíří vítr
a poznamená ticho 

Jak ubohá 
proti té titěrné slabosti
jsou slova
která splývají
jen na svou obranu
zatímco
voda
vzduch
i oheň
zůstanou nedotčeny

POVINNOSTI
V době  kdy kolem květy vadnou
i slova musíš odložit
Nabírat vodu sáhnout na dno
stínu co chrání jejich třpyt

PETR MUSÍLEK
Za hranou živlů

JE LEPŠÍ ROZSVÍTIT BYŤ JEN MALOU SVÍČKU, 
NEŽ PROKLÍNAT TEMNOTU. KONFUCIUS
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Alespoň hlt dát poezii
Bez studu v plášti zedraném
I ona musí přes poušť přejít
Jinak by byla pouhým snem

UZLÍKY
Na zkrabacené šňůrce uzly
jsou jako trní nedobytné
Neprotáhneš je jehlou zítřka
Ouško o drsné hrany chytne

Dál nepropustí nic co drhne
Ani silou je nepřetrhneš
Jen v trpělivém rozplétání
ta bezmoc konat časem zplaní

A tak si říkám Máme vůli
abychom propast překlenuli?
A tuto výzvu hrdě zvedli?
Co odpovíme oušku jehly?

PTAČÍ LETKA
Létá rozdrážděná ptačí letka
od ničeho do nikam
Nemá cíl a nemá s čím se setkat
Pozvolna si myslet odvyká
Žije v dojmech
Stavbou vzdušných zámků
skutečnosti proměňuje v klam
Levá pravá východ západ
jako když se klubko zamotá
Krajina tam dole
vzhlíží bez pohnutí
k mizející víře v ztrouchnivělé sny
Všechno zná
Vždyť všechno už tu bylo
Přesto vlastním očím nevěří

PŘEDJAŘÍ NA VYSOČINĚ
Bubnuje vítr na střechy domů
slunci se příliš nedaří
Do zítřka mávají pahýly stromů
je to dost divné předjaří

Holuby na střeše krčí se chladem
a vrabce v hrsti nesevřeš
My prošli ledovým vodopádem
i když nám říkal Neprojdeš

Až na kost zkřehlí hledíme k nebi
s vědomím váhy vlastních chyb
A u země se louže šklebí
Tak řekni Bože Bude líp?

HRÁZE SVĚTLA
Jako nadšená děti
v bouřkách které přinesly déšť
stavíme blátivé hráze
Život je přecpaný tlacháním
a my radostně tleskáme
jakoby to bylo dobře
Slunce v těch rybnících uvízne
i duha se v nich chytí
Pro ryby jsou příliš mělké
k napití příliš kalné
úzké tak že i dětská plachetnice
jenom otlouká břehy
Bože tak domácké jsou ty rybníčky
Ty hráze neustále připravené k protržení
Nastřádané bláto
nastřádaná zkažená voda
Zrcadla která nic neodráží

ZAHRADY
V zahradách snů se setkávají
užitek s krásou Jak Bůh dá
S pokorou čtu si v darech květů
Vím je to věčná zahrada

Já zde jen zkusil vyplet trní
Můj chabí plot ji ohradil
Znám její dnešek  Tys však do ni
nahlížel v každé z dávných chvil

Byla dnem moře pouští lesem
Vpustil jdi do ni lidské sny
Já jsem jen rukou která nese
semena tvého vědomí

Necháš ji zpustnout? Zarůst hložím
Nauč nás slabé jak se prát
Nedovol v klín nám ruce složit
když tma se vkládá do zahrad
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MAJOR ZEMAN
Nedáme zem lesů, vod a strání! 
Euro hrozí, vnímám signály!
Zem modravých hor, zem, kde šumí bor!
Nedáme, co otcové nám zanechali!

Kolem Prahy louky levně k mání! 
Kupte Češi každej aspoň ar!
Já též nelenil, ary nakoupil.
Ať maj plácky na lítání kluci i ptáci!

Řetězce a paneláky 
na louky by chtěly taky!
Přiznávám, já překazil to, 
chtěl jsem zůstat inkognito.
„BIS“ mě našla. 
Major Zeman, doba zralá. 
Do práce se dám!

VÝCVIK MÍT S KOČIČKOU 
S VOJENSKOU LODIČKOU
Rotnou znám noblesní, 
kostýmek má těsný
- možná i zelené prádýlko.

Zbaví mě snad mých chmur, 
zelený má mundůr!
Hvězdičky zdoběj jí ramínko.

Půvabnou má tajli, 
na ňadrech medajli!
Výcvik chci s kočičkou 
s vojenskou lodičkou!
S rotnou jen, žil bych rád umí zbraň
k poctě dát, velet a salutovat.

ČÍM VÁS DÁMO OČAROVAT?
„Dámo, čím vás očarovat, 
když kapitál nepatrný mám?
Jedno však je u mne jisté, 
že úmysly čisté k vám chovám!“

„Kdy se mohu nastěhovat? 
Sympatie náhlé prožívám.
Nájemné, jak domluveno, 
po měsíci hravě vyrovnám.“

Než uplynul měsíc, 
půjčil si sto tisíc!
Zmizel za horama, 
zbyl vak s ponožkama…

Dámy jenom nestagnovat, 
když ne první možná desátý.
Slušný pán do srdce vstoupí, 
z bytu snad nic neuloupí vám!

TECHNO 2005
Sbíječka pneumatická 
hudba je fantastická!
Když se přidá příklepovka 
zabalí to i dechovka!

Zpěv pily cirkulární 
pro ucho muzikální,
blahodárný též má účinek. 
Zdravější je než „ČEK TEK!“

Říkal mi můj Jaroušek 
za techno, že dal by život celý!
Na zábavě do oušek, 
inkasujem těžký decibely.

Z ticha v hlavě zmatek má, 
karbanátky nandává.
Že bydlí u dálnice 
libuje si velice!

Basem bručej trajlóry,
jak tůrujou svý motóry.
Hondy sviští jako svišti.
Policejní sirény 
hrajou mu svý do-ré-mi.
Dálnice okraj 
je pro technaře ráj!

VLADIMÍR PINTA
Rytíři z Blaníka
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NENÍ JEŠTĚ ZCELA BOSÝ,
KDO PODVAZKY DOSUD NOSÍ
Ještě není zcela bosý, 
kdo podvazky dosud nosí.
Ještě není zcela holý, 
koho fráček aspoň halí.

Že mám fráček samé dírky, 
strkám do nich kopretinky,
ještě nejsem zcela nula, 
hle dáma mně pokynula!

Kdo bláznivé, kdo je éro
na hlavičku dá sombrero.
Do kytáry aspoň hrábne,
vono z nebe něco spadne.

PUMPKY DÁVNO VYPUMPOVANÉ
Podivný je můj sklon 
věci mít po někom!
Věci panstvem už odložené.

Větérkem prošit frak, 
cylindr v mátohách,
pumpky, dávno vypumpované.

Podle vědeckého bádání
Ovlivňují šaty jednání.

Nabudu vznešenost, 
vezmu-li starý skvost,
pumpky, dávno vypumpované.

RYTÍŘI Z BLANÍKA
Až prý bude nejhůře, 
tramtádá, nejhůře!
Pluk z Blaníka pomůže, 
tramtádá, pomůže!
Rytířové s noblesou 
ku Praze už se nesou.
Korupčníci se třesou!

Jásá drobný živnostník, 
tramtádá, živnostník!
A dé-pé-há poplatník, 
tramtádá, poplatník!
Poplatníku zaplakej, 
masopustní byl to rej
– rychle vrátka zavírej!

Rytířů z Blaníka povedený sbor.
Ekolog se soudcem a exekutor.
Odborník na leasing a hygienik.
Chraň Svatý Václave český podnik!

SYSTÉMOVÁ CHYBA
Láska, noc a víno, 
všecko pak jde mimo.
Oheň vzplál a náhle zhas.
Ta nepůjde k oltáři, 
co s ženatým čas maří.

Láska křehké zboží, 
konec řekla v loži.
Konec lstí a pozlátek, 
vrať mi klíče od vrátek.
Nemáš cestu nazpátek.

Slova ta mě nezalekla, 
neboť konec víckrát řekla.
Domů kráčím bez obav. 
U zdí ňákej ňákou líbá.
Systémová je to chyba, 
je to moje vlastní squaw.

LORETÁNSKÝ KAPUCÍN
(koleda)
Štědrý den, když přichází 
tu ocítám se v extázi!
Hábit s kápí navlékám, 
brousím Prahou pilně žebrám!
Pak polívky navařím 
houmlesáky oblažím.
Kapucín jsem z Lorety, 
chudým smažím kotlety!
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PŘEDVÁNOČNÍ KONIPAS
V prosinci se kolem trochu rozhlédni,
vždyť jsou tak zoufale krátké dni,
že ani na lásku to skoro nestačí.
Moje žena u plotny si hraje zas 
s cukrovím a koláči.
Už je to tak - vánoce se blíží,
ten slavnostní a tajuplný čas,
těsto na vánočku kyne v díži
a čísi neúprosný, přísný hlas
nás volá k zamyšlení.
Je to, jak když vandal krásu plení,
ale podlehneš mu, jak by ne,
vždyť i těsto v díži nakyne
a všechno spěchá v čase vánočním,
jen já tu v klidu jako socha čním
a myslím na lásku - konipásku,
letos už nevydáš ani hlásku.

ZLATÁ NEDĚLE
Stojím na rynku, lidé do mne žduchají,
vdechuji ten mrazivý vzduch a ji,
tu Zlatou neděli a její kolorit,
lidé shání něco pro milé a do koryt
a taky něco na sebe a na ozdobu,
budou vánoce, já miluji tu dobu,
ale lidé do mne strkají a klejí
jako na jarmarku v Basileji,
pohazují si mne bez úcty sem a tam.
Jak já tu báseň dneska poslátám?

VÁNOČNÍ OBAVY
Poletuje sníh, sem tam bílá vločka,
snad se moje mysl ještě dneska dočká
hustého sněžení, které celou zemi zbělí,
vynikne zelené na vysokých stromech jmelí

a jsou tu vánoce zas po roce přesně na den,
dožijem se světa, který bude nerozkraden,
nezničen smogem, bídou, hladem, válkami,
kde má Haná tak kouzelně voní dálkami?

Ale co, jaká dálka, hlavně moje rodná zem,
co tak důvěrně tím sněhem řekla mi rázem,
jak je u nás krásně za všech ročních počasí,

jenom příroda zoufale do prázdna volá si:
neblbněte, šílenci, pamatujte na stáří,
svou budoucnost nezajistíte si ve snáři.

VÁNOČNÍ ZVON
V zimní noci s mrazivým oparem,
ten večer dostal jsem já darem,
prší vodopád kostelního zvonu,
snad v tom dešti zvuků neutonu,
po zdech věží, po střechách fary,
zapraženi každý do své životní káry,
spěcháme okolo událostí dneška,
co ční nad krajinou jako Sněžka,
slavně bití kostelních zní hodin,
pomni, tam kdys sídlíval Hospodin,
daleko zalétá zvon zlomený mrazem,
a tom tichu stanu se svatým rázem,
mne vysvětí Tvá láska podáním hostie,
teď právě na milování času dosti je,
jsou vánoce, zastav se aspoň chvíli,
nevím, zda má láska ví-li, či neví-li,
že je čas pohanského slunovratu, 
na konci dlouhých rovin kdosi hrá tu
melodie pustých zimních větrů lkání
nad kořistí kroužících si tichých kání,
které ani na Štědrý den se nepostí.
Letos chci kapra, ale bez kostí.

ŠTĚDROVEČERNÍ
Vánoce, Bože, lásku mám v duši.
Mámo, jak Ti dneska slzy sluší,
jak třpytí se v modlitbě svící,
největší drahokam štěstí, hrachu zvící.
nad malým dárečkem, v nouzi snící
žebrajících dítek po vesnici.

BOHUMÍR POSPÍŠIL
Vánoční běsnění
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ŠTĚDRÝ DEN VE VALOVĚ MLÝNĚ
Dynamo vrčí, řemen pleská si,
to však není žádná cesta do zkázy,
to je jen svatvečer, žádný všední den,
děvčata sic nepředou ten hebký len,
však Štědrý den má i dnes jisté kouzlo,
co do dneška z dávnověku sklouzlo.
Ten všední den je přece také krásný,
svatvečer jen mezi dny jaksi více zjasní,
o Štědrém večeru víc pozoruji tuto krásu,
doufám, že to kouzlo letos nepropasu.

ŠTĚDRÝ VEČER V BRNĚ
Mír se snáší na mé město,
hvězd, co hoří nad věží, je sto,
právě sto a město - šťastná kočka,
přede si v klíně, snad se dočká
pohanského svátku slunovratu,
který na varyto právě hrá tu
a bez velkého třesku ve vesmíru,
v tomto městě, co dočkalo se míru
a svatvečera, kdy se slunko vrací
zvěrokruhem hvězd ve vesmír hrací.

VÁNOCE
Zmrzačené prsty z vánočních dárků,
zasněžené cesty předměstských parků,
to jsou vskutku pravé naše vánoce:
stromek, svíce, sníh a něžné emoce.

Ale ať se naše láska neztratí
tam kdesi v Hulíně za tratí,
kudy do dálek si duní vlaky,
s nimiž odjedeme navždy taky
do krajin, kde zapomenem rádi
na vášně a city, na ztracené mládí.

VÁNOCE LETOŠNÍ
Ještě zatím nevíme, jaké letos budou,
zda mír bude znesvěcen krví rudou
na Balkáně, v Afghánistánu či kdesi jinde,
zda lidstvo dá už válce navždy kvinde,
zda objeví se nový ďábel nebo Ježíš
a nikoho nezajímá, zda-li tomu věříš,
chudí zhola nic nedají si pod stromečky,
hladové děti budou jenom plakat mlčky,
a jak dary z pekla dopisy s jedem sněti,
to nejsou vánoce, když umírají kdesi děti,
rozpory kapitalismu na povrch se derou,
lidstvo váhá vybrati si variantu kterou,

ale dokud zlaté tele bude vládnout lidem,
budou ničit mrakodrapy s krutým klidem,
na to však já odpověď už dávno znám:
mír zavládne, až socialismus se vrátí k nám.

VÁNOCE A STÍN
Zavolej a nic Ti neodpoví
Bílým kobercem teče potok
kolem vrby - vdovy

Pytlák vraždí
chytá do ok
Nízký obzor
Čas v potoce
zrcadlí vánoce

Stopa v sněhu končí
To byl pan náhončí
a stín
Leontýn

PO VÁNOCÍCH
Taky letos opadal ten smrček vánoční,
už na smetišti z něj jen pahýl ční,
když ještě večer celý zářil u nás v bytě
a pak náhle zvadl jako na úbytě.

Líto je mi smrčků nebo taky jedliček,
je to jak přírodě uštědřený políček,
trochu smutku se mi v duši vkrádá,
i když moje žena mne má pořád ráda.

Vánoce jsou pryč, přijdou pustá rána,
nad zoraným polem poletuje vrána
a je taky smutná, já to vidím na ní,
snadno se to pozná, neskrývá to ani.
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BALADA O ROZDĚLENÉ SPOLEČNOSTI
Sedmnáctého listopadu
jak možná kde kdo tady tuší
vytáhnou jistí zase bradu
když s rudou kartou do vrat buší
Že je snad jejich síla muší?
Na jednu kartu všechno vsadí
sykot již vnikl do podhradí
Z médií zalehnou nám uši
Pravda a láska opět řádí:
Herman jen řekne: Na mou duši

Ministr nectí vlastní vládu
Jednotný postoj? Ten ho ruší
Má mnoho bezva kamarádů
s Posseltem nás pak rychle zkruší
Vyšlou tak signál do ovzduší
že zase syčet mohou hadi
jenom ten Beneš, ten jim vadí
Zemana tím prý nezasmuší
Daniel zalhal? Buďme rádi
Herman jen řekne: Na mou duši

Prezident Zeman prý má vadu
lže, kudy chodí, to ho vzruší
vydírá kolem vzácných řádů
Média střílí šípy z kuší
Lžou ještě více, než se sluší
důkazy nám však neprozradí
Hlavní je hloubit díru v zádi
Možná se skrývá Majdan v nůši
Už i Vlk ke svým ovcím pádí
Halík jen řekne: Na mou duši

Ortel že padne? Naše mládí
Brzy se s loučí rozdovádí
Stáhnou se mračna nad Libuší
A hnědá sedne do kapradí:
Herman jen řekne: Na mou duši

BALADA O JEDNOM OZNÁMENÍ
Robert Einhorn pravil suše
že být první nezaškodí
Dávno nestřílí se z kuše:
Atomovka se prý hodí
Hirošima se zas rodí?

Tato hrozba velmi sílí
ve zničení jdeme k cíli
KLDR nemá obdiv
Přemýšlejme ale chvíli
než se lidstvo v krvi brodí

Sdělí nám to jednoduše:
Veškeré zlo Rusko plodí
protivné má nám být z duše
chtělo by to blahorodí
Putin v tom všem zdárně chodí
a tak na poplach se kvílí
Připraveni už jsme byli
že na Rusa něco shodí
Mějme na měření píli
než se lidstvo v krvi brodí

NATO zatím k Rusku kluše
USA nás doprovodí
i když nezvolí si Bushe
na jedné jsme s nimi lodi
Jenom zbraně nemarodí
Mír? To si z nás asi střílí
Četník bude zase čilý
Za nos média nás vodí
Nasadíme úsměv milý
než se lidstvo v krvi brodí

Boha dávno opustili
Egoisté rozpustilí
Tady se už nezávodí
Odporujme, když zlo šílí
Než se lidstvo v krvi brodí

BALADA O HYBNÉ SÍLE SVĚTA
Žene se bouře, lidské mozky trnou
dlažební kámen, možná provokace

MAREK ŘEZANKA 
Balada o hybné síle světa
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říkejte couře, že je nepatrnou
když srdce láme, je to pro ni práce
Na pravdu střílí, vážně, bez legrace
Válka se vede, propaganda velí
prodchnut je jedem tento svět snad celý
Počkejte chvíli, kdo chcete hned kácet
Lež snadno svede, těžko se jí čelí
Smějí se v cíli velké korporace…

Že se prý davy pakobylek hrnou
ohromná tíha, zloba od frustrace
Jak je to s právy? Je holt černou skvrnou
vždy když se zdvihá vlna agitace
Olej už lili, vatra bez ovace
viník je stvořen, lidé se pak dělí
zatímco moře poseto je těly
morálku zbili, svoboda chce zvracet
Začalo hořet, nakonec nám sdělí
Smějí se v cíli velké korporace…

Elity klamou, nikdy neustrnou
nad masou chudých. Je to deviace
Někdy se samo od plev dělí zrno
jindy mu pudy velí k plevám vracet
Válka dál sílí, jen má další štace
vždycky je svině, život nenadělí
Kostlivců skříně již se otevřely
krev z vlastní žíly budeme prý splácet
Írán je viněn, drony nevymřely
Smějí se v cíli velké korporace…

Křivdy se kupí, rány nezacelí
Ožijí supi, bezohledně bdělí
Lidskost – plod shnilý – padá bez senzace
Odvaha úpí, zašla na povely
Smějí se v cíli velké korporace…

BALADA O SATIŘE V PŘEDKLONU
Prý moc Číny, prý moc Ruska
Policie zle se chová,
brutální je, hnusná, kluzká
zkrátka totalita nová
Přijde paní „zásadová“
Moderátor se pak snaží
klanět se a kynout paží
modlou je mu Albrightová
Obou si prý velmi váží
u Krause je Drtinová

Plna zášti je ta schůzka
oba opakují znova
že nám zbude jenom struska
Zeman k pravdě nevychová
Prý klec totalitní ková
Média pak vést nás baží
k lásce (za příhodnou gáži)
Alkoholik sprostá slova
jako dýku do zad vráží
u Krause je Drtinová

Ženě nadýmá se blůzka
prý je čestná, opravdová
Cesta k svobodě je úzká:
Mediální černá vdova
pravdě přitom oči klová
Královnu má za závaží?
V jedu svoje slova svlaží
Morálka se radši schová
ukázat se dvakrát zváží
u Krause je Drtinová

Kraus je rozhorlen a v ráži
Rád je mistrem kamufláží
A tak káže za syrova
U Shapira má pár stáží
S Krausem souzní Drtinová

Knihu lze objednat mailem na adrese
marek.rezanka@gmail.cz
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A sny plují oblohou
Pod pokrývky šnečích ulit
si sáhlo vyprávění.
Pod ztrouchnivělé dřevo
s náznakem letorostů
s listím zeleným už jen
ve vzpomínkách.
Na kopí času připíchněte osudy
a rozběhněte se zahradami
okolo známých stromů.
Jablka dětství jinde nerostou
třešně už nikdy nebudou tak blízko
a lusky nekonečných polí
už nikdy nepozvou
k hodování doprostřed lánu.
Máme dávno své zahrádky.
A sny plují oblohou
pod pokrývky
šnečích ulit.

Ateista
Utíkám po ostří hrany
v loži z písku spím.
Všechny věže
s jejich zvony
dobře znám a vím
že se znovu nenarodím
život jeden je.
Že už hledá výpravčího
co výhybkou
jednou pro vždy
zkříží koleje.

Hledání rovnováhy
Na rovinách
na výšinách
na hladině vod
v plískanicích
v žáru slunce
hledám pevný bod.
Tam zachytím
tlukot srdce
šepot dýchání.
Tam objevím
jak zní trpce
v duši svítání.

Chvilky inspirace
Někdo má to štěstí,
že žije v kruhu
poledních okamžiků
a za klopu kabátu
si vkládá měděnku
z věžních hodin.
Uhodí do strun
zpuchřelé harfy
a v rozhrnutých pavučinách
najde všechny své ztracené stíny.
K rozbitým skořápkám
položí nové vajíčko
a počká si na šelesty
nočního dýchání.
Pak překročí svůj kruh
a nechá prsty uvíznout ve strunách.

Klamná zdání
Mýlíš se člověče
když halíš do mlhy
touhy své
lásky a bláznivé sny.
Do běla rozpálí
tvé čelo vteřina
útěchou ověnčí budoucí dny.
Rozdej svá ano
a rozdej i ne.
Rozhodně stiskni ty dlaně.
V příběhu náhle se zableskne.
Poznáš jak plyne čas klamně.
Zhluboka dýchej člověče.
Obavy zanech venku.
Jinak to můžeš všechno vzdát.
Zahodit navštívenku.

BOHUMILA SARNOVÁ 
Hledání rovnováhy
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Doporučení pro každý den
Střádej si
střádej.
Často se hádej
přelévej pohár
a už se vzmuž!
Rozlámej bochník
na city brnkej.
Už znáš to věčné
a hrubé – kuš!
Nic neuchvátáš.
Nadechni se.
V záloze přece
mnohé máš.
Chléb vezdejší
denně si krájej
a slzy smutku
až na dno dáš.

Lásky na křídlech bělásků
Na bílém kolotoči
se usadily lásky karmínové
s řetízky propletenými
mezi prsty.
V krouživém pohybu
se po spirále blížily
do samého středu.
V něm posbíraly všechnu
sílu  odvahu
na okraji zanechaly
nesmělost a bojácnost
a na křídla bělásků
psaly duhovými písmeny
ve všech tvarech
milujeme milujeme!!
Bělásci 
neznalí zákonitosti kruhů 
se rozlétli všude.
Hlavně tam
kde září slunce.

Memento
Do oken lehá stmívání
a sněhové pláně
ještě bíle svítí.
V soukolí osudu
pláče dítě.
Neví
že už roste dřevo stromu
pro osudové seknutí.

Neví
že už se ve výhni taví kov
pro železné okovy
pro šípy se žhavými hroty.
Neví
že se právě rodí člověk
který jednou sáhne po biči.
Všechny kolébky jsou
něžně bílé tiché spící
se stínem madony
nad bezděčným naříkáním.

Motýlí chvění
Motýlí křídlo
v hlubinách spí.
Rybí šupinou se útes blýská.
Ohnivá jiskra se v přeletech
barví do černé šmouhy.
Mohutná je propast
vjemů nevyřčených
daleká je touha
cesty slova váhavého.
Je tu svítání
a na práh položil noční chodec
růži snivých zahrad.
Ještě se chvěje rosou
křídlo motýlí.

Můj básník
Můj básník nesní
jen v ulitě noci.
Můj básník chodí po zemi.
Můj básník snídá v mléčné dráze
i vymetá prach v přízemí.
Můj básník drží horký kaštan
tak dlouho
až je ledový.
Můj básník leží v rose ranní.
Nikomu nikdy nepoví
kdo rozdrásal mu
nadranc nitro.
Kdo kupil smutné problémy.
Můj básník tiše poděkuje
sám dále kráčí po zemi.
Můj básník vzdává
hold všem květům.
Všem
co jich v rýmech utkvělo.
Můj básník za to na oplátku
líbá svou múzu na čelo.
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ASI
Bylo to tuším Na Můstku
tam kde se kříží trasy
maličký lístek ztratila jsi
(tak čtyři na čtyři)
a na něm číslo telefonu

O tvých vlasech barvy mahagonu
se mi teď večer snívá
a tak ti volám
už se připozdívá
Ty to však nezvedáš
tak sbohem rudé vlasy
Bylo to nejspíš číslo tvýho kluka
asi …

HUMANISTI
Už jedou
Féroví chlapci
na lepenkových koních
vycpaných idejemi
co už i v zastavárnách
nabízejí v akci

Horliví ochránci veteše
jenž páchne naftalínem
Vesele papírové podkovičky zvoní
a fanglí – jako v operetě

A zatímco redaktoři zpovykaní
z rádia vyjí pravdy a lásky
na rohu naší ulice
dva mladíci
s blonďatými vlásky
ukopali k smrti
bezdomovce

Prý kvůli cigaretě…

JAK JSEM TĚ NAŠEL
Tak dlouho pršelo do polí
tak dlouho čekáš co vzejde
z rozorané brázdy

Až dnes
na samém dně

deštěm omytý
blýskavý vltavín
Ty

KOMÍNY
Žití
se zřítí
ve vteřině
jak odstavený
podminovaný komín

Jedno otočení kličkou
ve tvaru TÉ
a ani si nestačíš uvědomit
kdo byl tím střelmistrem

Na pokřik vítězů
není dosti pokdy
neboť hubice stříkaček
už prší na oblaka prachu
co po tobě zbyl

To aby se přítomné obecenstvo
příliš nenalokalo tvých
neuskutečněných
snů …

KROKY
Tiché a těžké
jak smutek pozůstalých
Kroky k ničemu

KAREL SLUKA 
(*1945)
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jak prošlá jízdenka
Sloužila jen hodinu
a teď leží v dešti
na chodníku
Zlehka našlapuješ …

Kroky
smutné jak taxík
odvážející tvoji lásku
(Ani ti nezamávala!)

Tak šlápni na ten lístek!
Rozdupej ho!
Dupej!!!
Kurvafix !!!

MALÉ REQUIEM ZA KONSTANTINA BIEBLA
Až umřem staneme se květinami
ve dne budem lidem pro radost
a v noci budem sami
Konstantin Biebl

V Praze
Na Výtoni před číslem sedm
bloudí rezavý podzim
jak zbědovaný irský setr
vyčerpán strachem
a pomluvami maloměšťáků
uštván výčitkami takysoudruhů

Básníkovo srdce má ostré hrany
a tak se stalo že v ten den
samo sebe pořezalo
neschopné unést zradu

A přece jsme stáli v řadě
Nikdo vzadu

Potom jsme všichni umřeli
My ale zaživa
A ty ses stal květinou
pro radost lidem
přes den i v noci
A mezitím se chopila moci
jakási demokracie beztvará
Ptám se:
K čemu by pak byl ten tvůj
Let IKARA

* * * * * * *

Tehdy v mládí
chtěli jsme s Nerudou
bít o mříže
Jsou ale z globalizované gumy
(to jste netušil pane redaktore!)
Zatím nás tedy odrazily

a zástupy nevidomých
se daly na pochod
Ale pozor!
Pošetilí básníci
stále ještě
vidí

Náš výběr je z autorovy sbírky Taková ztráta
studu …a jiné básně, kterou vydalo nakladatelství
Milana Havlíčka OREGO, v edici PmD/Orego, Praha,
2011.
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JSME VŠICHNI TOLIK CHYBUJÍCÍ! 
Jsme všichni tolik chybující!
Kdo z nás za cosi nenese vinu?
Jak z probdělé noci kocovinu,
únavu těla v bledých lících. 

TAM NĚKDE, TAM
Tam někde, tam, kde hřmí a blesky
za šumu staré gramodesky
vrhají světlo na starý stůl,
tam osiřele, jak v plotě kůl
žije muž starý s bílou hřívou,
pod stromy, co se větrem kývou.

Živí se deštěm, chleba skývou.

U ŘEKY BLÍZKO
U řeky blízko, na samém břehu
hledala dívka za noci něhu.
Toužila k milému tisknout tělo
a ještě mnohem víc se jí chtělo!
Především utlumit nápor vášně.
A jak to dopadlo? Věřte, strašně!

Do vln se sklouzla, zmizela spěšně.

SEDL SI ZA VOLANT
Sedl si za volant, byl zcela zpitý,
alkohol nepožil, to nechme býti.
Zmámil se láskou, v níž neměl věřit
(trumfl ho sok, s nímž musel se měřit).
Bojoval, seč mu stačily síly,
nechtěl se prostě vzdát té své víly.

Řítí se na skálu, už má chvíli.

VÁNOCE V LÉTĚ 
To mají snad jenom ve Štrasburku,
blyštivý obchod s vánočním zbožím.
Ozdoby na stromek v letním horku.
Máš ještě tu s tím andílkem božím? 

KDYBY TI NĚKDY SMUTNO BYLO 
Kdyby ti někdy smutno bylo
a zrovna se ti nedařilo,
vzpomeň si na mě, jsem tu pořád.
Vždyť patřím ti, ač občas nerad. 

JSME NA OPAČNÝCH KONCÍCH 
Jsme na opačných koncích žití.
Ty v rozpuku a já už v síti
těch, kteří brzy skončit musí.
Lásko, já na smrt nezvyknu si! 

SLUNCE ZAŠLO 
Slunce zašlo, nemohlo se už dívat
na naše záda do ruda.
V noci budeme kňučet a ne zpívat,
jak uměli jsme zamlada.

KDYBYCH TĚ ZTRATIL 
Kdybych tě ztratil, ztratil bych sebe.
Sám se sebou bych nevydržel.
Jak víš, nelžu.
Jak víš, nepláču často.
Jak víš, nevyznávám ti lásku,
jak bych měl.
Mnohé ale o mně nevíš
ani po těch dlouhých letech:
Jsi tou, kterou jsem si vysnil,
jsi tou, kterou jsem si vyslzel,
kterou mi nadělilo nebe. 

U VODY V HORKU 
Děsné horko mi je a tobě taky,
pojď, svlékneme stáří ze sebe!
Ať nevypadáme jak scvrklé vraky, 
než vyveslujeme do nebe. 

MIMINKA 
Miminka brouzdají kolem pláže,
některá ještě i maminkám v bříšku.
Jedno je jiné. To nedokáže
nešlápnout na mou rozečtenou knížku. 

DANIEL STROŽ
Stárneme spolu
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STÁRNEME SPOLU 
Ráno, když se probouzím,
pokaždé si tě prohlédnu.
Pak před zrcadlem v koupelně
zkontroluji sebe.
Zestárli jsme. Ale nejsme staří.
Ještě ne.
Ještě se milujeme,
vdechujeme navzájem svůj dech.
Mnohé si říkáme 
pouhým pohledem. 

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

VE VINÁRNĚ MONICE 
(Ljubě Hermanové)
Ve vinárně Monice na Národní třídě
bývalo po nocích příjemně.
A pro mne nejpříjemněji,
když jsem se tam párkrát sešel
s dámou, starší třicet let ode mne.

Pan vedoucí a barman v jedné osobě
hrozíval mi po straně vztyčeným prstem:
„Nahoru do garsonky s ní ale nechoď, varuju tě!“

Jenomže pak jednou přisedla si zas ke mně
a já spatřil nahotu pod jejím kožichem.
Seběhla seshora jen nalehko,
vinárna jí občas sloužila coby kuchyně.

Jídla bylo pro dva sice dost,
že ale vystydne, pochopil jsem
hned jak odemkla dveře. 

PO SVĚTĚ HRŮZY 
Po světě všude plno hrůzy,
ale my tady u vody
jedni stejně jako ti druzí
užíváme si pohody. 

KDYŽ STŮNĚŠ 
Když stůněš, stůňu taky,
s tebou ze sebe chřipku potím.
A věřím na zázraky,
když zdraví navrací se. Zatím. 

CO BUDE DÁL? 
Co bude dál, ptáš se občas.
Nevím to stejně jako ty,
ale říkám: „Dobře bude, věř!“
Dokud se můžeme jeden druhého dotýkat,
být ve všem spolu,
třeba v rozžínání vánočního stromu.
Dokud mi můžeš vynadat
za pobryndaný stůl.

A CO TEĎ?
A co teď? Co dál dělat budu, když
můj čas kvapem krátí se,
a ty odešla jsi
někam, kam nedohlédnu?

Pro koho má teď mé srdce tlouct,
jak přečkám každou další noc?
Bez tvého dechu,
tepla tvých stisků.

Nevím, opravdu nevím,
co s volností, kterou dala jsi mi.
Plakal bych skoro, ale
pláč s sebou odnesla sis.

Co teď tedy, kam vydám se?
V ulicích města s neóny
zebe mne.
Na plážích místo písku sníh.

Mám už stejně jen chvíli,
líp asi zůstat tady.
Do zrcadla pohlédnu-li,
snáze tvůj odchod pochopím.

Co vlastně značí navždy?
Jedině bolest těm, co věří
a stůňou pak, když povšimnou si,
jak z pampelišek odlétá chmýří.

Co dělat mám, co teď, když
tolik, tolik mě život bolí?

(Volně na motiv původně francouzského textu Et
Maintenant, který napsal Pierre Delanoë a zhudeb-
nil i zpíval Gilbert Bécaud).
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K. si poroučel nalévat
do skleniček s nejkratší nohou,
aby se dekoltovaná servírka sklonila
co nejhlouběji. Podobně si představoval
ideální botanizování tak,
že bude ženám ukazovat
nízkorostoucí byliny.

„To nejsou básně v řeči vázané,
nýbrž svázané,“ zhodnotil K. tvorbu
jistého literárního provazníka.

K. si stěžoval: „Víte,
co mi řekla milenka?
Miláčku, šetři mne,
sloužím všem!“

„Psi štěkají, karavana jde dál,
ale kdo to má poslouchat?“
zlobil se K.
nad dva dny starým Večerníkem.

„Nemohu dnes přijít,“
omlouval se K. z aktivu,
„láska mne upoutala na lůžko.“

„Zúčastnil jsem se dnes semináře
o překládání poezie,“ hořekoval K.
„Věřte, že zasvěceněji rozebírají
klerikové soulož!“

„Jste sůl země,“ chválil K.
čerstvě vyřazené literární kritiky,
„akorát se s vámi převrhla slánka,“
doplnil, už na útěku.

„Nemůžu se s tebou zastavit,
letím k doktoru N.,
vidím všude samá prsa,“
omlouval se K. příteli
a nepřítomně mu sahal za košili.

„Nemáte v horoskopu -
seznámení s nesmělým?“ „Proč?“
„Že bychom se mohli seznámit!“
oslovil K. jistou dámu.

„Co myslíš, mám to už vzít?“
vyptával se K. s obavou blízkého přítele.
„Tady mi posílají poukaz na zájezd
k Mrtvému moři. Plná penze,
fakultativní koupání
v Acheróntu a v Léthé!?“

„Victor Hugo, to je spisovatel!“
pochvaloval si K.
„V románu Devadesát tři
má nahá prsa hned na straně jedna!“

Kdykoli dostal nějaký básník
Nobelovu cenu, K. to komentoval:
„I básník může vydělat na dynamitu.“

„Pořádná práce je to jediné,
co ženy nesvedou,“ pronesl K.
na schůzi mládeneckých poškozenců.
„Všecky české krasavice
pocházejí z Věstonic,“ dodal ještě.

„Nikdy nevytahujte na ženy všecky
své vědomosti,“ varoval K.
„Mne například svedla
učitelka biologie.
U tabule jsem podrobně popsal
anatomii ženského těla.
O přestávce mě vzala do kabinetu:
A teď mi to hezky zopakuj, miláčku!“

K. nemiloval lid jako celek,
nýbrž jeho ženskou část.

K. potřeboval ženu už jen proto,
že si neuměl sám ostříhat
nehty na pravé ruce.

KAREL SÝS
K. ještě po deseti letech
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O jednom plodném autorovi
K. prohlásil: „To je ale otřesný osel!“

Sotva K. vkročí do tramvaje,
změří si obě poloviny a vybere si
tu hustěji obsazenou ženami.
Pak se uzavře světu
a dýchá jen ze zásob,
jež si přinesl zvenčí. Jakmile však
ucítí na těle dotek ženy,
roztáhne hmatové póry dokořán.

„Čas je nejlepší kuchař.
Dá nám sežrat i to, co jsme dávno
zapomněli,“ posteskl si K.
v předvečer čtyřicátin.

„Smrti se nebojím,
smrt není zlá.
Lituju jenom,
že si nebudu moci udělat
sloupcovou korekturu parte,“
hořekoval K.
„Naznačil bych ji na zrcátku
třeba posledním dechem!“

„Občas lžeme, jen když se tiskne!“
rozvinul K. starý příměr.

„Blbec neocení, když mu
zakroutíte krkem v rukavičkách,“
povzdechl si K.
„Zápas s blbostí přesto není marný,
stejně jako zápas s plevelem.
Sice znovu vyroste,
ale jedna úroda je pod střechou.“

„Vy řeknete - čárka sem,
čárka tam,“ rozhořčoval se K.
nad nedbalostí korektorky.
„Doma na knihovně stál terakotový akt,
a když jsme mu
s kamarádem přikreslili čárku,
měla jste vidět ten mazec!“

„Vážila s prsama 120 kilo,
bez prsů 68,“
popisoval K. účastnici
besedy v Semilech.

„Všichni by s ní leželi,
ale nikdo ji nepustí sednout,“
komentoval K. chování mládeže
k ženské spolucestující.

K. přestal důvěřovat technice
poté, co ho na letišti fotobuňka
v turniketu zmlátila jako psa.

„Rozhoduje první soulož,
druhá kniha a třetí upomínka,“
utěšoval K. přítele,
který omylem spolkl
knihu z Městské lidové knihovny.

„Náš písemný styk nezůstal bez následků.
Adresátka porodila na poště,
poste restante ,Lilie',“ vzpomínal K.
na jednu ranou korespondenční partii.

„Slečno, tu podprsenku si musíte ihned
vyzkoušet,“ tvrdil K., zatímco za sebou
zatahoval závěs kabinky.
„Klobouk patří na hlavu,
kniha na pult, myšlenka
má být vyslovená a podprsenka plná.“

„Víte, co je ráj? Když si poručím
kávu s mlékem, a číšnice přijde
s nahým prsem v šálku,“ snil K.
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Slavní lidé jsou otci mnoha zajímavých myšle-
nek. Většinu z nich adoptovali.

Charakter je souhrn vlastností, které u ostatních
často postrádáme.

Proti vlastním chybám není odvolání.
Pravda a lež jsou dvě strany téže mince, nemají

však stejnou platnost.
Škobrtnout lze i o vlastní svědomí.
Všichni se rodíme s čistým svědomím, ale má-

lokteří s ním umírají.
Kdyby někteří lidé přemýšleli sami nad sebou,

obrátili by se k sobě zády.
Moudrý se nechlubí tím, co zná. Neboť zná lidi.
Bojovat za peníze není stejné jako bojovat za

ideály.
Zakopal válečnou sekeru – zároveň s posledním

protivníkem.
Na vratkých základech nevydrží ani nejpevnější

stavba, natož vzdušné zámky.
Jen politik dokáže vyjádřit podivení nad tím, co

všichni dávno vědí.
Pomníky některým lidem? Proč ne! Holubi mají

dobrou paměť.
Některé současné hanlivé nápisy o prezidentovi

sedí jako šité na míru jeho předchůdcům.
Štěstí, že státníky nelze recyklovat jako pet

láhve.
Závratným ziskům předcházejí závratné machi-

nace.
Lidstvo je zahrnováno informacemi. Většinou ne-

pravdivými.
Neustále mlátí prázdnou slámu, a přece mu to

sype!
Vyplout lze i se zlomeným stěžněm. Ale jak to

bude s návratem?
Slabost mocných spočívá ve zneužívání vlastní

síly.
Mnozí by se měli ohlédnout, aby viděli, jakou

spoušť za sebou zanechali.
Ožebračili republiku za pár roků, ale do smrti

z toho budou dobře živi.
Slibovali hory doly, ale na hory nezbývá, protože

zavřeli doly.
Na práci si najímáme odborníky. Na vodu insta-

latéra, na komín kominíka, na nepohodlné lidi od-
střelovače.

Štěstím národa
je, když si lidé včas
uvědomí, do jakého
neštěstí se dostali.

Husu poznáš
podle peří. Někdy
také podle kejhání
v televizi.

V Prodané ne-
věstě účinkuje jeden Kecal. V televizním diskus-
ních pořadech jich vystupují desítky.

Politika přestala být uměním možného a stala
se nemožným neuměním.

Z dějin lze vygumovat celé kapitoly, z lidské pa-
měti nikoli.

Minulost je poučná kniha, kterou mnozí ani ne-
prolistovali.

U rohu hojnosti se jako první shromažďují nasy-
cení.

Život je kniha, která má pouze jedno vydání
a tiskové chyby již nelze opravit.

Za plotem jsme schováni pouze z jedné strany.
Co zapomeneme, bez toho se obejdeme. Bez

čeho se obejdeme, to vlastně ani nepotřebujeme.
Českému jazyku říkáme jazyk mateřský, protože

otcové se většinou nedostanou ke slovu.
Národ nelze sjednotit neustálým rozeštváváním.
Smrt je naprosto spravedlivá, ani největší boháč

si ji nemůže dopřát dvakrát.
Když nenajdou chyby na díle, hledají je na auto-

rovi.
Kdo hledá, najde. Někdy jen to, co jiní odložili.

Tak dochází k historicky cenným nálezům.
Plzeň se proslavila pivem a tím, že během pře-

stupování z vlaku do vlaku se tam dal získat aka-
demický titul.

Vztah mezi lékařem a pacientem není založený
na důvěře, ale na pojišťovně.

Zdraví je dar. Stále dražší.
Děti jsou dar. Někdy danajský.
Když se mladým dívkám zapalují lýtka, vzplanou

i starší pánové
Cizince lákají mnohé půvaby naší vlasti. Nejčas-

těji ženské.
Bez cigarety ani ránu. Dokud to s námi ne-

praští.

FRANTIŠEK UHER 
Aforismy
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Všichni jsme prožili konec Titaniku, ale jenom
někteří měli tu drzost naskočit do záchranných
člunů.

Nový kabát neznamená nové myšlení.
Srst se mění, kůže zůstává stejná.
Kdyby se hoši z mafií podobali bateriím, vybili

by se sami.
Na strojvedoucího si vzpomeneme, až když vlak

začíná nabírat zpoždění.
Když jde o majetek, utrhne od huby i bratr bra-

trovi.
Byl věřící. Věřil každé hlouposti.
Pokud Bůh existuje, je nevidomý, hluchý a němý.
Věčně nasazený blahosklonný úsměv prozrazuje

podezřelé sklony.
Boha vychvalují ti, jimž sype do hnízda.
V některých zemích dávají do hotelových pokojů

bible. Považují je za semeniště hříchů.
Raději být pohanem než klerikálem.
Někdo ještě věří v zázraky. To je největší zázrak,

jaký se kdy stal.
Kdo prosazuje příjem migrantů, měl by je vzít

pod vlastní střechu.
Bismarck kdysi prohlásil, že Němec se bojí jen

Boha. Nyní k němu přibyli migranti.
Základní podmínkou existence národa již není

řeč, ale schopnost neuposlechnout nesmyslné pří-
kazy z ciziny.

Čím víc pozorujeme některé lidi, tím víc chá-
peme mentalitu aligátorů.

Prašť jako uhoď! Ale dávej pozor, koho!
S penězi je tomu jako s veselostí. Nikdy jich není

dosti.
Kdykoli se někomu dostává nezasloužených

poct, vznikají pochybnosti o jeho poctivosti.
Zpěvačkám se všechno odpouští, třebaže si na

nás stále otvírají ústa.
Dříve chtěly dívky k filmu, dnes jim stačí dostat

se k mikrofonu.
Viníka označíme snadno, horší je to s dokazová-

ním viny.
Co si spískáme, to si odskáčeme. Co spískají jiní,

to odskáčeme také.
Velké peníze doprovázejí velké zlořády.
Když dva dělají totéž, není to totéž. Chytrý mluví,

hloupý žvaní.
I systémový analytik může systematicky dochá-

zet k chybným analýzám.
Střelné zbraně nemají dobrou pověst. Zejména

v rukou špatných lidí.

S uměním je to jako se skokanským můstkem.
Nikdy se neví, kdo skočí a kdo spadne.

S oblibou se otírá o slušné lidi, ale sám zůstává
proti slušnosti imunní.

Kdo kupí chybu na chybu, provádí organizační
a personální změny.

Parašutista se zkušenostmi naučí, že padák
může zapomenout jenom jednou.

Obětního beránka najdeme vždycky, je však jis-
tější napřed ho zaříznout.

Šetrný hospodář sype ptáčkům otrávené zrní.
Škola – základ moudrosti. Na mnoha základech

však bují plevel.
Krátkozrací brojí proti atomovým elektrárnám,

ale vnoučatům by pak o nich vyprávěli při svíč-
kách.

Někteří lidé mají zkrátka dlouhé vedení.
Vlastní konto s mnoha nulami, ale mezi lidmi je

nula.
Národ ohrožují diletanti, kteří mluví jeho jmé-

nem, ale myslí na vlastní prospěch.
Na cizí zlozvyky si zvykáme obtížněji než na

vlastní.
Když je všude kolem bílo, vzbudí pozornost

každá saze.
Posunutý čas označujeme jako letní, protože za-

číná na jaře a končí na podzim.
Podzim je tady. Námitky se nepřipouštějí!
Slušnost je pro mnohé neznámou veličinou.
Slušný člověk hlídá svoje zdraví, neslušný ne-

zdraví.
Trpělivější než rybáři jsou pouze ryby.
Trpělivost přináší růže. Většinou zvadlé.
Odmlčel se. Po pachateli se pátrá.
Podle vyprávění starých myslivců bylo kdysi

tolik zajíců, že na honech ani nestačili nabíjet a ro-
vnou je stříleli.

S dekoltem uspěje žena ve společnosti, s koltem
v bance.

Požádal ji o ruku, ale myslel na zcela jiné partie
jejího těla.

Vzal si černošku. Považoval ji za bílou vránu
mezi ženami.

Ženy jsou neustále obklopeny množstvím přítel-
kyň, ale manželovi nedovolí ani jednu.

Některé ženy kupují klobouky jako bezhlavé.
Dříve ženich žádal, aby nevěsta měla věno.

Dneska je spokojený, když nemá dluhy.
Žena je nástroj ďáblův... Ó, jak rozkošné jsou ně-

které nástroje!

Lipa_04_2016_LIPA  19.01.17  13:18  Stránka 45



46

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

SONG 2014
Dnes,
v tento den,
v roce dva tisíce
čtrnáctém,
lidé spěchají
i jaro spěchá,
svět zapomíná
a proto zpívám
dejte pozor,
kdo vyzbrojuje
nenávist,
kdo zapomíná
v historii číst,
kdo chce, aby krev
tekla znova. Slyšte
slyšte moje slova:
Ať bdí každý z vás
dnes víc než kdykoliv,
přísahejme na květ
v barvě krve,
přísahejme znova.

MÁKY
Posílám vám k svátku
lístek
s českou krajinou
a máky rudé
v popředí
a také vzkaz:
oblaka nad nimi
dál
poplynou,
vždycky
tak bude,
nikdo nezastaví
myšlenku
ani čas,
tak je to v této
zemi už po
staletí,
je to v tobě,
je to ve mně,
je to v nás.

SLUNOVRAT
Jestlipak se
vločka
dočká
až usedne
i na tvé vlasy,
konec listopadu
stříbří i peří
havraní,
kde je asi
rozhraní,
pro tebe
z jíní
všechnu něhu
sbírám v chvatu
a láska,
i ta se dočká
svého
slunovratu.

BEZDOMOVKYNĚ
Děvčátko se sirkami
z jednadvacátého
století,
ať tě hřejí vločky,
jež uléhají
na tvůj šat,
kéž tě hřejí,
vždyť přikrýval tě
jenom chlad.
Kéž přikryjí
jak bílé peří
lhostejnost,
vždyť chybět
budeš – někomu,
pryč je podletí
a jednadvacáté
století
má stále místo srdce
permafrost.

U POTOKA
Zabolí-li sladce
verše
nad kytičkou z máty
nermuť se už

MARIE VESELÁ
Slunovrat
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ty můj
hochu zlatý.
Zraní-li tě
bodlák
rázem - nechtěně
s úklonou obejdi
rytíře ať dál se
tváří vznešeně.
Je tu pomněnka
i řeřicha
spanilá zrána
k řece potok pospíchá
ta voda
nechce být sama.

OSMAŠEDESÁT
Po léta se míjíme,
my a stále vyšší stromy.
Každý z nás
schází po schodech
rok co rok,
blíže k zemi,
ke kořenům,
kde se obnovuje přísaha.
Vy, kteří jste se
narodili před
roky osmašedesáti a
do vašeho prvního
křiku padaly slzy štěstí,
vy vnukům,
až se budou ptáti,
co napsat do křížovky
na tři písmena,
kdopak z nich ví,
řekněte jim,
že i pro ně
svoboda se tehdy narodila,
a pak, v klidu
pevným tahem
pište slovo mír.

PŘEHÁŇKA
Rozsypal se déšť
v korunách
starých lip -
pod strání
zní ozvěna
dětských hlásků,
jdou mraky
s mlhou

a znavené slunce
si vedou
na provázku.

JARO
Dívám se na tvou ruku,
jak a kam
vede čára osudu,
dívám se,
ale čísti nebudu.
Všechno, co drahé mi,
zpívá dnes v podzemí,
ta obrovská síla,
co ukrytá byla
čeká už
dlouho v zázemí.
To hučí prameny,
zbaveny pout,
teplý vítr
začal dout -
kdo řece vezme sílu
valit kameny?
Cesta za sluncem
je široká,
jen nadechnout se
zhluboka
a nepoddat se osudu.

JARNÍ ZVĚSTI
(na motiv Aloise Jiráska)

Pamatuješ?
V Jelením příkopu
jsme zaslechli
vzlyk houslí,
to déšť se rozplakal
nad keři zlatých jív
a nad nádhernou
zvěstí,
právě se zrodila
poupata kaštanů,
za asistence
slunečních orsejů
a věčně živé trávy,
už o tom zpívá
i fontána s letohrádkem,
Morana odešla do návi.
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CENY UČS ZA ROK 2016
Úvod

Ceny se 5. 11. 2016 předávaly na netradičním
místě, v přívětivé zasedací místnosti Středočes-
kého krajského úřadu v Praze 5 ve Zborovské ulici
11. Poděkování se patří vyslovit Zdeňku Štefkovi,
krajskému radnímu a stínovému ministru kultury
za KSČM, který toto našemu spisovatelskému
spolku umožnil, a zajistil ve spolupráci s námi i ob-
čerstvení pro zúčastněné. 

Ceny předávali člen předsednictva UČS Jan Po-
láček (v zastoupení za předsedu UČS   Karla Sýse,
hospitalizovaného v nemocnici na JIP), tajemník
UČS a člen předsednictva Jiří Piskáček a členka
předsednictva Věra Beranová (v zastoupení mí-
stopředsedy UČS Michala Černíka, toho času bo-
hužel rovněž zápolícího se zdravotními problémy,
pro změnu zase doma).

Mistr zábavy
a nádherné srandy

Laudatio na Gustava Oplustila od Jiřího Piskáčka
V současné době jsme v televizi svědky nárůstu

mnohdy pokleslé televizní zábavy. Pořadům vévodí
různé kuchařské šou, kde lidé vaří a hází do hrnce
kdeco. Kdo nevaří, jako by nebyl, všichni jsou ku-
linářští odborníci a všichni vaření rozumí. Já si do-
volím poznamenat, že já vařit neumím, snad jen
čaj, rýži a těstoviny. Pochopitelně nejsem a ne-
mohu tudíž býti umělec, a mediálně známá osob-
nost.

Nejenom kuchaři, ale i desítky seriálů nás ohro-
mují, či spíše ohlupují celé dny. Některé mají tolik
dílů, že sotva si můžeme pamatovat, o co šlo ze za-
čátku. Domnívám se však, že o nic. Klasická tele-
vizní estráda je zapomenuta, a my se musíme dívat
například na vyhlášení jakýchsi ekologických cen,
kde umělci vykřikují, jací jsou ekologové a co vše
pro přírodu udělali. V různých časopisech jsou pak
tito herci ze seriálů oslavováni, ač je většina ná-
roda vůbec nezná. To se rozhodně nedalo říci
o době, kdy televizní zábava byla kultivovaná, bylo
to umění a především sranda. Je určitě pro nás ve-
likou ctí, že dnes můžeme ocenit velikána televizní
kvalitní zábavy, a vůbec nevadí, že se jedná o leh-
kou múzu.

Právě pan Gustav Oplustil je již dlouhá léta sy-
nonymem pro dobrou a kvalitní televizní a diva-
delní zábavu. Pan Oplustil se touto formou televizní
tvorby zaobírá již od padesátých let minulého sto-
letí. Stál u prvních televizních estrád, podílel se na
tvorbě celé řady televizních pořadů. Kdo by neznal
Alfonse Karáska a jeho peripetie se ženami v láz-
ních, na svatbě či na honu?

Mistr se narodil v roce 1926. Na konci padesá-
tých let začal pracovat jako dramaturg Českoslo-
venské televize, kde především spolupracoval
s dalším mistrem skvělé zábavy, režisérem Zdeň-
kem Podskalským. V roce 2002 byl uveden do te-
levizní síně slávy TýTý.

Připomeňme si však především scenáristickou
práci pana Oplustila. Například hudební film Ná-
mluvy komtesy Gladiolyaneb Přistání ve skleníku.
Nebo hudební pořady tematicky složené z českých
lidových písniček a zlidovělých popěvků – pořad
Bejvávalo. Legendární jsou též Diskotéky pro starší
a pokročilé či skvělé Kabarety U dobré pohody.
A další a další.

Co tyto pořady spojovalo? Především se jednalo
o velmi kvalitní a kultivovanou zábavu. Skvělá
hudba, skvělé písničky a inteligentní mluvené slovo
bez sprostých slov s dvojsmyslů. Dokonalá chore-
ografie tanečních čísel, skvělé kulisy a kostýmy, či
výborně vybrané filmové místo. Ale především
skvělí herci. V pořadech, na kterých se podílel pan
Oplustil, vždy vystupovali tehdejší mistři hereckého
umění, které národ miloval a miluje. Především
Miloš Kopecký jako již zmíněný pan Karásek, don-
chuán a nakonec sám oběť ženské touhy, proná-
sledovaný některými nedůvěřivými manželi
dotyčných dam, jako třeba Vladimírem Menšíkem.
Ten se ve Františkových Lázních mistrovsky pře-
vtělil v trpaslíka v parku či v myslivce číhajícího na
zálety manželky na stromě. Zajímavá je i role Vlas-
timila Brodského, jednou hraje sňatkového pod-
vodníka a podruhé bodrého dědečka na svatbě
vnučky. Samozřejmě Iva Janžurová, nejenom zá-
letná manželka pana Menšíka, ale i komtesa Gla-
diola, které skvěle sekundovali Pavlína Filipovská,
Stella Zázvorková, pánové Pavel Landovský, Václav
Trégl, Homola, Jarda Štercl a opět Miloš Kopecký.
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Scénář pana Oplustila byl vždy velmi líbivý, pod-
pořený skvělou režií dalšího mistra televizní a fil-
mové zábavy pana Podskalského. A herci odváděli
vynikající výkony, až někdy k neuvěření. Například
velmi zajímavá je scéna, kdy zpívá a tancuje takový
charakterní herec a tvůrce především vážných rolí,
jako byl Václav Voska. Můžeme jej vidět na konci
férie To byla svatba, strýčku.

Je potřeba se zmínit i o „vážnějším“ projektu
pana Oplustila. Jedná se o seriál Pražský písničkář
o životě a díle Karla Hašlera. Režii měl pan Paukert,
který se i podílel na scénáři.

Jméno pana Oplustila můžeme vidět i v titulcích
televizního filmu Velká sázka o malé pivo. Je zde
zachycena známá historie pokusu prodat Karlštejn
podvodníkem Harry Jelínkem. Film není přesně dle
skutečných událostí, celou záležitost ukazuje z té
humorné stránky. Opět ve filmu hrají známí čeští
herci, například Oldřich Kaiser či Jiří Lábus, sekun-
dují jim Josef Somr, Laďka Kozderková či Jiří Holý.

Na samotinký závěr mého chvalozpěvu na pana
Oplustila mně dovolte prohlásit, že náš oceněný
patří mezi sloupy naší televizní tvorby. Především
v oblasti zábavných pořadů, hudby a písně. Cena

Unie českých spisovatelů je v dobrých rukou,
v rukou opravdového mistra zábavy a nádherné
srandy.

Gustav Oplustil po ocenění řekl:
Měl jsem po celou profesní dráhu štěstí na spo-

lupracovníky. Pracoval jsem s režiséry Zdeňkem
Podskalským, Vorlíčkem, Jiřím Krejčíkem, Schul-
hoffem, měl jsem možnost spolupracovat s Ivo
Paukertem, Janem Werichem, taky jsem účinkoval
s Vlastou Burianem.

Myslím si, že celý svět ztratil smysl pro humor.
Lidé, kteří humor dělali v té době, měli humor
v sobě a mohli ho rozdávat. Dnes se toho tolik
nerozdává, a co se rozdává, s tím bych ani nelezl
ven. Nemohu si pomoci, ale pokud jde o náhradu
za humor – což jsou seriály – o tom bych se
nerad rozváděl, protože je nesleduji. Jsou neko-
nečné a ve svých 90 letech se nedožiju konce se-
riálu, takže ani nemá smysl, abych se na ně začal
dívat.

Náhrada za humor je špatná a neumělecká. Zá-
bavě se říkalo, že je to jeden z nejtěžších žánrů.
Rozplakat, dojmout někoho je poměrně snadné, ale
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rozesmát lidi, a ne tak, že tam někdo ten smích
uměle mixuje, je obtížné. Musela k tomu vzniknout
humorná situace a herec musel, například v Tele-
varieté, dosáhnout takového výsledku, aby to bylo
k smíchu. Tehdy tam lidé platili vstupné a rádi na
představení přišli, dneska se platí kompars. Je to
jinak, a mrzí mě to. Uchytilo se totiž to, že jsme pod
vlivem stálé negace, v televizi jsou to samé krimi-
nálky. Rozdíl není ani v tom, jaký jazyk používá kri-
minálník a jaký detektiv. To je chyba celosvětová.
Zatímco dříve bylo komiků, kteří rozesmávali lidi,
mnoho a jejich výkony skutečně pobavily, nyní je
dobrá zábava vytlačena kriminálkami, kde se lidé
vraždí, podřezávají, vyhazují se auta do povětří…
Je to špatné.

Jsem potěšen, že bylo Unií českých spisovatelů
uznáno, že jsem něco napsal, aby se lidé smáli. Dě-
lali jsme humor proto, abychom lidi potěšili, aby re-
laxovali či aby překryli všechny trable – zatímco
dnes jim je ještě přidávají.

David & Goliáši
Laudatio na Ivana Davida od Jana Poláčka
Když se Ivan David pustil do nerovného sou-

boje s mainstreamovými médii, šířícími dezinfor-
mace, polopravdy a lži, věděl již tehdy moc dobře,
do čeho jde. Připomíná mi to trochu nerovný sou-
boj Davida s přesilou Goliášů. Prakem se mu
stává politická iniciativa Nová republika, kterou
spoluzakládá. Ta od října 2013 provozuje své in-
ternetové stránky. Municí se mu stávají publiko-
vané pravdivé příspěvky o událostech doma i ve
světě a související analýzy, dokumenty, komen-
táře, a dokonce i videa. Přibližně pětina jich je
původních, ostatní jsou převzaté ze spřízněných
webů. Výsledkem je reálnější obraz světa a udá-
lostí v něm, než nám úmyslně zkreslujícím způ-
sobem předvádějí mainstreamová média. A my
jsme rádi, že letošního roku došlo k nabídce spo-
lupráce s našimi levicovými periodiky, tedy jak
s LUKem, tak i s Lípou.

Z doby svého působení na ministerstvu zdravot-
nictví Ivan David již dobře ví, čeho všeho jsou
presstituti a spol. schopni. Sám to okomentoval ve-
lice výstižně. „V kampani proti mně byly těch zcela
lživých tvrzení stovky, určitě přes tisíc, každý den
několik. Také Česká televize v tom byla velmi silně
zapojena. Šlo o miliardy, které jsem (jako ministr
zdravotnictví) rozhodně nemínil rozdávat, jak bylo
předtím zvykem, a přihlížet potom jejich rozkrá-

dání. A tak jsem byl v médiích obviňován ze všeho
možného. Dokázat nemohli nic. Dokonce si najali
‚s(e)pisovatele‘ Pavla Vernera, který na objednávku
sepsal hanopisnou knihu. U soudu pak tvrdil, že si
obvinění v knize uvedená vymyslel, že to je taková
spisovatelská metoda. Ano, vyšly ‚rozhovory‘ se
zcela vymyšlenými mými odpověďmi (Mladá fronta
Dnes, Respekt). A Nova odvysílala ‚reportáž‘ nato-
čenou jakousi agenturou. Jeden kameraman mě
snímal, jak močím na záchodě, a pak, když jsem
chtěl WC opustit, mě kopal do holeně a šeptal mi:
‚Ty svině...‘ Druhý čekal, že natočí, jak se budu
prát, aby mohli tvrdit, že jsem napadl kameramana.
Výsledek, vysílaný na Nově, byl ubohý. Natočili, jak
říkám: ‚Pusťte mě, nechte mě!‘, to když jsem se do-
žadoval propuštění z WC. Takže těch malých kurev
z médií, které toužily ‚vykostit velkou rybu‘, jak ří-
kají v jejich žargonu, jsem potkal mnoho desítek.
Kvůli nim jsem to nevzdal, to až když jsem viděl,
jak mi jde po krku většina vedení ČSSD v čele se
Špidlou. Přesně ta parta, která dnes útočí na pre-
zidenta Miloše Zemana.“

Tedy nepřekvapí, že Ivan David má rovněž jasno
o skutečných původcích sestřelení civilního mala-
jsijského letadla 17. 7. 2014 nad Ukrajinou, krom
11. září 2001 dalšího majstrštyku strůjců Nového
světového řádu a jimi ovládaných médií. Verzi, že
Boeing 777 společnosti Malaysia Airlines letu
MH17 raketou protiletadlového komplexu BUK se-
střelili proruští separatisté, což nám neustále vnu-
cují do hlav mainstreamová sdělovadla, odmítá
jako zcela vylhanou.

My sami dobře víme, že to byla jen další z ope-
rací pod falešnou vlajkou, mající ve skutečnosti
jiné autory. Podvržené pseudodůkazy strhali rov-
něž nezávislí vojenští odborníci, dokonce se tak
stalo k naštvání havloidů nečekaně i v několika
rozhovorech, vysílaných v přímém přenosu tzv. ve-
řejnoprávní Českou televizí, které se jim nepodařilo
proto již zmanipulovat. Aktéři za odměnu dostali
v ČT červenou kartu.

Když Ivana Davida chtěla ta samá Česká televize
poučovat o morálce, odmítl se připravované fa-
lešné komedie na obrazovkách zúčastnit. Na strán-
kách Nové republiky poté napsal: „Rozhodně
nemíním poskytovat do pořadu ‚Reportéři ČT‘ ja-
kékoli vyjádření. Jedná se o jeden z nejodporněj-
ších pořadů ČT, je plný lží a manipulací. Velmi
dobře vím, jak se taková vyjádření ‚zpracovávají‘.
Pokud vyjádření poskytuje osoba, která má být po-
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škozena, vyjádření je vždy sestříháno tak, aby slou-
žilo tomuto účelu. A nejen to, doplněny bývají
otázky, které vůbec nebyly položeny, a následuje
manipulativní komentář. Redaktoři mají svobodu
slova, kterou si vykládají jako právo lhát. A za ta-
kovou ‚práci‘ platí naši občané koncesionářské po-
platky.“

Jak rádi by ho havloidi a pravdoláskaři „sežrali“
i s chlupama, jenže Ivan David je pro ně naštěstí
hodně nestravitelným soustem, nemají na něho.
Vypustili na něho také svá multikulti strašidla,
takzvané neziskovky, jako třeba Evropské hodnoty
pornoherce a gaye Jakuba Jandy (oficiálně zá-
stupce ředitele tohoto takzvaného think-tanku),
který je prý nevládní odbornou institucí, bránící li-
berální demokracii. Vypracovali a šíří podrobný
a dlouhý seznam (spojený s rádoby analýzou), na-
zvaný Fungování českých prokremelských webů.
V něm zaujal čestné místo i ten Davidův, tedy Nová
republika. Tu máš, čerte, kropáč!

A Jandovo vyjádření? „Seznam nemainstreamo-
vých webů byl vypracován v rámci Kremlin Watch,
což je strategický program think-tanku Evropské
hodnoty, který má prý za cíl rozkrývat a čelit jed-

notlivým nástrojům hybridní války Ruské federace,
zaměřeným proti liberálně demokratickému
systému.“

Zde je část analýzy jeho think-tanku stran Nové
republiky: „Popisuje se jako ‚politická iniciativa
proti hospodářskému a sociálnímu marasmu a pro
sociální odpovědnost a solidaritu‘. Ve svém mani-
festu se vymezuje proti neoliberalismu, který vede
k hospodářskému, sociálnímu a morálnímu
úpadku. Vůdčí osobností je Ivan David, člen ČSSD,
psychiatr, bývalý ministr zdravotnictví ve vládě Mi-
loše Zemana a bývalý ředitel Psychiatrické léčebny
v Bohnicích. Působí jako redaktor a vlastník do-
mény. Často hlásá konspirační teorie, např. sestře-
lení malajského letadla nad Ukrajinou bylo podle
něho ‚mnohonásobnou vraždou, za kterou by měla
nést odpovědnost strana USA a spřátelených oli-
garchátů, které si říkají demokratické, vyspělé, svo-
bodné, atd.‘. Dalšími členy redakce jsou Blanka
Langerová, Václav Dvořák a Petr Ďoubalík. Kromě
vlastního obsahu web přebírá i články z jiných ser-
verů.“

Je to vůbec možné? Posuňme ale další, opět fa-
lešné vyjádření think-tanku Evropské hodnoty,
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údajně chránícího svobodu (což má ve svém
mottu) směrem k realitě tak, aby přesně vystihlo
podstatu činnosti webu Nová republika:

Byl vytvořen mimo jiné jako jeden z prvních
kroků směřujících k důkladnému zkoumání prvků
informační války Západu a způsobů, jak se proti
dezinformační kampani mainstreamových médií
bránit. Je úkolem celé alternativní sféry, aby se
této oblasti věnovala, a dokázala tak veřejnosti na-
bídnout nástroje, pomocí kterých by mohla infor-
mační válce proti Ruské federaci odolávat,
a získávat objektivní a nezaujaté informace.

A v tomto tolik potřebném konání Ivanu Davidovi
popřejme jen úspěch.

Ivan David po ocenění řekl:
Za Cenu UČS děkuji, ale rozhodně si ji nezaslou-

žím. … Já to ocenění přijímám, přestože si ho ne-
zasloužím, a nevidím v tom
rozpor. Většinu toho, co máme,
si totiž nezasloužíme, ať v dob-
rém, či ve zlém. Již při narození
jsme nezaslouženě dostali ge-
netickou výbavu, která nás pro-
vází celý život. Zapomínáme
genetické výbavě blahořečit za
vše dobré, co nám umožňuje…

Musím si položit otázku, v jaké jsem tu zvláštní
společnosti, co je to za zvláštní dobu? Blíží se další
cyklus: Bývalí vítězové se chodí vztekat na Staro-
městské náměstí, namlouvají si, že je na ně ještě
někdo zvědav. Rozhlasu a televizi zase skoro nikdo
nevěří. Dnes vidíme vážné hrozby lokální i globální,
jak někdo cítí kouř, musí říci ostatním, že to někde
doutná.

Napsal jsem, že oni nemají co nabídnout. Dnes
musím říci druhou polovinu pravdy: ani my ne-
máme co nabídnout. Neměli bychom si myslet, že
máme odpracováno. Jsme aktivními diváky a ko-
mentátory vývoje, a to není dost. Jsme dlužni těm,
kteří by se na nás chtěli spoléhat. Už jsme měli
odevzdat projekt a ještě nemáme hotové ani ná-
črtky. Když to neodpracujeme, udělá to někdo jiný
a jinak. Kdo může, ten musí, má morální povinnost
ke své komunitě.

Dnes mám pocit, že jsem na té straně, kde je
většina, i když mlčící. To mě mate a vede mě
k otázce, jestli stojím na správné opačné straně.
Uvidíme, co se stane, až většina pochopí, že ne-
musí být mlčící. Uvidíme, kdo tentokrát mlčící vět-

šině vloží šém, kdo ji naprogramuje, co má skan-
dovat, jakými symboly se ozdobit, a čím a na koho
cinkat. Pak se zase zorientuji.

Citlivě našlapuje 
v minovém poli dávné historie
Laudatio na Vlastimila Vondrušku od Moniky Ho-

ření
PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc., je v současné

době snad nejpilnějším českým spisovatelem.
Jako graduovaný historik je autorem prozatím de-
sítek vědeckých studií a statí o dějinách hmotné
kultury a mnoha knih vědeckých a populárně na-
učných. Málokdo ví, že ve druhé polovině osmde-
sátých let byl ředitelem historické části Národního
muzea, tehdy mu bylo třicet let!

Jako spisovatel napsal na 65 historických ro-
mánů pro dospělé (některé z nich pod pseudony-

mem Jan Alenský), mnoho knih
pro mládež, a také divadelní
hry (právě v předvečer slav-
nostního předávání Cen UČS
měla v Příbrami v Divadle Anto-
nína Dvořáka premiéru jeho
další divadelní hra Vínem proti
pohanství aneb staročeský De-

kameron; pro sebe si autor napsal roli středově-
kého bakaláře, v představení mluví i tančí – pozn.
red.). Není pro něho problémem napsat za rok cca
600stránkovou bichli z českých dějin, a jen tak
mezi tím si ještě střihne velmi populární histo-
rické detektivky, v nichž je hlavním hrdinou krá-
lovský prokurátor z doby vlády krále Přemysla
Otakara II. Oldřich z Chlumu, či písař královské
komory Jiří Adam z Dobronína žijící ve druhé čtvr-
tině 16. století.

O jeho knihy je velký zájem v knihovnách i knih-
kupectvích. Můžeme-li věřit knihovnickým statis-
tikám, v roce 2013 byl nejvíce vypůjčovaným
českým autorem a drží se v tomto žebříčku stále
na špičce.

Vlastimil Vondruška se pokouší oživit pro sou-
časné generace klíčová poselství české historie,
a soudě podle zájmu se mu tento nelehký úkol
velmi daří. Čtenáře a čtenářky neodrazuje ani velký
rozsah jeho historických románů – který opravdu
nemá kapesní či kabelkový formát, anebo je tomu
právě naopak – rozpracování osudů smyšlených
postav a jejich propletení se skutečnými historic-
kými ději a osobnostmi do epopejí je pro lidi, kteří
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ještě nezapomněli číst, velmi přitažlivé. Kvůli věr-
nosti dobových reálií se nemusí radit s odborníky,
neboť sám je, jak už bylo uvedeno, profesí historik
– vystudoval historii a národopis na Filozofické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze. Výtečně se vyzná,
jak uvedl v jednom z mnoha rozhovorů, v archi-
vech, umí číst stará písma a zkrátka ví, jaké mo-
menty dávných časů rozehrát na stránkách svých
knih.

Po čtyřdílné kronice z přemyslovských dob Pře-
myslovská epopej sáhl Vlastimil Vondruška v po-
sledních letech po tematice husitské. Je si vědom
toho, že právě tato doba je ve vědomí veřejnosti
vnímána různě, někteří se ztotožňují s husity a je-
jich postoji (do této skupiny patřím i já), jiní zastá-
vají pozice druhé strany. A pak je tu velká skupina
lidí, kteří do historie nezapojují žádné své emoce
a preference, sice akceptují husitskou tradici, ale
poukazují třeba na násilí, jež tuto dobu provázelo
– podotýkám, že na obou stranách „barikády“
a není válek ani revolucí bez násilí, tím spíše ve
středověku…

Vondruška proto ve své Husitské epopeji roze-
hrává děj v obou klíčových táborech české národní

historie, kališnické a katolické, aniž by jednomu
z těchto táborů uděloval větší důraz či mu stranil.
Citlivě našlapuje po minovém poli našeho národ-
ního protivenství a činí tak způsobem soudobým,
čtivým, kdy děj rychle ubíhá – evidentně jde vstříc
současnému čtenáři, který upřednostňuje rychlost
a akci. Považuji za pozitivní, že autor, spisovatel
a historik v jedné osobě, nechává čtenářům a čte-
nářkám volný prostor pro nestranný soud genera-
cemi 20. a 21. století.

V jednom z rozhovorů Vlastimil Vondruška na-
značil, jak koncipuje své historické epopeje. „Tam
si nemohu fantazírovat. Vždycky si připravím reál-
nou časovou osu a do ní zasadím hrdiny, skutečné
i literární.“ Pro Husitskou epopej, vydávanou od
roku 2014, si dokonce sestavil rodokmen smyšle-
ného rodu Prokopů, jehož příslušníky v průběhu
děje postaví proti sobě.

Husitská epopej má čtyři díly, každý asi po 600
stránkách. Vondruška je zvládl napsat a vydat v le-
tech 2014-2016! První „Za časů krále Václava IV.“
se odehrává v letech 1400-1415. Druhý díl „za
časů hejtmana Žižky“ navazuje léty 1416-1425.
Třetí díl „za časů císaře Zikmunda“ pokrývá roky
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1426-1437 a čtvrtý „Za časů bezvládí“ pojednává
o letech 1438-1449. A jak Mistr prozradil, právě
píše pátý svazek a promýšlí šestý!

Dříve, než jsem sama sáhla po Husitské epopeji,
jsem hltala rozhovory s ním v tisku. Glosuje v nich
bez tzv. politické korektnosti aktuální problémy lid-
stva. Na otázku: „Hrozí podle vás nebezpečí, že by
se Evropa musela v nějakém horizontu podvolit is-
lámu?“ odpovídá:„To nebezpečí hrozí vždycky. Ale
to se nedá islámu vyčítat – pokud islám ovládne
Evropu, není to chyba islámu, ale naše. Buď jsme
dostatečně silní, a dokážeme se ubránit, nebo ne-
jsme, a pak tady nemáme co dělat. Musíme si ujas-
nit, co chceme. Musíme si definovat, jestli za tři
generace chceme být islámská země, nebo ne.
A pak musíme volit takové prostředky, které tomu
odpovídají.“

Takže do Vondruškova osobního portfolia patří
nejen rozsáhlé historické ságy, detektivky s histo-
rickou zápletkou a další knihy, ale také četné roz-
hovory a publicistické příspěvky, v nichž vyjadřuje
otevřeně své názory založené na studiu historie,
a vlastně varuje. Do této kategorie patří jeho nej-
novější kniha, která je již v nabídce na pultech
knihkupectví, Breviář pozitivní anarchie, v němž
s ohledem na historické souvislosti reflektuje sou-
časnou společenskou krizi.

Jak to všechno může stíhat? V jednom z rozho-
vorů popsal svůj pracovní den. Rád sedí u počítače
ráno do jedenácti, a pak večer. Říká, že „v televizi
stejně není na co se dívat“. Jestli je mi pan Vond-
ruška sympatický za svou plodnou práci a za zpra-
cování historických témat, tak za toto vyjádření
o televizi, která krade čas či se zabývá více pro-

pagandou než čím jiným, je mi sympatický dvoj-
násob.

Tento sportovně vyhlížející muž, milovník horo-
lezectví, kladenský rodák, dnes žijící u Máchova je-
zera, si Cenu UČS bezpochyby zaslouží – za dílo
spisovatelské, ale i za své občanské postoje.

Vlastimil Vondruška po ocenění řekl:
Cenu Unie českých spisovatelů přebírám nejen

s velkým díkem a pokorou, ale také jako určitý zá-
vazek, protože každý autor by měl mít odpověd-
nost. Nepíšeme do vzduchoprázdna, píšeme pro
čtenáře. A v současné době zase začínáme zápasit
o podobu naší národní identity. Já jsem Husitskou
epopej psal s hlubokým přesvědčením, že národ,
který zapomene na vlastní dějiny, který nectí odkaz
předků a nerespektuje jejich zvyklosti a jejich sny,
přijde o vlastní budoucnost.

Měl jsem před několika lety velmi zajímavou dis-
kusi s jedním švédským historikem, kdy jsme si
srovnávali osudy našich národů. Já mu řekl, že při-
pravuji Husitskou epopej, a že náš pohled na husity
je rozpolcený. A on se mě ptal: Proč? Já mu řekl:
Husitům vyčítají, že drancovali, zabíjeli a konali ná-
silí. On se na mě podíval a pravil: „No a? A co vám
na tom vadí? To přece tehdy dělali všichni! Vez-
měte si ty naše Vikingy, vždyť ti také drancovali,
loupili, přepadali, na rozdíl od těch vašich božích
bojovníků to byli námořní piráti, ale byli to naši
předkové. Oni byli vítězi, a kdyby nebyli vítězi, my
jako švédský národ tady nebudeme.“

Ať se to někomu líbí, nebo ne, dějiny píší vítě-
zové. Proto bychom měli všichni udělat vše pro to,
aby český národ tím vítězem byl.
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VLÁDA VĚCÍ TVÝCH K TOBĚ SE NAVRÁTÍ. ALE KDY?
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
téměř po detektivní práci jsme se dostali k in-

formacím, dávajícím nějaký obraz o kroku, kte-
rým má být změna Ústavy ČR a to článku 43.
Zvláštností podaného návrhu na změnu Ústavy
je skutečnost, že jedním z předkladatelů je vr-
cholný představitel zákonodárné moci předseda
Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a předkládá
jej spolu s mocí výkonnou, ministrem obrany
Martinem Stropnickým. Skupinu předkladatelů
doplňuje předseda a místopředseda výboru pro
obranu s dalším členem a členkou tohoto vý-
boru. S přihlédnutím ke skutečnosti, že před-
seda Poslanecké sněmovny ČR pan Jan
Hamáček je souběžně členem stálé delegace při
NATO, lze navrhovatele vnímat jako silovou sku-
pinu, propojení moci zákonodárné s mocí výkon-
nou, jejímž cílem je změna Ústavy ČR, aniž by
k tomu byla zejména s veřejností vedena dis-
kuse.

Ve všech vyspělých demokratických státech by
k takové změně ústavy byla vedena široká odborná
debata zahrnující veřejnost, nebo vyhlášeno celo-
státní referendum. Plně se ztotožňujeme se stano-
viskem ministerstva dopravy, které uvedený návrh
změny Ústavy čl. 43 odmítlo podpořit

Vyzýváme vás paní poslankyně, pane poslanče,
aby byl bod o změně Ústavy čl. 43, sněmovní tisk
956/0 z navrženého programu 54. schůze Sně-
movny navrhovateli stažen, nebo aby se o tomto
bodu samostatně hlasovalo s usnesením na jeho
vyřazení.

S pozdravem za iniciativy a hnutí
Eva Novotná, mluvčí iniciativy Ne základnám
***********************************************
Reakce:
Hezký den,
děkuji za zaslané stanovisko, nicméně chci upo-

zornit, že nesouhlasím s vaším zavádějící kon-
strukcí. Předně, problém vznikl již při schvalování
vyslání ozbrojených sil na dva roky před zhruba
třemi lety. Již tehdy výbor pro obranu uskutečnil
jednání s členy ústavně právního výboru, ústavními
právníky a zástupci ministerstva obrany. A tato jed-
nání probíhala, takže nic se nedělo za "zavřenými"
dveřmi. Ale od samého počátku tvrdím a tady sou-
hlasím i se stanoviskem vlády, že tuto změnu mělo
navrhnout ministerstvo obrany, potažmo vláda.

Osobně si nemyslím, že by o změnách ústavy měla
rozhodovat veřejnost. Tohle se nedělo ani v případě
přímé volby prezidenta či jiných změn.Na druhou
stranu musím dát za pravdu těm, kteří pokládají
některé argumenty uvedené v důvodové zprávě za
irelevantní či spíše zavádějící. Nicméně já osobně
úpravu platné ústavy podporuji s jednou výhradou.
Děkuji za pochopení.

S pozdravem Ing. Antonín Seďa
***********************************************
Reakce:
Vážený pane poslanče,
tvrzení o zavádějící konstrukci je na úrovni, jako

kdyby naše iniciativa tvrdila, že ČSSD je politická
strana bez morálních hodnot.

Propojení moci zákonodárné a výkonné vnímá
jeden z předkladatelů, pan Martin Stropnický
a jeho vyjádření je formulováno v sněmovním tisku
č. 420, kdy výkonnou moc navrhuje  jednoznačně
oddělit od moci zákonodárné.  

Skutečností je, že předkladatelé, vzhledem k je-
jich zařazení souvisejícímu s výkonem poslane-
ckého mandátu, tvoří silové uskupení vzájemně si
podporující dohodnutý cíl k provedení změn
Ústavy. Existence Jana Hamáčka v této skupině je
z pohledu ducha Ústavy ČR skandální a je rozbuš-
kou pro reakci.

K Vaší argumentaci podotýkáme, že problémy
nevznikají, problémy jsou zákonodárci, ministry vy-
tvářeny. Na nezákonnost jednání vlády, práce vý-
boru pro obranu jsme upozorňovali, k Vámi
zmiňovaným jednáním jsme nebyli připuštěni. 

Pro veřejnost byla jednání provedena za zavře-
nými dveřmi, v opačném případě by musela zaznít
stanoviska iniciativ, hnutí, veřejnosti. 

Rozumíme Vaší argumentaci ve funkci předsedy
stálé delegace NATO, že veřejnost nemá co mluvit
do toho, co si bez ní, za její peníze dohodnete na
různých úrovních, například v NATO.

Veřejnost nezapomněla: Vláda věcí tvých k tobě
se navrátí.

Iniciativa Ne základnám tu není první rok, je tu
od roku 2006. Kam se mezinárodní situace i s po-
stojem zákonodárců dostala? Jsme schopni ČSSD
dokázat salta v jednání, počínaje Arabským jarem,
Irákem, Ukrajinou, konče Sýrií. 

NATO není žádným obranným paktem. Jeho po-
slání bylo změněno, předefinováno a nejen z na-
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Konference, která se pod záštitou Strany demo-
kratického socialismu a a. s. FUTURA uskutečnila
v sobotu 24. 9. 2016 v Praze pod názvem Lze za-
bránit válce?, měla velmi závažný obsah. Myslím
si, že bez ohledu na to, zda je válce možné zabrá-
nit, je důležité se o to pokusit. To znamená oslovo-
vat lidi, a burcovat je k odporu proti veškerému
jednání, vedoucímu k válce.

Nenechávat bez odezvy články a publicistické
statě, které nectí presumpci neviny a jednostranně
ze všeho viní Rusko. Jedná se o články, které neo-
věřují fakta, nepídí se po pravdě - viz sestřelené
letadlo nad Ukrajinou či nově (údajně ruské či syr-
ské) bombardování humanitárního konvoje, smě-
řujícího do Allepa do části kontrolované tzv.
povstalci. Podpořit prezidenta Miloše Zemana
v těch krocích, kdy odmítá útočnou politiku vůči
Rusku a syrskému prezidentovi Asadovi. Vyzývat
k nevolbě všech politických stran, které podporují
tlak na Rusko a Asada, a které schvalují útočné
operace NATO (a současně nevolit strany, které
sice proti NATO vystupují, ale hlásí se k neonacis-
tické ideologii, například příklonem ke Kotlebově
straně - viz Národní demokracie).

Je třeba říci jasné NE volbě Hillary Clintonové na
hlavu USA, protože ona je spojena s těmi nejhor-
šími válečnými zločiny, a na rozdíl od Donalda
Trumpa má krev na rukou (čímž netvrdím, že Trump

je dobrá volba). Všímejme si kromě osob též nad-
národních korporací a vlivných finančních organi-
zací. To ony využívají politických figurek k tahům,
kdy pěšáky, kteří padnou jako první, se stáváme
my občané. Promlouvat k občanům USA, Ruska,
Ukrajiny, Sýrie s tím, že my válku nechceme - a ne-
chceme podporovat ty, kdo nás do války tlačí. Což
nejsou v současné chvíli ani Vladimir Putin, ani
Bašár Asad, ani Donald Trump.

Je třeba opakovaně veřejně vystupovat proti
propagandě mainstreamových médií, která zá-
měrně zkresluje obraz dění na Ukrajině, v Sýrii, atd.
Snažit se prosadit, aby se česko-slovenská inicia-
tiva Sjednoceni za mír dostala do médií v hlavním
zpravodajském čase, a mohla svobodně a veřejně
hlásat své názory.

Důležité je usilovat o mezinárodní platformu
proti válce, která by získala celosvětovou mediální
pozornost. Pokusit se o vydávání mezinárodního
tisku vjednotlivých jazycích, kde by se poukazovalo
na vše, co je mainstreamem zkresleno či zaml-
čeno, aby se lidé nenechali naverbovat do války,
jež není jejich.

Je možné, že všechny tyto snahy budou marné
- ale bylo by špatné to nezkusit. To by byla prohra
již předem.

MAREK ŘEZANKA
25. 9. 2016

Usilujme o širokou platformu
proti válce

šeho pohledu je bezpečnostním rizikem pro Čes-
kou republiku.  

Nemáte sílu, odvahu odmítnout tyto změny.
K tomu jsme vás vyzvali Pokynem do Varšavy, vy-
daným k summitu NATO ve Varšavě 2016. Stano-
viska společnosti (máme reakci na tuto výzvu
a nebyla zanedbatelná) ČSSD ignoruje. 

Vaše počínání lze vyjádřit v jediné větě: končíme
s obranným charakterem AČR, připojujeme se
k agresivnímu pojetí využití ozbrojených složek.

Vašim zvolením jste dostali moc to realizovat,
veřejnost zase chce, aby to nebylo jménem České
republiky, nebylo to za peníze daňových poplat-
níků, ale za vaše, s jasnou právní - trestně právní

odpovědností každého poslance, který pro to zvedl
ruku. 

Za každého mrtvého vojáka v zahraničí musí být
odpovědni poslanci a musí platit odškodnění po-
zůstalým. 

Rozhodujete o našich životech a dopady z lid-
ského pohledu nevnímáte. 

Máme kontakty na vojáky z Afghánistánu i dal-
ších silových složek, a stěžují si na své osudy, na
lži, k čemu ve jménu cizích států, zejména USA,
byly využiti. 

S pozdravem
za Iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí
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Stop nenávisti! Ano státnosti! Ano suve-
renitě ČR! Taková byla hesla čtvrtečního mí-
tinku, který na státní svátek dne 17. 11. od
13 hodin připravily levicové subjekty, povět-
šinou sdružené ve Spojenectví Práce a So-
lidarity (SPaS).

Organizátory byly Alternativa zdola, Hnutí
za přímou demokracii, KSČM, Levá per-
spektiva, LKŽ, Nezávislá média, občanská
iniciativa Ne základnám (jež slaví desetiletí
své existence), Nová republika a Strana de-
mokratického socialismu (SDS).

Za vystoupení České republiky ze Seve-
roatlantického paktu je spisovatelka a pro-
tiválečná aktivistka Lenka Procházková, k níž se
přidal bývalý voják, pplk. v záloze Marek Obrtel.
»Konat službu pod praporem NATO znamená být
agresorem. Já jsem si to včas uvědomil,« řekl ob-
čanům, kteří se shromáždili kolem improvizova-
ného pódia na pražském Klárově. ČR coby vazal má
podle Obrtela splnit jediný úkol – vytvořit vojenský
kontingent a jet k ruským hranicím. Představitel
Českého mírového hnutí Milan Krajča vysvětlil, že
alternativou členství České republiky v Severoat-
lantickém paktu je nezávislá politika našeho státu
založená na míru a spolupráci s ostatními národy.

Myšlenkově navázal místopředseda ÚV KSČM
Josef Skála. Namísto NATO je třeba se vrátit k prin-
cipům Závěrečného aktu Helsinské konference
a budovat na tomto základě mezinárodní vztahy. Po-
znamenal také, že kdyby bylo NATO tím, co má ve
štítu, byl by již konec světového terorismu. 17. listo-
pad je nejen mementem nacistických hrůz, ale také
polistopadové krátkozrakosti. Skála rovněž připo-
mněl petiční akci, na níž se podílejí vedle dalších ve-
řejně známých osobností i komunisté. Cílem petice,
pod níž bylo ve čtvrtek nasbíráno mnoho desítek
podpisů, je tlačit na Sobotkovu vládu a rozhodnout
o členství ČR v NATO referendem, nevyslat české vo-
jáky na ruskou hranici a nepřipustit rozmístění cizích
vojsk, základen a zbraní na našem území. Návrh na
speciální referendum již komunističtí poslanci před-
ložili, avšak vláda to shodila ze stolu…

Za rokem 1989 se ohlédl též mluvčí SPaS
a předseda SDS Milan Neubert. »Většina lidí to vní-
mala jako zahájení cesty k demokracii, ale nepo-
vedlo se to…« I levicoví lidé usilují o demokracii
a svobodu, ale musíme hovořit také o míru a su-
verenitě.

K zamyšlení se nad budoucností vyzval lékař
a vydavatel Nové republiky Ivan David. »Ekonomka
Ilona Švihlíková napsala knihu Jak jsme se stali
kolonií, ale my nyní potřebujeme napsat knihu Jak
přestat být kolonií,« uvedl s tím, že si myslí, že Ev-
ropu neohrožují Rusko, USA či Čína, nýbrž samy
evropské elity. Domnívá se, že od nového americ-
kého prezidenta nemá prý veřejnost očekávat zá-
zraky, 3. světová válka zůstává i nadále hrozbou.

Radost z toho, že nevycházejí »červeným kar-
tám« jejich útoky na prezidenta republiky Miloše
Zemana, vyjádřil poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.
»Snaží se zlomit naše lidi, naši zemi. Ale já věřím,
že se jim to nepodaří!« Na demonstraci dostaly
slovo také zástupkyně Pražské rady KČP Helena
Mihelková a předsedkyně RR LKŽ Květa Šlahún-
ková.

18. 11. 2016
MONIKA HOŘENÍ
Haló noviny
Video Klárov 17. 11. 2016:
http://www.nwoo.org/2016/11/17/17-listopad-

2016-praha-klarov-video/

Ne válce, ano míru!
Stop chaosu! 
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Procitnutí do reality
LENKA PROCHÁZKOVÁ

K tomu, aby se člověk cítil důstojně, potřebuje
především svobodu myšlení. Z té pak plyne svo-
boda volby jeho činů. Abychom dokázali svobodně
myslet, musíme mít znalost o stavu světa, ve kte-
rém žijeme. Na základě chybných informací není
možné rozhodovat se správně.

Hillary Clintonová nechápe, co se to stalo, že ve
volbách prohrála, když její kampaň byla tak skvěle
finančně jištěna, když na své straně měla main-
streamová média i mírotvůrce Baracka Obamu.

Tak jak je možné, že si občané USA místo zubící
se dámy zvolili zamračeného hulváta? Proč? Co jim
ta volba přináší?

Odpověď je prostá. Vítězství Donalda Trumpa
dává nejen Američanům, ale lidem celého světa
naději, že kořistnická válka proti Rusku spuštěna
nebude. V žebříčku hodnot každého normálního
člověka je totiž slovo MÍR na první příčce. Mír zna-
mená právo na život. 

Hillary Clintonová o lidských právech sice drn-
čela nepřetržitě, jak zaseklá deska v gamofonu, ale
způsob, jakým je prosazovala a šířila, přinášel
štěstí jen zbrojařům, bankéřům, obchodníkům
s naftou a výrobcům rakví. 

Gratuluji americkému lidu k výsledku prezident-
ských voleb. Děkuji všem těm neznámým lidem,
našim bratrům a sestrám, že se nedali obloudit
prolhanými médii a že poslechli svůj instinkt
a zdravý rozum a dali své hlasy tomu zamrače-
nému hulvátovi. Možná, že Trump zklame, nebo
bude odstraněn, ale naděje, kterou dnes světu jeho

vítězství dalo, bude i pak působit svou vlastní ener-
gií.

I Evropu teď čeká volba – jak oddělit zrno od
plev, pravdu od lži a naději od zoufalství. Ta volba
nemine ani naši republiku a dnešní den je jen před-
zvěstí budoucích změn. Pokud chceme, aby pro-

běhly nenásilně, musíme našim zvoleným
zástupcům sami nakreslit cestovní mapu k té pro-
měně. Protože oni žijí ve skleníku, a skutečný svět
odezírají jenom z analýz svých poradců, místních
i cizozemských. Náš hlas je zajímá jen u voleb.
V mezidobí jsme pro ně chátra. I paní Hillary si
myslela, že Trumpovi voliči jsou nevzdělaná chátra.
Než jí to sečetli. A tak ani naše politiky samostatně
nenapadne to, co my vnímáme už dlouho, totiž že
naše zpozdilé setrvávání v NATO nás před ničím
neochrání, ale naopak nám vypaluje cejch spolu-
viníků při zločinech proti míru. Není snad čestnější
a i rozumnější zvolit neutralitu a zrekonstruovat
a zesílit naši vlastní národní armádu? Armádu,
která už nebude sloužit jako alibi pro cizí agresi
v cizích zájmech, ale bude výhradně určena
k obraně naší země a jejích občanů. V současné
přelomové době tedy musíme naše znepokojené
hlasy sjednotit a zřetelně zformulovat první poža-
davek pro naše politiky: vystoupení ČR z aliance
agresorů.

Můžete mi namítnout, že k takovému zásadnímu
otočení kormidla nemá náš současný parlament
dost rukou. To vím. Ale dá se to udělat jinak, vyhlá-
šením speciálního referenda. Když budeme tento
demokratický způsob, jak z Aliance odejít, prosa-
zovat naléhavě a nepřetržitě, nakonec i židličkáři
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v parlamentě pochopí, že speciální referendum je
krok výhodný i pro ně. Uvědomí si totiž, že jim tím
plebiscitem budeme krýt záda, že je to velkorysá
nabídka, která zaštítí jejich zbabělost. A potom už
bude na nás, jak o své zemi a o zajištění její obrany
rozhodneme. 

Módní návrhy na zbudování jednotné evropské
armády zní přitažlivě především německým uším,
ale nám Čechům by přinesly pouze změnu pána,
jinak řečeno: z deště pod okap. Navíc jde o čas. Ty
návrhy se budou v bruselském kafemlejnku pro-
mílat ještě řadu měsíců, zatímco turecké závory se
můžou zvednout už zítra. 

Mysleme na všechny tyto souvislosti a pře-
staňme se rozptylovat sledováním provokací tzv.
pražské kavárny, nechme ty maškary tančit jejich
jepičí tanečky a věnujme se přípravám změny. Sdí-
lejme informace, spolupracujme a vytvářejme zá-
klady a program skutečné opozice. 

V té souvislosti chci poděkovat všem provozova-
telům a přispěvatelům nezávislých internetových
webů, lidem, kteří už dlouho a neúnavně otevírají oči
svým čtenářům a tím jim dávají svobodu volby. Díky
nezávislým webům procitají z umělého spánku kaž-
dým dnem další a další lidé. A právě proto má být

svoboda slova na internetu omezena. Údajně jde
o ochranu uživatelů před nákazou šířenou z tzv. pro-
ruských webů. Zkrátka Ukrajina náš vzor! Na MV se
zřizuje komise, která bude od ledna rozhodovat, který
zdroj je oukej a který něprijémlemyj, tedy nepřija-
telný. Na tu komisi odborníků by se hodila zkratka
STP, čili státní trvanlivé prezervativy. Boj s cenzurou
je v Čechách dědičným úkolem. Dnes jsme na řadě
my, abychom dokázali, že žádná ochrana před prav-
dou není trvale funkční, a že pod naším společným
a soustředěným tlakem nakonec vždycky praskne.
K tomu nám dopomáhej naše svědomí!

Text projevu ze shromáždění 17. 11. 2016
v Praze na Klárově
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Potřebujeme projekt pro deset miliónů
IVAN DAVID

Věřím, že jsme se tady nesešli proto, abychom
dojatě vzpomínali, ale proto, abychom myslili na
zítřek na naši zem, na její budoucnost, na život
příštích generací.

Víme, co nám chybí, abychom od naší země od-
vrátili hrozbu úpadku. Mementem pro nás musí být
období úpadku v historii naší země.

Chybí nám projekt pro 10 miliónů.
Víme, že střední Evropa nevisí ve vzducho-

prázdnu, ale to neznamená, že máme v předklonu
poslouchat instrukce z Bruselu.

Jistá politická strana si zvolila heslo, že patříme
na Západ. Čtu to tak, že nemáme patřit sami sobě,
máme patřit Západu. Podle toho s námi Západ
jedná. Paní docentka Ilona Švihlíková napsala
knihu o tom, jak jsme se stali kolonií. Nutně potře-
bujeme ještě jednu knihu. Knihu o tom, jak přestat
být kolonií. Hledáme další spolupracovníky, kteří ji
s námi chtějí napsat.

Evropu neohrožuje Rusko, Evropu neohrožují Spo-
jené státy, Evropu neohrožuje Čína… Evropu ohro-
žuje Evropa sama. Evropu ohrožují nebezpečné
ideologie. V posledních desetiletích je to neolibera-
lismus, který má zajistit trvalou nadvládu horních
několika tisíc. Druhá je ideologie užitečných idiotů
tzv. postmoderní levice... Jedna ultrapravicová
a druhá pseudolevicová se při likvidaci Evropy dobře
doplňují. Na otázku, která je horší, je vhodné odpo-
vědět, že obě jsou horší. Abych byl úplně přesný, zá-
padní Evropa ničí Evropu včetně východní.

Zkázu může dovršit islám.
Mají-li komunity, včetně komunity národní, pře-

žít, musí znovu držet pohromadě, starat se o sebe,
o svoji budoucnost. Není pravda, že stačí, když se
každý stará jen o sebe. To je konec. Možná proto
naši nepřátelé propagují egoismus.

Představitelé, kteří čekají, že je proti vůli vlast-
ních občanů udrží u moci Brusel nebo Washington,
se chovají podobně jako ti, kteří čekávali na pod-
poru z Berlína a později z Moskvy.

Naučme se používat zapomenuté slovo nepřítel.
Nepřítel je ten, který nám škodí. Musíme si dát
větší pozor, abychom je včas rozpoznali a už nevo-
lili.

My nemůžeme bojovat proti nenávisti, můžeme
bojovat proti těm, kteří nenávist vyvolávají. Musíme

si naši republiku
vzít zpět.

Oni mluví o svo-
bodě. A my už
víme, že mají na
mysli svoji svobod-
nou zvůli.

Pořád nás chce
někdo chránit. Sa-
mozřejmě. Každá
šelma si hlídá svoji
kořist. Zkuste sebrat psovi kost, kterou jste mu ne-
chali! Ztratili kolonie na Jihu. Někdo jim vydal ko-
lonie na Východě. Zase jsme byli osvobozeni, zase
nás někdo prodal. Zase už na věčné časy a nikdy
jinak.

Víme, kdo jim dal komu klíče od našeho domu.
Nebudou je chtít vrátit.

Nastal čas vyměnit zámek. Nastal čas přestat
platit za ochranu.

Radí nám, abychom se dívali do výkladních
skříní. Oni říkají, že je tu blahobyt, ale my víme, že
je tu bída. Bída morální, ale také materiální. Příliš
mnoho lidí nemá uplatnění.

Nic proti tomu, že lidé odcházejí, ale musíme
udělat víc pro to, aby zůstávali a také se vraceli.
Jinak zahyneme.

Prý je tady rozkvět. To tu kvete korupce.
Nastává čas odmítnout jejich pravidla, která nás

hubí. 
Od nového amerického prezidenta nic neče-

kejme. Není to Gorbačov amerického imperialismu.
Třetí světová válka zůstává nadále reálnou hroz-
bou.

Oni křičí, že někdo rozděluje národ. Je to, jako
když si tchoř stěžuje na smrad.

Oni si stěžují, že někdo šíří nenávist. To oni ji vy-
volávají. Někteří tu volají, že jsme vázáni povinností
k jejich pánům. Kdo se bojí? To oni jsou opoceni
hrůzou. Hrůzou, že nás napadne slovo zrada. A je
to tak v pořádku. Bát se musejí ti druzí.

My jsme vázáni povinností k sobě. Patříme sami
sobě. Ke své komunitě. Potřebujeme nový projekt.
Projekt pro deset miliónů.

Text projevu přednesený na Klárově dne 17. 11.
2016
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Ruská vláda dělá pořád to samé dokola a oče-
kává přitom, že se něco změní. Donekonečna uza-
vírá dohody s Washingtonem a ten je donekonečna
porušuje.

Posledním příkladem toho, co Albert Einstein de-
finoval jako nepříčetnost, je nedávné příměří
v Sýrii. Washington toto příměří porušil, když ame-
rické vzdušné síly bombardovaly pozice syrské ar-
mády, zabily 62 Syřanů a dalších 100 zranily. Tím
se ISIS (Islámskému státu) otevřela cesta k no-
vému útoku. 

Rusko zastihlo Washington v nedbalkách v září
2015, kdy ruské letectvo bombardovalo pozice ISIS
v Sýrii, a umožnilo tím syrské armádě obnovit ini-
ciativu. Rusko již mělo ISIS téměř na lopatě, ale
pak nečekaně vyklidilo bitevní pole. To umožnilo
USA, nebo jejich agentům, znovu vyzbrojit ISIS,
který se pak mohl vrhnout s novou vervou do
útoku.

Takže Rusko bylo nuceno se do
Sýrie vrátit. Washington se však me-
zitím v Sýrii zabydlel. Nyní jsou pro
Rusy vzdušné útoky na ISIS daleko
komplikovanější, stejně jako sa-
motné syrské nebe. Rusko infor-
muje Washington o svých
plánovaných útocích na ISIS, a Was-
hington zase o ruských záměrech
informuje ISIS a možná i Turecko,
které sestřelilo jedno z ruských le-
tadel. Syrská armáda nicméně za-
znamenala úspěchy.

Ale pokaždé je úplné vítězství
zmařeno „mírovými rozhovory“
a „klidem zbraní“, které umožňují Američany pod-
porovanými bojůvkám ISIS, aby se znovu daly do-
hromady. Takže válka, kterou mohlo Rusko a Sýrie
již dávno vyhrát, pokračuje s novou intenzitou. Ne-
dávno Washington dokonce zaútočil přímo na syr-
skou armádu.

Americké velení tvrdí, že si myslelo, že se jedná
o ISIS. Chvíli se nad tím zamyslete. Američané se
považují za vojenskou supervelmoc. Špehují celý
svět, dokonce i soukromé e-maily a hovory z mo-
bilních telefonů svých evropských vazalů. Ale při-
tom si tento dokonalý špehovací aparát spletl

známou pozici syrské armády s ISIS. Pokud to tak
je, tak musíme nutně dojít k závěru, že americká
armáda je prostě neschopná.

Má se to takhle: Před tímto současným „přímě-
řím“ mohli Rusové útočit na Američany podporo-
vané džihádisty, ale sami Američané nemohli přímo
napadat syrské síly, používali k tomu tedy své dži-
hádistické spojence. USA použily zástěrky „klidu
zbraní“ jako precedens pro přímé útoky na syrskou
armádu. 

Rusové, kteří měli válku téměř vyhranou, přene-
sli svoji pozornost na „mírové rozhovory“ a „klid
zbraní“, které Američané využili k vlastní, aktivní,
vojenské účasti v daném konfliktu.

Je skutečně záhadou, proč se ruská vláda do-
mnívá, že Washington a Moskva mají společné
zájmy v Sýrii. V zájmu Washingtonu je odstranit
Asada a uvést Sýrii do stejného chaosu, jaký pa-

nuje v Libyi a Iráku. Ruským zájmem je naopak si-
tuaci v Sýrii stabilizovat a udělat z ní nárazníkovou
zónu proti šíření džihádismu. Je nanejvýš zvláštní,
že ruská vláda je natolik neinformovaná, že si
myslí, že společným zájmem Moskvy a Washing-
tonu je boj proti terorismu, když je to právě Was-
hington, který používá terorismus jako nástroj
k destabilizaci Blízkého východu. 

Jak jen mohou mít Rusové tak krátkou paměť.
Washington slibil Gorbačovovi, že pokud svolí
k znovusjednocení Německa, NATO zůstane tam,
kde je, a nepohne se ani o píď na východ. Ale Clin-

Rusko nemá na Západě spojence
PAUL CRAIG ROBERTS
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Ten, kdo váhá, je ztracen.
A Rusko zaváhalo
PAUL CRAIG ROBERTS

Ruská vláda oklamala sama sebe svým iluzor-
ním přesvědčením, že Rusko a Washington mají
v boji s ISIS společný záměr. Ruská vláda se do-
konce spokojila se zástěrkou, že různé skupinky
ISIS, operující pod různými jmény, byly „umírně-
nými rebely“, které lze odlišit od extrémistů. Po
celou tu dobu bylo Rusko několikrát na hraně ví-
tězství, ale vždy souhlasilo s příměřími, takže
Washington měl čas znovu zásobit bojůvky ISIS
zbraněmi a municí, a mohl připravit jednotky USA
a NATO na účast v dalších bojích. Ruská vláda se
také zjevně domnívala, že výsledkem puče v Tu-
recku proti Receepu Tayipu Erdoganovi, na kte-
rém se údajně podílel i Washington, bude, že
Turecko přestane podporovat ISIS, a začne spo-
lupracovat s Ruskem.

Želbohu Rusko tak vroucně nebo spíše ho-
rečně toužilo po dohodě s Washingtonem, až
samo sebe uvedlo v omyl. Pokud je tvrzení Fin-
niana Cunninghama správné, pak Washington
zneužil vroucného přání Ruska, aby USA a Tu-
recko spojily síly v boji s ISIS, a pod zástěrkou

tohoto boje s ISIS provedl invazi do severní
Sýrie.

Sýrie tak byla rozparcelována, a domnělí nebo
falešní „umírnění“ rebelové mohou být dál pro-
dukováni v oblastech Sýrie pod americko-turec-
kou okupací, a válka se Sýrií tak může
pokračovat, jak dlouho jen budou USA chtít. Zá-
padní média budou referovat, že turecko-ame-
rické síly, okupující oblasti v Sýrii, nejsou
nájezdníky, ale bojují s ISIS.

S americkými, tureckými a brzy zcela určitě
i s dalšími vojsky, operujícími pod hlavičkou
NATO v Sýrii, budou mít neokonzervativci mnoho
příležitostí vyprovokovat konflikt s Ruskem, které
bude muset buďto couvnout nebo odpovědět
silou. Pokud Donald Trump vyhraje prezidentské
volby, neokonzervativci budou chtít, aby Trump
pokračoval v nekonečné válce a neuzavíral
s Ruskem příměří.

Je těžké odhadnout, zda úmysly ministra za-
hraničí USA Kerryho o ujednání příměří v Sýrii
byly upřímné, a byl jen napálen Pentagonem
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tonův režim rozšířil NATO až na samou hranici
Ruska.

Režim G. W. Bushe porušil ABM smlouvu (o ome-
zeních systémů antibalistických raket) tím, že ji ne-
dodržel a Obamův režim rozmísťuje raketové
základny při hranicích Ruska.

Neokonzervativci zcela překopali válečnou
 doktrínu USA a namísto odvetného jaderného
úderu si nyní USA vyhrazují právo preventivního
prvního úderu.

Obamův režim svrhnul ukrajinskou vládu a zřídil
proamerickou loutkovou vládu v zemi, která byla
po dlouhou část historie součástí Ruska. Tato lout-
ková vláda potom rozpoutala válku s ruskou men-
šinou na Ukrajině, což vedlo k pokusům Rusů
o odtržení od Ukrajiny, což Washington mylně in-
terpretoval jako „ruskou invazi a anexi“.

Přesto se ruská vláda domnívá, že Washington
je pro ní „partner“ se společnými zájmy.

Opravdu tu zůstává rozum stát.
Russia Has No Partners In The West vyšel 18. 9.

2016 na ICH. 
21. 9. 2016
Překlad Zvědavec.
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a CIA. Bez ohledu na skutečnost, John Kerry evi-
dentně není schopen postavit se na odpor neo-
konzervativcům, jelikož ministerstvo zahraničí je
obohaceno osobností Victorie Nulandové a ple-
jádou dalších válečných štváčů.

Barack Hussein Obama
je stejně tak slabošský,
z kteréhož důvodu byl vy-
brán oligarchy za prezi-
denta. Kdokoliv bez
zkušeností a znalostí se
stává perfektním nástro-
jem vrstvy oligarchů. Bílí
i černí američtí liberálové
skutečně věřili, že nezku-
šený kandidát se nejas-
ným pozadím a bez
jakéhokoliv vlastního zá-
zemí, něco změní. Je
zřejmé, že naivita na-
prosté většiny Američanů je bezbřehá. Tato ame-
rická naivita a důvěřivost je hlavním důvodem
toho, proč je pro neokonzervativce tak snadné
vtahovat pasivní masy do nekonečných válek.

Pitomí Američané byli ve válce 15 let a hlupáci
nemají ponětí, k čemu došlo. Tito prosťáčci ne-
mají tušení, že USA po desetiletích chřadnutí nyní
čelí dvěma jaderným mocnostem, Rusku a Číně.

Američané byli svými médii, která slouží vo-
jensko-průmyslovému komplexu, indoktrinováni,
že jaderná válka se vlastně od té konvenční příliš
neliší. Podívejte se na Hirošimu a Nagasaki, dva
cíle amerických atomových bomb. Dnes, po se-

dmdesáti letech, města vzkvétají. Takže co je
vlastně špatného na nukleárních zbraních?

Atomové bomby, které Washington svrhl na
tato města, plná bezbranných civilistů, zatímco
japonská vláda se snažila o kapitulaci, byly v po-
rovnání se současným jaderným arzenálem pou-

hými špuntovkami. Jedna ruská SS-18 by mohla
totálně zničit tři čtvrtiny státu New York na tisíce
let. Pět nebo šest těchto 'Satanů', jak je přezdívá
americká armáda, a východní pobřeží USA zmizí
ze zemského povrchu.

Rusko mělo vítězství a demokracii pro Sýrii na
dosah ruky, ale Vladimir Putin postrádal rozhod-
nost, jakou měl Napoleon, či Josef Vissarionovič
Stalin a nechal si toto vítězství proklouznout
mezi prsty, když slepě důvěřoval Washingtonu.
Teď budou Rusové a Syřané k vítězství potřebo-
vat vyhnání Turků a Američanů ze Sýrie.

Pokud by Rusko rozhodně a tvrdě zasáhlo,
mohlo využít lži Washingtonu ve svůj prospěch
a tvrdit, že považovalo americko-turecké síly za
jednotky ISIS, tak jak to udělal Washington, když
letecky napadl známé pozice syrské armády.

Kdyby Rusko zničilo americké a turecké síly,
což bylo klidně v jeho silách, NATO by se zhrou-
tilo, protože žádná země Evropy by se nene-
chala vtáhnout do záhuby 3. světové války. Ale
Rusko nechce zničit NATO rozhodnou akcí. Ru-
sové budou bojovat, jen pokud jim naprosto ne-
vyhnutelně bude hrozit válka. A potom budou
těžce platit za svou nerozhodnost, pramenící
v jejich naivním přesvědčení, že Rusko má
s Washingtonem společné zájmy. Jediným mís-
tem, kde se zájmy Washingtonu protnou s Rus-
kem, je ruská kapitulace. Pokud Rusko
kapituluje, dosáhne přijetí na Západě, a was-
hingtonští agenti, příznivci atlanticismu, mohou
vládnout Rusku v zájmu Washingtonu.

He Who Hesitates Is Lost And Russia Hesitated
vyšel 24. září 2016 na paulcraigroberts.org. 

29. 9. 2016 Překlad Zvědavec.
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Bezletová zóna nad Sýrií nebude
ANTON JEVSTRATOV 

9. října 2016 ráno Rusko v Radě bezpečnosti
OSN vetovalo francouzský návrh rezoluce na vy-
tvoření bezletové zóny nad Sýrií a vystavující
vládu Bašára Asada obvinění za humanitární krizi
v této Arabské republice. Návrh přitom ignoroval
nelidské činy rebelů, zabíjení, mučení, odepření
přístupu humanitárního konvoje do Aleppa
a mnoho dalších zločinů islamistů. Je pozoru-
hodné, že nebýt ruského veta, rezoluce by byla
zaručeně přijata, neboť pro hlasovalo 11 členů
Rady proti dvěma zamítavým, a dva členové se
zdrželi hlasování.

Rusko se v současné době pova-
žuje za hlavního obránce legitimní
vlády Sýrie, přičemž ne toliko před is-
lamisty, ale před jejich západními
spojenci, kteří nijak zvlášť neskrývají
své záměry. Suďme spravedlivě – to
jejich poslední aktivita umožnila ús-
pěchy ISIS a dalších salafistických
skupin. Tatáž francouzská rezoluce
by v případě jejího přijetí umožnila
salafistům z Džabhát an-Nusra a je-
jich spojencům, aby unikli před rus-
kými a syrskými nálety, což by mělo
vážný dopad na výsledek vojenských akcí
v Aleppu, osvobozovaného doslova dům od domu
vojáky Bašára Asada. Kromě toho Rusko již ohlá-
silo možnost, že vytvoří bezletovou zónu nad
Sýrií podle svých vlastních pravidel. Technicky je
to snadné provést. V SAR se nacházejí ruské
komplexy S-400 Triumf, S-300 Antej-2500, Buk
M2, Buk M1, Osa, Pancír-S1 a další. Zpočátku
tam byly dodány za účelem krytí ruských lodí
v přístavu Tartus, základny v Hmeimim a vojen-
ských poradců před útokem ze vzduchu, ale poz -
ději i letadel útočících na pozice salafistů. Se
systémy protivzdušné obrany bylo počítáno niko-
liv na bojovníky z ISIS, nebo z Džabhát an-Nusra,
protože ti nikdy neměli letadla nebo rakety, ale
jmenovitě na vnější hrozbu. Jak uvedl člen Rady
federace Igor Morozov: "Od dnešního dne ne-
bude dovoleno USA zopakovat iráckou zkuše-
nost. Syrská protivzdušná obrana je připravena
odrazit jakýkoli útok letadel. Kromě toho Ameri-
čané svými nálety mohou zranit ruské poradce

a instruktory, což povede k přiměřené reakci ze
strany Moskvy, mimo jiné i k možnému vytvoření
bezletové zóny nad územím Sýrie.“

V následku toho Rusko, které působí v Sýrii
zcela v souladu se zákonem na základě pozvání
prezidenta SAR Bašára Asada, zbaví USA a jejich
spojence možnosti operovat na syrské obloze
a zabere ji pro vlastní vzdušné síly a letadla Syr-
ské arabské armády. Nicméně prozatím je ruská
bezletová zóna v rovině příprav, což vcelku uspo-
kojuje Damašek i Moskvu, neboť jejich útok na

Aleppo a opatření v jiných oblastech vypadají do-
cela úspěšně. Pokud nechceme stavět svoji jis-
totu na osvobozených čtvrtích tohoto
„ekonomického hlavního města“ Sýrie, můžeme
například vzpomenout nedávnou masovou kapi-
tulaci bojovníků blízko Damašku.

Máme zde ale ještě jednoho hráče, který zá-
sadně nesouhlasí s vyhlídkou zákazu letů rus-
kých vzdušných sil nad Arabskou republikou.
Tento hráč je Írán, islámská republika, stojící
však na straně sekulární Sýrie a její zákonné
vlády. Dokonce i během 71. zasedání Valného
shromáždění OSN íránský prezident Hasan Rú-
hání tvrdě kritizoval návrh na zřízení bezletové
zóny nad Sýrií v projevu, který pronesl krátce
před americkým ministrem zahraničí Johnem
Kerrym. „Vytvoření bezletové zóny přinese pro-
spěch teroristům, kteří mají všechno, kromě le-
teckých prostředků. Mají minomety, tanky, rakety
a obrněné transportéry. Mají pušky a dělostře-
lecké baterie, ale žádné bojové letouny. Vytvoření
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bezletové zóny není správným krokem. Je to
bezohledný návrh", řekl Rúhání. Význam jeho
slov zcela a plně odpovídá komentáři ruského
ministerstva zahraničních věcí uvedenému
v souvislosti s použitím práva veta proti fran-
couzské rezoluci. To zřetelně dokazuje jednotu
nejen odpůrců syrského prezidenta, jeho vlády
a sekulárního rozvoje země, ale i jeho spojenců.

Ruské vzdušné síly – důležitý faktor úspěchu
syrské armády. Jejich akce nejenže pomohly zís-
kat Palmyru, ale očistily od islamistů provincii
Latakia, dobývají Aleppo a také zachránily životy
tisíců syrských vojáků, ruských a íránských vo-
jenských poradců.

Nelze zapomenout ani na syrská letadla, jeden
z mála druhů vojsk Syrské arabské armády, který
si zachoval bojeschopnost a úspěšně plnil a plní
své bojové mise – navzdory problémům s nedo-
statkem paliva, s opravami letadel a s nedostat-
kem munice. V tomto ohledu je názor Rúháního
a Íránu stran vytvoření bezletové
zóny zřejmý. Jestliže Rusko posky-
tuje leteckou podporu pro akce ar-
mády Sýrie, Írán jí pomáhá na zemi
– vojenskými poradci, vojáky z hnutí
Hizballáh, přípravou místní i meziná-
rodní šíitské milice, zbraněmi a mno-
hým dalším. Veškeré íránské aktivity
v Sýrii koordinuje jeden z nejvíce
kvalifikovaných vojenských specia-
listů současnosti, velitel brigády Al-
Quds, generálmajor Kásim
Solejmani. 

Al-Quds – divize ve struktuře gar-
dového sboru Islámské revoluce
(IRGC), speciálně určená pro operace za írán-
skými hranicemi. Dříve generál Solejmani zasta-
vil útok islamistů z ISIS pod iráckým Tikrítem,
pomohl zajistit ruskou vojenskou intervenci
v Sýrii. V Arabské republice je generálovi Solei-
manimu zavázáno Rusko také záchranou navigá-
tora ruského Su-24M Konstantina Murachtina,
sestřeleného Turky. V této operaci byl zapojen
oddíl syrských speciálních sil, zformovaný veli-
telem brigády Al-Quds, který osobně velel akci
zachránců.

Celkový počet íránských vojenských poradců
v Sýrii je stěží možné přesně spočítat, ale je jich
tam několik tisíc. Pokud by přestaly údery rus-
kých VKS na pozice teroristů, znásobil by se tok

mrtvých těl směřujících do Iránu. Je zřejmé, že
takový scénář nevyhovuje ani nejvyššímu vůdci
Íránu Ajatolláhu Chameneímu, ani přímému veli-
teli íránských sil v Sýrii Kásimu Solejmanimu, ani
prezidentu Hasanu Rúhánímu.

Poslední jmenovaný je v této věci, kromě hu-
manitárních hledisek, zastáncem čistého prag-
matismu – prezidentské volby v roce 2017.
Rúhání by nechtěl přijít o své křeslo a rakve bo-
jovníků IRGC (jmenovitě k tomuto orgánu přísluší
divize Al-Quds), operujících v Arabské republice
by se staly v tomto kontextu jednoznačně nega-
tivním faktorem. Tím spíše, že protivníky v nad-
cházejících volbách budou tomuto
prezidentu-reformátorovi soupeři z konzervativ-
ního tábora, kteří jsou zaručeně spojeni s IRGC.

Není pochyb o tom, že boj o Sýrii potrvá i na-
dále, a možná i hlavní bitva má teprve přijít. Zdá
se však, že nebude vedena na syrské půdě, ale
v zasedacích sálech, v kuloárech mezinárodních

summitů a konferencí, stejně jako v průběhu taj-
ných jednání. Avšak v daném okamžiku bylo do-
saženo blokováním antisyrské rezoluce obhájci
mírové, sekulární a bezpečné Sýrie drtivého ví-
tězství, které je opravdu dobrým výsledek série
vojenských úspěchů armády SAR na bojišti. Zna-
mená to, že bude i nadále pokračovat boj za
osvobození země od salafistů a jejich pomahačů
– obtížný, krvavý, dlouhý, ale jediný správný jako
cesta a volba civilizovaného lidstva.

Článek vyšel v ruštině
9. října 2016 na edaily.com. 
Překlad Radim Lhoták.
13. 10. 2016
www.zvedavec.org/komentare_7054.htm
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Jedinou skutečností, s níž se do první prezident-
ské debaty vstoupilo, a která nebyla širokou veřej-
ností rozpoznána, bylo to, že nezáleží na tom, jak si
Clintonová vede a co říká, ačkoliv její kolaps na pódiu
by byl zcela jistě dosti přesvědčivou záležitostí.

Nezáleželo přesně na jejím vystupování nebo
odpovědích, protože její dlouhá a detailní politická
reputace nám absolutně říká, jakým vůdcem je
a nadále bude, i když vzhledem k tomu, že pozice
na samém vrcholu politiky umožňuje větší volnost
pro postoje člověka, jeho předsudky a rozmary,
dala by se docela dobře očekávat ještě mnohem
extrémnější verze její odporné minulosti.

Clintonová už by se nemohla více změnit, zů-
stane takovou, jaká je, stejně tak, jako se nemůže
změnit velikost její nohy. Jako politička je tak
pevně ustálená, jako prehistorická vážka v jantaru. 

Bylo učiněno extrémní opatření, aby již neměla
mdloby, nebo spastickou příhodu, či záchvat kašle,
nebo potíže s kmitáním očí, což jsou všechno
symptomy, které se u ní již dříve objevily během
jejích veřejných vystoupení, záměrně omezova-
ných, a které jsou spolehlivým důkazem její ne-
moci, kterou před námi nečestně skrývá. Dokonce
byla uváděna do budovy (i pak ven z budovy) přes
jakýsi tunel, dočasně postavený na zakázku, kdy
agenti tajných služeb používali speciální světla,
aby nikdo nemohl fotografovat, kdyby došlo k další
náhlé zdravotní epizodě. Jsem si jistý, že byla kvůli
debatě pořádně napumpovaná dostatečným množ-
stvím léků, které dočasně oživily její mrtvolu. 

Clintonová zůstane Clintonovou, nehledě na
body, získané v debatě, představuje to nejtemnější
srdce vládnoucí skupiny, kterou má mnoho Ameri-
čanů a většina světa plné zuby, netečné skupiny
privilegovaných lidí, kteří konzistentně lžou a roz-
hazují finanční prostředky, určené k děsivým
věcem. Bombardují, ničí a podporují tyrany na de-
sítkách míst, vždy nám lžou o tom, co dělají,
a vůbec se nezajímají o čirý nedostatek spravedl-
nosti a slušnosti doma, pokud nepočítáme jejich
symbolické výroky v době voleb. Neexistuje žádný
lepší představitel tohoto vzorce chování, než je Hil-
lary Clintonová.

A to byl úkol Donalda Trumpa, aby to vyjasnil po-
sluchačům, ale neučinil tak a zanechal neatraktivní
dojem někoho, kdo nenabízí nic nového, kromě po-
skytnutí snížení některých firemních daní a nájem-
ních poplatků členům NATO.

Z hlediska těch, kteří zoufale očekávají změny,
byl Trumpův výkon v debatě skličující. Od kyber-
netické bezpečnosti až k ISIS, od finanční krize
Ameriky až k Rusku, Clintonová řekla takové věci,
které dávají prostor těm nejvíce šokujícím reakcím,
a zároveň odhalila svou neschopnost předvídat dů-
sledky přímočarého zobecňování, ale reakce se ne-
dostavily. 

Měla být přitlačena do kouta, podobně jako
hmyz, který se připevňuje do vitrín v entomologic-

kých sbírkách, s připomenutím jejího aktuálního
záznamu, stejně jako záznamu jejího manžela,
temné a pochybné postavy, kterou se rozhodla do
toho zaplést, stejně jako hrdá kočka, vstupující do
domu s odporně vypadajícím mrtvým ptákem
v tlamě. Trump se ale necítil silný v kramflecích. 

A je třeba se zmínit o tom, že máme fotografii
Hillary, na které je zcela jasně vidět, že měla na
sobě komunikační zařízení podobné tomu, které
měl před několika lety na sobě George Bush. Ne-
chápu, proč nejsou při těchto debatách takové triky
zakázány, ale zjevně nejsou.

Trumpovy výroky o ekonomice byly opravdu
 skličující. Řekl pár docela zajímavých věcí během
předvolebního turné, zejména ve svém projevu ve
státě Michigan, zaměřeném na černé Američany,
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ale v debatě jsme slyšeli jen staré otřepané věci,
znovu opakované představy, sahající až k Reaga-
novi nebo do staršího období, o snížení firemních
daní, a ještě něco málo dalšího. 

Na téma zahraničních věcí, zoufalého tématu
a jediné oblasti, která je pro mnohé největší nadějí,
řekl překvapivě málo. Ale jak byste nemohli být
zklamáni, když si z tohoto rozsáhlého tématu vy-
bral pouze zmínku o svém setkání s vůdcem jedné
z nejmenších zemí na světě, o níž Organizace spo-
jených národů prohlásila, že má nejhorší světovou
bilanci v oblasti lidských práv, a nazýval tohoto za-
traceného muže jeho milovanou přezdívkou?

Clintonová mluvila nesmysly dokonce i o příči-
nách finančního kolapsu z roku 2008, a připomněla
Billovy iluzorní hospodářské úspěchy, když byl
ještě v úřadu. Nuže, Trump měl říci, že něco z toho,
co Bill udělal, přispělo, i když s časovým zpoždě-
ním, k těmto potížím v roce 2008. Také měl říci, že
Bushův lhostejný postoj vůči prospěšné regulaci,
který se v mnohém podobá jeho postoji a reakci
na hurikán Katrina, měl přímý vliv na finanční ka-
tastrofu. A rozhodně měl říci, že Obama, přímý
nadřízený Clintonové a její politický zastánce, ne-
udělal za osm let nic, aby napravil regulační potíže.
Řekl ošklivou pravdu o tom, že Obama neudělal nic
jiného, než že nechal tisknout peníze, aby udržel
ekonomiku nad vodou, ale nevyjádřil to příliš jasně,
ani nemluvil nijak energicky o důsledcích, a to
právě měla být jeho parketa. 

Ale co měl říci ze všeho nejvíc, bylo to, že vláda ne-
dělá ekonomiku, a mnoho lidí, včetně Hillary, mluví tak,
jako by Oválná pracovna měla řadu startovacích a hý-
bacích pák pro nastavení ekonomiky, která, pokud ji
použije nějaký patřičný vůdce, vše rozhýbe. To je sku-
tečně hloupá, avšak vytrvalá myšlenka, a opravdu na-
stal čas, aby Američané tento jakoby náboženský
mýtus pohřbili. Clintonová je určitě přesvědčena

o tomto nesmyslu, což předvedla už jen tím, že se od-
volávala na minulé úspěchy svého manžela, a tím, že
po nějaké chvíli učinila nepříjemný a odpudivý slib, že
„pověří Billa ekonomikou“, když bude zvolena.

Skutečnou rolí vlády je udržovat národní pro-
středí příznivé pro hospodářskou činnost s přimě-
řenou regulací, zdaněním a vyvarováním se
nesmyslné nebo zatěžující legislativě, a je nutné
se zcela vyhýbat kontraproduktivní zátěži, jako jsou
války. Je třeba se také vyhýbat protěžování
a zvláštním zájmům. Vláda musí dělat vše ne-
zbytné k tomu, aby udržovala základní infrastruk-
turu národa - od silnic a mostů až po
širokopásmové přenosy a letiště. A musí zajistit, že
vzdělání a spravedlnost vzkvétají. Americká vláda
už léta žádnou z těchto věcí nedělá, a to je právě
to, co vyčerpává americký lid a velkou část světa.

Nekonečné a neuvěřitelně nákladné války, roz-
padající se infrastruktury, bezpráví, které je vidět
na každém rohu, školy v ubohém stavu na deseti
tisících místech, závadná pitná voda, dominance
speciálních zájmů a protekce ve vládě, a další. Jde
o podstatné nedostatky, které nejen že narušují ži-
voty milionů občanů, ale vedou i k úpadku. O tyto
změny by se měla postarat dobrá vláda, a to je to,
v co lidé doufají, že splní jakýkoliv kandidát, který
porazí Clintonovou, kterou všichni tak dobře
známe, až nás to unavuje.

Když jsem o svém zklamání z této debaty dis-
kutoval s mým dobrým kamarádem, nabídl zajíma-
vou perspektivu, když prohlásil, že Trump mohl říci
jen tolik obecných výroků, aby povzbudil své příz-
nivce a lidi, aspirující na jeho fanoušky, kteří sa-
mozřejmě všichni nepřemýšlejí stejně, ani
neočekávají stejné detaily. Doufám, že to tak je. Co
tento svět potřebuje více, než cokoliv jiného, je
americký vůdce, kterým nebude Clintonová, žena,
jež řekla, jak bylo zaznamenáno, že jako ministryně
zahraničí pomohla řídit a organizovat zničení Libye,
a o atentátu na vůdce, který byl slušným a mrav-
ným člověkem, jenž nedopustil, aby v jeho zemi
byla válka, a svému lidu poskytl vše, od bezplatné
zdravotní péče až po vzdělání, prohlásila: „Přišli
jsme, viděli jsme, on zemřel. Ha, ha, ha!“

Skutečně je toho málo, co bychom mohli ztratit,
kdybychom někomu dali šanci, aby začal alespoň
pár věcí znovu od začátku. Nejsem si moc jistý,
zda to je možné, vzhledem k těžkému stínu ma-
sivního, nezvoleného falešného pocitu bezpečí
a vojenskému vedení Ameriky, ale stojí to za

Jo
hn

 C
hu

ck
m

an

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

67

Lipa_04_2016_LIPA  19.01.17  13:18  Stránka 67



Zpráva z tisku: Bez jakéhokoli povšimnutí sou-
hlasila česká vláda na konci října 2016 s tím, že od
1. ledna 2017 budou moci nad Českem létat nej-
větší americké špionážní drony Global Hawk, smě-
řující například do Pobaltí až k hranicím Ruska.

*********************************************
Zakroužil nad stolkem kavárny na vteřinu

přesně. Nebo spíš na sekundu, protože básnicky
nepřesné vteřiny jsou leda pro Fausta, ne pro US
Air Force. Krasavec každým coulem, ohromný
a lesklý. Jenom fotograf vedle mne reptal. V marné
honbě za portrétem našeho hosta šlapal po židlič-
kách a porážel stoly. Na displeji mého chytrého te-
lefonu se s yankeeskou srdečností rozzářil úsměv
spolu s pozdravem.

Můžete se čtenářům Lípy představit?
Jsem Hawk. Global Hawk. Zodpovídám za špič-

kovou špionážní techniku. Já hlavně létám. Nic ne-
dělám radši. Loni jsem byl nad Afghánistánem.
Heleďte, já nemůžu sletět níž a pózovat vašemu ko-
legovi, protože by z téhle předzahrádky nic nezů-
stalo. Mám svých 15 metrů do délky, 5 metrů do
výšky a rozpětí křídel 40 metrů…

Úctyhodné. Bez obrázku se tedy nějak obe-
jdeme. Jaký dojem na vás udělala Praha?

Nádherná! Ale pořád zakrslá, nějak vám neros-
tou mrakodrapy, a v noci je tu dost tma. Živé město
má být jeden velký noční klub! Ale co se mi fakt
líbí? Líbí se mi vaše lítačky!

Lítačky?
Jo. Než jsem zjistil, že jsou to jen karty, které ne-

létají, pokud nevypadnou z kapsy. Pak letí ten kou-
síček dolů na chodník. Ale jsou v optimistických
barvách.

Na displeji se objevil čerstvý snímek mé vlastní
tramvajenky. Dron se zasmál leknutí, s nímž jsem
ohmatala kabelku.

Tohle se moc dělat nesmí, pokračoval můj host
s šibalským smajlíkem. Museli jsme to slíbit, už před
vámi taky Němcům. Ti by si na to ani nevzpomněli,
ale zrovna prasklo na Národní bezpečnostní agen-
turu, že mezi jinými evropskými politiky špehovala
i Angelu Merkelovou. A naši do toho zrovna jednali
o přeletech špionážních dronů. Tak vznikl ten pas-
kvil, že budeme muset vypínat nad územím vlast-
ních spojenců naše špionážní zařízení.

Nás Čechy by ani nenapadlo před vámi něco tajit.
Právě! Někteří poslanci to správně chápou! Na-

příklad sociální demokrat Seďa. Jasně řekl: Jelikož
Spojené státy jsou náš partner, nemyslím si, že by
drony měly mít vypnuté radary a senzory. Chlapská
řeč! Ale srabi pořád vzpomínají na náš radar
XBR/EBR, kterým jsme vás z Brd chtěli chránit, a ve-
řejnost si to tehdy špatně vyložila. A když si tu pod-
mínku dali Němci, opsal ji poté i váš parlament.

Časem se to setřepe.
Určitě! Pro začátek je prima už i to, jak fajn nás

přijímáte. Žádné pochody, žádné hecování veřej-
nosti… Oznámili jsme, co potřebujeme, a vy jste
našli způsob, jak nám vyhovět. Takhle to má chodit.
Pryč s nedůvěrou. Víte dobře, že své zájmy u našich
spojenců věrně ohlídáme.

Za rozhovor poděkovala EVA BARTŮŇKOVÁ

INTERVIEW S DRONEM

pokus. Pokud jde o stovky tisíců zabitých lidí
a o země, které byly rozdrceny vládou Obamy
a Clintonové, svět má šanci, že když dojde ke
změně, něco tím získá. 

Pokud to nebude možné v rámci amerického poli-
tického systému, tak si myslím, že to skutečně temné,
čím se Amerika stala - nesmírně dobře vyzbrojeným
tyranem a zlodějem, který lže o každém činu – je nám
všem souzeno strpět až do jejího konečného a nevy-
hnutelného úpadku. Jsou to Obamové a Clintonové  -

předstírající liberalismus, zatímco vynakládají celko-
vou energii na zabíjení, destabilizaci a komandování
ostatních v naději zformovat životy mnoha lidí na pla-
netě, což je aktivita, která v mnohém připomíná způ-
sob, jakým si psychopat hraje s oběťmi ještě předtím,
než je usmrtí – dost možná nás to přivede k nukleární
zkáze s Ruskem a nebo s Čínou.

America deserves better, but even more impor-
tantly, the world deserves better vyšel 30. září
2016 na pravdareport.com. Překlad Zvědavec.
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PŘEDVOLEBNÍ PROJEV 
DONALDA TRUMPA

Tyto volby rozhodnou o tom, jestli jsme ještě
svobodný národ, nebo jestli již máme jen iluzi de-
mokracie, a vládnou nám ve skutečnosti globální
partikulární zájmy, které podrývají náš systém -
a náš systém je podrytý. To je realita. Víte to vy, ví
to oni, vím to já, a dnes už to docela dobře ví celý
svět.

Clintonovic mašinérie je v centru té mocenské
struktury. Viděli jsme, že to bylo potvrzeno ve Wi-
kiLeaks dokumentech, které potvrzují, že se Hil-
lary Clintonová tajně setkává s mezinárodními
bankéři, a spolupracuje na zničení americké su-
verenity ve prospěch ještě většího obohacení je-
jích přátel a sponzorů. Opravdu, měla by skončit
za mřížemi.

Nejsilnější zbraní v rukou Clintonových jsou kor-
porátní media, tisk. Udělejme si jasno v jedné věci.
Korporátní media v naší zemi už dávno nedělají
žurnalistiku, představují vlastní politický zájem,
který se neliší od zájmů lobbistů finančních kor-
porací, které mají vlastní politickou agendu, a je-
jich agendou není váš, ale jejich vlastní prospěch.

Každý, kdo se postaví jejich kontrole, je prohla-
šován za sexistu, rasistu, xenofoba.

Lžou, lžou, lžou a ještě jednou lžou, a dělají ještě
něco horšího. Udělají vše pro svůj prospěch. Pa-
matujme si. Clintonové jsou zločinci. To je spoleh-
livě doloženo a establishment, který nad nimi drží
ochrannou ruku, se dopouští masivního krytí jejich
kriminálních aktivit na State Departmentu,

a v Clintonově nadaci
proto, aby je udržel
u moci. Věděli, že
proto musí zasypat
mně a mou rodinu lži-
vými výmysly. Věděli,
že se nesmí zastavit
u ničeho. Ale já jsem
ochoten to vše akcep-
tovat. V zájmu našeho hnutí, v zájmu toho, aby se
vláda naší země vrátila do našich rukou. Vím, že
se to jednou stane, otázkou je jen kdy. A věřím, že
americký lid se pozvedne a bude volit pro budouc-
nost, kterou si zaslouží.

Jediné, co může zastavit tu zkorumpovanou ma-
šinérii, jste vy.

Jediná síla schopná zachránit naší zemi jsme
my.

Jediná síla schopná volbami odstavit tento zko-
rumpovaný establishment jste vy, americký lid.

Naše civilizace dospívá do bodu zúčtování.
Nikdy jsem nechtěl dělat to, co dělám, věřte mi.

Vybudoval jsem velkou společnost, a žil jsem nád-
herným životem. Mohl bych i se svou rodinou
 sklízet ovoce roků tvrdé práce a úspěchů v byz-
nysu. Nemusel jsem absolvovat tuto hororovou
show lží, výmyslů a zlovolných útoků. Kdo by si to
pomyslel...

Dělám to proto, že mi má země tolik dala, a já
velmi silně cítím, že je mou povinností dát něco
zpět své zemi, zemi, kterou miluji.

Překlad Tomáš Haas
Video naleznete zde:

https://www.facebook.com/hejobcane/videos/113
6961596390182/

*************************************************
PS Stalo se neočekávané. Republikán Donald

Trump volby v USA nakonec, přes vyhroceně ne-
přátelské prostředí, vytvořené mainstreamovými
médii, vyhrál. 

Ale bude moci dělat něco v rozporu se zájmy
globálního prediktora, jako to zkoušel John
Fitzgerald Kennedy například? Jeho zvolení
může znamenat pro USA i svět méně krvavý
scénář odchodu USA ze scény globálního čet-
níka… JP
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Budoucí prezident Trump
STEPHEN LENDMAN 

Byla to noc k zapamatování do konce života!
K vyprávění s rozuzlením jak od Alfreda Hitch-
cocka! Na volební kampaň letošního roku čeká bu-
doucí hollywoodský film.

A to rozuzlení přineslo těm, co nejsou skalními
příznivci Trumpa, skutečně šokující zážitek, který
přišel po měsících ohavně jednostranné propa-
gandy pro Hillary od presstitutů v médiích, jejichž
žurnalistické způsoby by měly být považovány za
zcela mimo normu.

Já to hodnotím následovně. Kandidátku estab-
lishmentu Hillary si jako náhradu Obamy establish-
ment nejspíš vybral už předtím, než ohlásila
kandidaturu.

Kandidát hrající na strunu proti establishmentu
Trump se neočekávaně vynořil jako poslední muž
v poli všech těch 17 republikánských aspirantů.

Manipulace voleb má v Americe dlouhou historii,
podvody jsou běžné přinejmenším od roku 1824,
kdy se z kampaně „zkorumpovaných čachrů“ vy-
nořil jako budoucí americký prezident John Quincy
Adams triumfující nad Andrew Jacksonem.

Střet Bush versus Gore byl tou nejnestoudnější
krádeží voleb v americké historii. Pět pravicových
soudců Nejvyššího soudu ilegálně zastavilo přepo-
čítávání na Floridě (které později ukázalo, že v tomto
státě vyhrál Gore), čímž zrušili jeho triumf popularity
u voličstva a vybrali si za prezidenta Bushe sami –
aby tak předvedli, jak lze americké voliče zbavit je-
jich práva rozhodnout, aniž by to věděli.

Loutkaři stínové vlády se rozhodují, kdo bude za-
stávat pozice na vysoké úrovni, ať už jsou volené
nebo jsou jmenované. Volby se dají snadno mani-
pulovat elektronikou, zbavování voličů jejich rolí
a dalšími špinavými triky.

Podle mého odhadu to Hillary prohrála, protože
loutkaři se rozhodli, že je to vadný výrobek, příliš
sporný, aby ho bylo možno postavit do vedení. A tak
vyhandlovali dohodu s Trumpem zajišťující, že i on
bude pokračovat v té špinavé hře, jako obvykle,
i když mu možná trochu popustili vodítko – a ne-
chali ho zvítězit, ať spravedlivým nebo špinavým
způsobem, v jeho případě nejspíš spravedlivým,
protože Hillary je už tak hrozně zprofanovaná.

Ve 2:29 h ráno východního času dne 9. listoadu
vyšel z AP News nadpis „Poslední: Donald Trump

zvolen prezidentem.“ Byl to pro presstituty z po-
kleslých amerických médií čas hanebného pokání.
Tady je pár nadpisů z časného rána:

New York Times a Washington Post: “Trump tri-
umfuje”

Wall Street Journal: “Vzepětí populismu živí
Trumpův převrat”

Chicago Tribune: “Associated Press tvrdí, že Do-
nald Trump byl zvolen prezidentem Spojených
států”

Los Angeles Times: “Donald Trump vybojoval
prezidentství díky neortodoxní kandidatuře”

Reuters: “Trump obsazuje Bílý dům ve zmatku,
globální trhy v propadu”

Financial Times: “Donald Trump v USA vybojoval
historické volební vítězství”

London’s Guardian: “Trump ohromil svět”
Haaretz: “Donald Trump šokuje svět, zvolen 45.

prezidentem Spojených států”
RT International: “Donald Trump si zajistit dost

hlasů, aby se stal 45. prezidentem USA”
Sputnik News: “Trump si zajistil dost hlasů k ví-

tězství v prezidentských volbách 2016”
Tass: “Trump zvolen prezidentem Spojených

států”
Press TV: “Trump prorazil cílovou pásku v závodě

do Bílého domu”
V proslovu ke svým příznivcům Trump zdůraznil

snahu o dobré vycházení s jinými zeměmi a jeho
tón byl v porovnání s tím, jak vedl kampaň, pozo-
ruhodně tlumený.

Klíčové bude, jestli bude plnit své sliby lepších
geopolitických vztahů. Největší hrozbou, plynoucí
z prezidentství Hillary, byla možnost eskalace kon-
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fliktu do jaderné války s Ruskem, snad i s Čínou
a dost možná s Íránem.

Trump chce být Rusku partnerem při porážce
ISIS. Doufejme, že to myslí vážně. „Slibuji, že vás
v tom nenechám samotné,“ řekl.

Jeho triumf ale mediální presstitutky neumlčí.
Můžeme očekávat další útoky zvláště po jeho in-
auguraci 20. ledna 2017, až začne vládnout.

Hillary se v úterý v noci zdržela proslovu k příz-
nivcům. Nicméně Trumpovi zavolala, aby mu po-
gratulovala.

RT International uvedla, že Vladimir Putin poslal
Donaldu Trumpovi „zprávu vyjadřující důvěru, že
dialog mezi Moskvou a Washingtonem se zlepší.“

Sputnik News citoval Kreml uvedením, že „Putin
v telegramu vyjádřil naději na společnou práci při
vyvedení rusko-amerických vztahů ze stavu krize,
stejně jako při řešení naléhavých záležitostí mezi-
národní agendy a při hledání účinných odpovědí na
hrozby globální bezpečnosti.“

Ve svém dřívějším článku jsem uváděl, že tady
máme jeden problém, který svou důležitostí zasti-
ňuje všechny ostatní – totiž nebezpečí jaderné
války. V souboji Hillary versus Trump je to dosti
pádný argument – zamezit nepředstavitelnému.

Trump možná světu dovolí vydechnout klidněji,
Clintonová byla nevypočítatelná. Po úterním hla-
sování je – doufejme – svět relativně bezpečnějším
místem proti tomu, kdyby se jako triumfální vítěz
vynořila Hillary.

Trump Hillary celonárodně porazil se skórem 48
ku 47 %. Gary Johnson získal 3% voličstva, Jill
Stein zklamal s 1%.

Electoral-vote.com dává Trumpovi 305 hlasů
Sboru volitelů oproti 233 pro Hillary. Republikáni si
udrží kontrolu nad Sněmovnou i Senátem.

President-Elect Trump vyšel 9. listopadu 2016
na sjlendman.blogspot.com.

10. 11. 2016
Překlad Zvědavec.

Trumpovo vítězství nebylo
ideologické. Bylo brilantní
ERIC ZUESSE

Na CNN bylo dobře vysvětleno “5 překvapivých
poznatků z Trumpova úžasného vítězství,“ a histo-
ricky drtivé selhání tradičního prezidentského roku
v americké politice, a opravdu se nám to redukuje na
jeden prostý fakt: Ve státech, v nichž měli šanci vy-
hrát republikáni i demokraté (battleground states),
kde byla utrácena většina dolarů, určených na re-
klamu a na GOTV (tj. strategie, která zajišťuje, aby vo-
liči, kteří budou velmi pravděpodobně volit určitého
kandidáta, tak opravdu učinili, pozn. překl.), Trum-
pova organizace využila uspořádání republikánské
strany pro ty části řízení kampaně, které profitovaly
z těchto zavedených kontaktů a vyzkoušených a pro-
věřených metod i technik; avšak nevyužila je v těch
částech řízení kampaně, které bylo třeba zlepšit
a které měly fungovat lépe, než ve všech předchozích
amerických prezidentských volbách.

Prostým faktem je, že Trumpovo pochopení ame-
rické národní politiky bylo vynikající, dokonce lepší,
než měl kandidát, který byl všemi průzkumy veřej-
ného mínění v průběhu primárních voleb ukazován

jako osoba, kterou většina lidí nejvíce upřednostňuje,
a který je tedy schopen porazit jakékoliv ostatní kan-
didáty v jednotlivých volebních kolech: Bernie San-
ders. 

A pokud by zůstaly ještě nějaké pochybnosti
v souvislosti s tím, proč byl preferován, zvažte tuto
zprávu od agentury Reuters, která se objevila ve 3:00
ráno ve středu 9. listopadu 2016 hned po hlasování:
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„Američtí voliči chtějí, aby lídr ukončil výhody boha-
tých a mocných – Reuters / průzkum veřejného mí-
nění Ipsos”. Například tento průzkum veřejného
mínění, kterého se zúčastnilo 10 000 lidí, kteří právě
vycházeli z volebních místností, ukázal, že „75% sou-
hlasí, že Amerika potřebuje silného lídra, který by
převzal zemi zpět od bohatých a mocných.“ To bylo
také poselství Bernieho Sanderse. Trumpova volební
kampaň přivedla právě takovéto lidi k volbám.)

Sanders měl možná právo se domnívat, že největší
oblíbenost je obecně největším samostatným pre-
diktivním faktorem, určujícím prezidentského kandi-
dáta, který dosáhne na vítězství (a on měl
největší oblíbenost), ale opomněl (stejně jako
jeho soupeřka Hillary Clintonová) důležitost
faktoru emoční intenzity, kterou Trump bra-
vurně využil. (To lze zřetelně vidět, když se
podíváte na výsledky průzkumu veřejného
mínění „exit poll“: konkrétní lidé, kteří šli
k volbám – stejní lidé, kteří se účastnili prů-
zkumu, právě když vycházeli z volebních
místností – se zásadně lišili od typického
vzoru amerických „pravděpodobných vo-
ličů“, kteří byli dotazováni v předvolebním
průzkumu! Trump trumfnul veškerá tradiční politická
přesvědčení. Tento úspěch je prostě ohromující.)

Zatímco Sanders nedokázal rozpoznat, že v pri-
márkách Demokratické strany byla emocionálnější
intenzita pro stávající, clintonovsko-obamovskou De-
mokratickou stranu, zaměřenou proti FDR, než pro
ideologický progresivismus (dědictví F. D. Roosevelta,
které ovládalo Demokratickou stranu předtím, než
vyhrál volby Bill Clinton v roce 1992) – což Hillary po-
chopila, a ukázalo se to jako správné – stalo se, že
nezpůsobilá, avšak aristokraty podporovaná politička
Hillary Clintonová, byla schopná mu ukrást nominaci
Demokratické strany. Trumpovi se snadno podařilo
nashromáždit co nejvíce hlasů během primárek na
přeplněném bitevním poli se 17 kandidáty, takže se
stal kandidátem jedné ze dvou hlavních politických
stran, a následně čelil nekompetentní Hillary v hlav-
ních volbách.

Z pohledu Bernieho Sanderse takový volební boj
mezi dvěma kandidáty, jejichž oblíbenost byla v ko-
nečném průzkumu hodnocena velmi negativně, ne-
mohl mít z hlediska politiky velký smysl, a proto se
rozhodl podpořit zlodějku Hillary, a stát se tak nevi-
ditelným subjektem Demokratické strany (stav po
roce 1992, hluboká zkorumpovanost), místo aby za-
ložil autentické nezávislé politické hnutí – nikoli po-

litickou stranu, ale politické hnutí – které by si čestně,
bez předpojatosti, a po zralé úvaze vybralo, kteří kan-
didáti, z jakých dvou politických stran, poskytnou
proti oponentovi zvoleného kandidáta největší vý-
hody a způsobí nejmenší škodu těsně před progre-
sivním, blížícím se cílem. (To pro něj byla jediná
konstruktivní cesta kupředu poté, co ho Hillary okra-
dla.) Vybral si však konzervativní, pomalou cestu.

Sanders se bohužel rozhodl stát se jen kolečkem
v ošklivém, bezcharakterním proaristokratickém
stroji, křídlem Demokratické strany aristokracie Spo-
jených států amerických.

Poté, co Trump vyhrál nominaci Republikánské
strany (což udělal čestně), nadále stavěl na tomto ús-
pěchu původního protiaristokratického hnutí (neboli
proti establishmentového), mimo Republikánskou
stranu.

Jeho základní protiaristokratické poselství zůstalo
nezměněno, a on, jako republikánský kandidát, čelil
největšímu rozhodnutí v celé své kampani: zda do-
sáhnout na miliony Sandersových voličů (tj. největší
ze všech hlasovacích segmentů), což by znamenalo
připojit se k tomu, co nyní zdůrazňovala Hillary – stav
po roce 1992, Bill Clinton, Demokratická strana –
tedy větší důraz na rasu i pohlaví, než na společen-
skou třídu, pokud jde o to, co představuje největší
překážku k dosažení rovnosti ekonomických příleži-
tostí v Americe (v takovém případě by Trump přijal
základní poselství kampaně Hillary Clintonové), nebo
místo toho zůstat u svého původního poselství, že
vyšší společenská třída (a korupce elit v pozadí)
představuje největší bariéru proti dosažení „rov-
nostářské společnosti“.

Trump moudře, jak se to nyní jeví, zvolil druhou
cestu (původní základní poselství Berniho Sanderse):
byl odhodlán udržet si tuto silnou výhodu („populis-
tickou“ sílu), aby byl schopen přivést v den voleb co
největší počet voličů k volebním urnám ve státech,
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kde mají šanci vyhrát republikáni i demokraté, a roz-
drtit svou soupeřku, která očekávala, že vyhraje
u „koalice“ hlasovacích segmentů: ženy, černoši, Hi-
spánci, muslimové, atd. Předpokládala, že osobní
skupinová identifikace by u těchto lidí mohla v do-
statečné míře přemoci jakékoli negativní pocity, které
by mohli tito lidé mít v souvislosti s dlouhodobým
zneužíváním pravomoci veřejného činitele ve pro-
spěch svých finančních podporovatelů, a tím by po-
razila „fanatika“ Donalda Trumpa; ukázalo se, že se
mýlí.

Jaké budou nejvýznamnější důsledky Trumpova
vítězství?

Já, volič Bernieho Sanderse, jsem hlasoval pro
Trumpa v neprospěch Hillary, a to z důvodů, které
jsem uvedl již dříve, kde jsem popsal důsledky, jaké
by přineslo Trumpovo vítězství. Při té příležitosti jsem
vše shrnul:

Trump rychle posunuje politický střed Ameriky
opačným směrem, než byl směr Billa Clintona, Ba-
racka Obamy a Hillary Clintonové, což bylo směrem
ke konzervativismu, pryč od progresivismu: tito kon-
zervativní demokratičtí prezidenti a (nyní) rádoby
prezidentka posunovali politický střed Ameriky vý-
razně směrem k pravici (mezinárodní korporační
agenda). Prezident Trump by zvrátil politický směr,
jakým byla tato vedena od roku 1993.

Pokud my, progresivisté, nepomůžeme Trumpovi,
aby tak učinil, zahodíme jedinou takovou příležitost,
která americké oligarchii proklouzla a kterou nám
umožnila. Kdyby byla prezidentkou Hillary Clinto-
nová, měla by podporu téměř všech demokratů
v Kongresu, bez ohledu na to, jak pravicové by její
návrhy byly, a její bohatí finanční podporovatelé by
si koupili dost republikánů v Kongresu, aby z ní vy-
tvořili nejefektivnější, nejkonzervativnější demokra-
tickou prezidentku v posledních desetiletích, ne-li
staletích. Z těchto vyhlídek až mrazí. 

Největší námitka, kterou od mých kolegů progre-
sivistů slyším, zní: „Ale myslete na lidi, které bude
jmenovat na vedoucí místa Nejvyššího soudu USA!“
A mojí odpovědí na tuto otázku je: “Tohle není ‘stu-

dená válka‘, je to
mnohem horší.“

Hillary Clintonová
se zavázala dokon-
čit kampaň Baracka
Obamy, vedoucí
k jaderné válce proti
Rusku, a dokonce
i otázka Nejvyššího
soudu je ve srovnání s tím triviální. Kromě toho, jak
jsem uvedl v článku “Jsem volič Bernieho Sanderse:
Zde uvádím, proč budu hlasovat pro Trumpa“,
z Trumpa by se ve skutečnosti mohl vyklubat mno-
hem progresivnější prezident, než se očekává. Ale
dokonce i když se ukáže, že tomu tak není, Trump je
zcela odhodlán zastavit americkou agresi proti
Rusku: největší smolař v těchto prezidentských vol-
bách je George Herbert Walker Bush, osoba, která
v roce 1990 tajně stanovila americký plán dobýt
Rusko, a tento plán každý prezident od té doby usku-
tečňoval, od Hillary Clintonové se očekávalo, že tuto
operaci dokončí. 

Toto jsou tudíž historické volby Spojených států:
Konečně se americká vláda odvrátí od cesty k válce
proti Rusku, po níž Spojené státy vedly celý svět od
roku 1990. Jsem šokován, a zároveň se mi nesmírně
ulevilo, když jsem viděl výsledek – dokonce i když se
ukáže, že Trump je špatný (tj. konzervativní, opak
progresivního) prezident ve všech ostatních záleži-
tostech (včetně Nejvyššího soudu).

Dokonce i v tom nejhorším případě bude Trump
mnohem lepším prezidentem, než by byla neokon-
zervativní Hillary Clintonová.

Děkuji Vám, Donalde Trumpe! Bez vašeho úspěchu
by byly nyní pravděpodobné důsledky katastrofální,
dokonce ještě horší, než důsledky toho, o co se Hil-
lary Clintonová zapříčinila ještě jako americká minis-
tryně zahraničí.

Komentář Trump’s Win Wasn’t Ideological. It Was
Brilliant vyšel 9. 11. 2016 na Global Research. 

16. 11. 2016
Překlad Zvědavec
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Trump a papež
Donald Trump pozval papeže na jachtu. Jsou na ní jen s několika dalšími lidmi, diskutují sami dva

na palubě, a tu přijde poryv větrů a vezme papeži klobouk, který přistane na vodní hladině.
„To nic, svatý Otče, já to vyřeším,“ řekne Donald Trump. Vystoupí z jachty, po hladině dojde pro pa-

pežův klobouk a vrátí se s ním na jachtu.
Druhý den naše média s palcovými titulky informují: „Trump neumí plavat!“
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V důsledku prezidentského vítězství se Donald
Trump musí usadit mezi řadou profesionálních po-
litiků a odborníků ve Washingtonu, mezi několika
neokonzervativci z dob působení George W. Bushe,
z nichž mnozí, kteří byli od samého počátku opo-
nenty Trumpovy kandidatury, se nyní snaží získat
vedoucí pozice ve změněném Trumpově týmu
a v jeho vládě. Z těchto oportunistů je nejvíce zne-
pokojující osobou velvyslanec při OSN John Bolton,
kterého Bushův senát zamítl. 

Bolton patří mezi nejradikálnější neokonzerva-
tivce, který pomáhal dělat Bushovu katastrofální
zahraniční politiku. Bolton, který tvrdí, že jde tvrdě
proti terorismu, zejména íránskému „terorismu“,
kdysi obhajoval, aby se vyhodilo do povětří deset
nejvyšších pater budovy sekretariátu OSN v New
Yorku. Bush dočasně jmenoval Boltona, aby vedl
americkou delegaci na schůzi OSN právě proto, že
Bolton dlouhodobě obhajoval skoncování s OSN.
Boltonovy problémy s OSN pramenily z neokonzer-
vativního mementa, že OSN je „zaujatá“, neboť
byla často proti izraelské agresi a expanzivní poli-
tice na Středním východě. Sotva Trump začal pro-
ces výběru nejvyšších členů vlády, Boltonovo
jméno bylo navrženo na pozici ministra zahraničí,
nebo možná poradce pro národní bezpečnost.

Bolton a Trump mají některé názory na zahraniční
politiku stejné, včetně přemístění amerického vel-
vyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, a roz-
trhání jaderné dohody mezi Íránem a skupinou států
P5+1, formálně známé jako Společný komplexní
akční plán (JCPOA). Jejich názory se liší, pokud jde
o americkou politiku vůči Sýrii, Rusku a Ukrajině. Je
veřejně známo, že Trump je pro obnovení užších
vztahů Ameriky s Ruskem, spojenectví s Ruskem
a syrskou vládou v boji proti Islámskému státu
a ostatním džihádistickým silám, jakož i uznání
opětného přičlenění Krymu k Ruské federaci.

V roce 2002 Bolton označil Sýrii za „nebezpeč-
nou zemi“, která může i s Irákem „očekávat, že se
stane našim cílem“. Bolton také podporuje džihá-
distické povstání proti Bašáru Asadovi. V říjnu 2015
se Bolton dohadoval s izraelským brigádním gene-
rálem Israelem Šafirem na konferenci v synagoze

Beth Jacob v Beverly Hills v Kalifornii ohledně pře-
trvávání Asada u moci. Šafir uvedl, že je znepoko-
jen tím, že vypuzení Asada by přivedlo k moci
v Damašku síly, které by ohrozily bezpečnost Izra-
ele. Bolton, který se považuje za experta na
všechno, ale který ve většině věcí funguje spíše jen
jako hlásná „trouba“, prosazoval názory izraelské
strany Likud a amerických neokonzervativců, že
džihádistická sunnitská vláda v Sýrii je výhodnější
než Asad.

V červenci 2016 poskytl Bolton rozhovor v roz-
hlasové show Stephena K. Bannona, redaktora
z Breitbart News, v němž pronesl ostrá slova na
adresu Trumpa ohledně jeho prohlášení pro New
York Times, kdy Trump - coby tehdejší republikán-
ský prezidentský kandidát - prohlásil, že jako pre-
zident pomůže členským státům NATO pouze
v případě napadení Ruskem. Podpořili bychom
pouze ty členské státy NATO, řekl Trump, u nichž
bychom po přezkoumání zjistili, že splnily své fi-
nanční závazky NATO vůči Spojeným státům. Bol-
ton požadoval, aby Trump okamžitě své prohlášení
odvolal a změnil svůj postoj k Rusku ve smyslu po-
litiky Ronalda Reagana „mír silou“.

Bolton, který jen papouškuje diskusní témata ji-
ných neokonzervativců, obvinil Trumpa z „podpo-
rování ruské agrese“. Bolton obhajoval obrovské
výdaje na americkou armádu v rámci NATO tím, že
„méně Američanů zemře, pokud odradíme Rusko
anebo jiné agresory od invaze.“ Bolton také pro-
hlásil, že Rusko je „dýkou v srdci nejúspěšnější vo-
jensko-politické aliance v dějinách lidstva.“

Trumpův znepokojující 
neokonzervativní „mozkový trust“
WAYNE MADSEN
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Nyní Trump údajně zvažuje, že navrhne Boltona
na nejvyšší pozici v zahraniční politice ve své
vládě. Bannon se stal šéfem Trumpovy kampaně
poté, co Trump vyhodil původního ředitele kam-
paně Paula Manaforta, neboť korporativní neokon-
zervativní média tvrdila, že Manafortovy obchodní
vazby na Rusko a ukrajinskou vládu prezidenta Vik-
tora Janukovyče, vypuzenou neokonzervativci / So-
rosem, představují problém „národní bezpečnosti“
pro Trumpovu kampaň. Bannonovi je nyní nabízena
pozice náčelníka Trumpova štábu v Bílém domě.

Další prominentní neokonzervativec, který je
zmiňován v souvislosti s vedoucím místem v Trum-
pově zahraničně politickém aparátu, je Richard
Grenell, bývalý Boltonův tiskový mluvčí a „Pátek“
v OSN. Grenell pracoval v roce
2012 jako mluvčí Národní bez-
pečnosti pro republikánského
prezidentského kandidáta Mitta
Romneyho. Záhy však rezignoval
poté, co jeho otevřené přiznání
ohledně homosexuální orientace
rozzuřilo Romneyho příznivce
z řad evangelických křesťanů
a mormonů. Když Grenell zastá-
val funkci Boltonova hlavního
osobního asistenta v OSN, často
rozlítil diplomaty, členy personálu
OSN a zaměstnance tiskového
oddělení OSN svým neomaleným
a suverénním způsobem chování,
kterým napodoboval svého šéfa
po všech stránkách.

V březnu 2011 Bolton naléhal,
aby Spojené státy nechaly za-
vraždit libyjského vůdce Muammara Kaddáfího,
což ministryně zahraničí Hillary Clintonová později
v tomtéž roce schválila, a poté se vysmívala tomu,
že byl Kaddáfí před svým zavražděním brutálně se-
xuálně znásilňován a mučen. Trump oproti tomu
řekl, že nikdy nepodporoval invazi do Libye. Kromě
toho Trump údajně vedl ve své usedlosti Mar-a-
Lago v Palm Beach na Floridě diskuze s velvyslan-
cem Muammara Kaddáfího, pracujícím ve
Washingtonu, o plánech na obrovské Trumpovo le-
tovisko na pobřeží Středozemního moře v Libyi. Le-
tovisko by bylo zřízeno prostřednictvím licenční
smlouvy mezi Libyí a Trumpovou organizací. Když
v roce 2009 Kaddáfí navštívil OSN a newyorský
starosta Michael Bloomberg mu zakázal postavit

si stan v Central Parku, Trump nabídl libyjskému
vůdci svoji nemovitost ve Westchesteru ve státě
New York. Trumpovo přátelství a obchodní plány
s Kaddáfím, zahrnující investice pro libyjský ve-
řejný investiční fond v hodnotě 7 miliard dolarů,
měly zcela opačný efekt na Boltonovu výzvu
k atentátu na libyjského vůdce.

Pomocí Ukrajiny se Bolton dožadoval toho, aby
Rusko bylo vyřazeno ze skupiny G8 a byly na něj
uvaleny tvrdé ekonomické sankce. Trump má také
ohledně Ukrajiny jistý záznam, kdy chválil vládní
„reformy“ Michaila Saakašviliho, tehdejšího prezi-
denta Gruzínské republiky. Nicméně Saakašvili je
známým přívržencem magnáta George Sorose, ří-
dícího globální hedgeový fond, který je odpůrcem

Trumpa. Saakašvili později, během vyšetřování
jeho trestné činnosti, z Gruzie uprchl. Dnes je Sa-
akašvili občanem Ukrajiny, kde poté, co rezignoval
na svou funkci gubernátora oděského regionu, za-
ložil neokonzervativní politickou stranu.

Bolton zastává stále stejný názor, že rozhodnutí
napadnout a obsadit Irák bylo správné. Trump ně-
kolikrát během kampaně řekl, že rozhodnutí Bus-
hovy vlády bylo špatné. Avšak uveďme další
příklad, kdy chce Trump znovu použít zdiskredito-
vané neokonzervativce ve své rodící se vládě.
V současnosti je jako vysoce postavený člen Trum-
povy vlády zmiňován bývalý ředitel CIA James Wo-
olsey, propuštěný v roce 1994 prezidentem Billem
Clintonem.
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Byl to právě Woolsey, který později bojoval za
kauzu největší podvodné čelní organizace vůbec,
kterou společně vydláždili CIA a Irácký národní
kongres iráckého podvodníka Ahmeda Chalabiho.
Za pomoci washingtonské lobbistické firmy Black,
Kelly, Scruggs & Healey, také známé jako BKSH &
Associates, Woolsey a Chalabi přesvědčili jak Clin-
tonovu, tak Bushovu vládu, aby se v podstatě za-
sadili o svržení Saddáma Husajna. Firma BKSH &
Associates byla vytvořena v roce 1996 v důsledku
sloučení Blacka, Manaforta, Stoneho a Kellyho
s další lobistickou firmou. Zajímavé je, že partnery
firmy byli Paul Manafort, šéf kampaně,
kterého Trump vyhodil, a Roger Stone,
jeden z prvních poradců Trumpovy
kampaně. Woolsey a Chalabi byli také
zapojeni do jednoho z podvodů Rafida
Ahmeda Alwana al-Janabiho, kterého
CIA zná jako „Curveball“ (tj. „točený
baseballový míček s falší“). CIA uvádí,
že Curveball byl nejhorším falešným
zdrojem zpravodajských služeb, kte-
rého kdy zaměstnávali. Poskytl jim
stovky stran falešných dokumentů irác-
kých zpravodajských služeb ohledně
toho, co se později ukázalo jako neexi-
stující irácké mobilní laboratoře na vý-
robu biologických zbraní. Tento falešný
„důkaz“ byl částečně použit jako odů-
vodnění pro americkou invazi a okupaci
Iráku.

Existuje několik dalších, notoricky
známých neokonzervativců, o nichž
uvažuje Trumpův tým, v jehož čele
stojí viceprezident Mike Pence, kterému pomáhá
Trumpův zeť Jared Kushner. Vyhozený šéf týmu
Chris Christie, guvernér New Jersey, dostal vý-
pověď z toho důvodu, že si Kushner vybavil, jak
v roce 2005 tehdy americký právník Christie stí-
hal Kushnerova otce, miliardáře a realitního mag-
náta Charlese Kushnera (New York - New
Jersey), za daňové úniky, ilegální příspěvkovou
kampaň a ovlivňování svědků v mafiánském
stylu. Kushner starší si odseděl jeden rok ve fe-
derálním vězení a jeho syn nikdy Christiemu

tento trest odnětí svobody neodpustil. Noviny
New York Observer, které Jared Kushner vlastní,
jsou zastáncem neokonzervativních kauz, ze-
jména pokud jde o zachování americké tvrdé
linie proti Rusku, Číně, Palestině, Venezuele, Kubě
a dalším zemím.

Nikdy nevzejde nic dobrého z toho, když se ne-
okonzervativcům poskytne útočiště. Příliš riskantní
a neuvážené zahraniční operace, řízené neokon-
zervativci, zničily vládu Jimmyho Cartera a téměř
vystavily Ronalda Reagana obžalobě. Neokonzer-
vativci, z nichž někteří přesluhují z dob vlády Ge-

orge W. Bushe, vehnali Ukrajinu, Sýrii, Libyi
a Jemen do občanské války a Venezuelu, Egypt,
Tunis a Honduras do občanských nepokojů. Vzhle-
dem k tomu, kým se nyní Trump obklopuje, čeká
jeho vládu i Ameriku velmi stresující období.

Trump’s Worrisome Neo-Con «Brain Trust» vyšel
15. listopadu 2016 na Strategic Culture Founda-
tion. 

18. 11. 2016
Překlad Zvědavec.
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Co se stane, pokud prezidentské volby v USA vyhraje Donald Trump?  
Bude to v historii poprvé, co se miliardář bude stěhovat do státního bytu po černošské rodině...
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Menuju se Honza. Sem žákem 5. třídy. Chtěl
bych vás seznámit s naší školou a taky vám vyprá-
vět, co sme se dneska učili. Naše škola je velmy
moderní a pokroková, protože je inkluzívní. 

Inkluze je, když se všichni učí spolu v normální
škole. Romové, bílí, cizinci a postižený děti, všichni
spolu v jedný třídě. Neni tu žádná diskryminace. 

V naší třídě je nás celkem 12 žáků a kromě uči-
tele tu s námi sou eště 3 paní asitentky a jedna
pani psicholožka. 

Teť vám všechny moje spolužáki představim.
V první lavici u okna sou dvě holki - Lucka a Re-
beka. Ve druhý lavici sedí Milan Tancoš a Jozef
Žigo. Sou to Romové. 

Nebaví je moc sedět v lavici, tak většinou běhaj
po třídě, nebo si s paní asistentkou hrajou vzadu
a spívaj romský písně. Dříve pořád s dalšími Romy
čekali před školou a od ostatních si něco jako půj-
čovali, hlavně mobili a peníze. Mě jednou odtáhly
do křoví a půjčili si moje peníze a bundu. 

Ale o tom nám paní ředitelka zakázala mluvit
a dnes už nesmíme do školi nosit nic drahýho. Je-
jich rodiče to prý maj těžký kůli diskriminaci a ra-
sizmu. Naše škola pro romský žáky každej rok
koupí nový mobili a tablety a taky jim dává ka-
pesný. Jinak sou všichni hrozně nadaný a chytrý,
hlavně na hudební a výtvarnou výchovu. Maji samý
dobrý známky. 

Ve třetí lavici sedí Štefan. Je mentálně postiže-
nej. Vedle něj sedí jeho specijální asistentka Re-
nata, kerá mu se všim pomáhá a utírá mu nudle
a sliny. Mluvit nedokáže, jen vydává různý zvuky,
ale všichni víme, že je úžasně chytrej. Dostává totiš
samý jedničky. Učitelky říkaj, že je pro naši třídu
velkym obohacenim. 

V první lavici u dveří sou Monika a David. Ve
druhý lavici u dveří sedim já a vedle mě Mustafa.
Jeho rodiče přišly z Afgánystánu. 

Ve třetí lavici je Alžběta. Je postižená s dauno-
vym syndromem, ale je hrozně chytrá. Má nejlepší
známky z celé naší třídy. Vedle ní sedí její asi-
stentka Martina. 

Ve čtvrtý lavici sedí Lukáš a vedle něj Manu.
Manu je tu novej. Přišel k nám před 2 měsíci a jeho
rodiče sou z Afriki Pamatuju si na jeho první den
u nás. S naší třídní sme uspořádali uvítací párty.
Všichni sme se s nim museli obejmout a poděkovat

mu, že se přistěhovali do naší země, protože naše
země i naše škola patří všem. 

V poslední lavici sedí naše třídní psicholožka.
Pomáhá nám a řeší různé problémi. Minulý týden
Lucka z první lavice nechtěla dát napít Milanu Tan-
cošovi, tak jí paní psicholožka musela vyšetřovat
pro podezření z podvjedomýho rasizmu. Lucka se
pak musela Milanovy omluvit. 

A co sme se dneska učili? První hodinu byl ze-
měpis. Pani učitelka nám vyprávěla o islámský kul-
tuře. Na konci hodiny nás viskoušela z toho, co
sme si zapamatovali. 

Všichni dostali jedničku. Druhá hodina byla ma-
tematyka. Učili sme se malou násobilku. Až se na-
učíme malou, tak v šestý nebo sedmý třídě
začneme s velkou násobilkou. Už se moc těšim. 

Také mě si pan učitel viskoušel u tabule. 
Zadal mi deset příkladů. Správně sem spočítal

tři. Dostal sem dvojku. Po mě šel k tabuli Oláh. Po-
máhala mu pani asistentka a dostal jedničku. Je
fakt dobrej. 

Třetí hodinu sme měli občanskou výchovu. Přišla
k nám pani z Člověka v Tísni a měli sme přednášku
o lidskejch právech a diskriminaci lidí s odlyšnou
orientací. Na konci hodiny nám pani učitelka pus-
tila pohádku. Bylo to vo dvou gayích co se zamilo-
vali a narodil se jim malí černoušek. 

Moc se mi ta pohádka líbyla. 
Čtvrtá hodina byla čeština. Učili sme se romskou

básničku. Na konci hodiny sme jí společně recito-
vali a všichni dostali jedničku. 

Poslední hodinu byla hudební víchova. Učili sme
se spívat romský písně. 

Nejlepší byli Milan Tancoš a Oláhovic. Dostali
jedničku a pochvalu. Tak to je moje třída. 

Naše třídní říká, že inkluzivní škola je nejmoder-
nější a nejlepší. V normálních školách, kde sou jen
normální běloši, tam prej má hodně lidí čtyřky
a pětky. Ale v naší inkluzivní škole máme všichni
jenom jedničky a dvojky. 

Dyskriminace u nás prostě neekzistuje. Každej
má právo na úspěch a vsdělání! 

Tak ahoj. Honza. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PS: ...boha jeho, to jsem rád, že jsem v penzi!!!

vlb / old

A NYNÍ SOUSTO (NEJEN) PRO PEDAGOGY
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TOBOGÁN KLOUŽE…
(koláž z předsvátečních dnů)

( h t t p : / / www. b l esk . c z / c l an ek / zp ravy -
politika/426750/exkluzivne-ministr-kultury-zaslal-
blesku-dukaz-ze-ho-prezident-vydiral.html)

************************************************
Herman: Zeman mi pohrozil, že jestli se sejdu

s dalajlamou, neudělí strýci vyznamenání
SVĚDCI:
Herman: „Byli u toho dva ministři naší vlády,

jeden velvyslanec a myslím, že ještě obsluhující
personál.“

Těmi ministry jsou Jan Mládek (ČSSD, hospodář-
ství) a Dan Ťok (ANO, doprava). Ani jeden z nich
Hermanovu verzi nepotvrzuje, nic takového během
debaty prý neslyšeli.

(https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/pripad-
brady-jak-vznikla-afera-ktera-zkazila-patecni-
slavnost-na-hrade-3454)

************************************************
Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) při pří-

chodu na jednání vlády novinářům potvrdil, že byl
svědkem rozhovoru prezidenta Miloše Zemana
s ministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-
ČSL) na slovenské ambasádě. V době, kdy jejich
debatu sledoval, v ní nepadlo nic o udělování stát-
ních vyznamenání či Hermanovu strýci Jiřím Bra-
dym. Druhý ze svědků rozhovoru ministr dopravy

Dan Ťok (za ANO) České televizi řekl, že debatě ne-
věnoval pozornost.

(http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kauzy/sve
dci-debaty-zemana-s-hermanem-o-vyznamenani-
jsme-neslyseli_402859.html)

************************************************
"V době recepce jsem nebyl svědkem žádného

rozhovoru na téma přijetí dalajlamy a udělování
státních vyznamenání," uvedl Weiss v tiskovém
prohlášení.

Slovenské velvyslanectví také uvedlo, že si ne-
přeje být zatahováno do českých vnitropolitických
sporů a že nebude záležitost dál komentovat.

(https://www.novinky.cz/domaci/418505-kauza-
brady-ani-slovensky-velvyslanec-na-recepci-nic-
o-dalajlamovi-od-zemana-neslysel.html)

************************************************
SLÍBENÉ VYZNAMENÁNÍ:
Vyznamenání Jiřímu Bradymu nikdo z prezident-

ské kanceláře neslíbil - a nelze tak překládat ani
telefonát, který s panem Bradym vedl 12. října šéf
prezidentského protokolu Jindřich Forejt, říká
v rozhovoru pro Seznam Zprávy prezidentův mluvčí
Jiří Ovčáček.

„Mohu garantovat, že pan Brady v žádném se-
znamu vyznamenaných nikdy nebyl,” tvrdí Ovčá-
ček. „Pan ředitel Forejt pouze indikoval některé
údaje, jako to dělá každý rok.”

Manželé Bradyovi, kteří přiletěli v neděli večer
do Prahy, ovšem tvrdí, že jim Forejt jasně sdělil: Jiří
Brady dostane 28. října na Pražském hradě
Řád T. G. Masaryka.

(https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/ovca-
cek-v-seznamu-prezident-nikdy-bradymu-vyzna-
menani-dat-nechtel-3463)

************************************************
Šéf hradního protokolu Forejt mezitím na tiskové

konferenci popsal, jakým způsobem se při ozna-
mování ocenění obvykle postupuje a zdůraznil, že
se tak nikdy neděje na základě jednoho telefonátu,
kterým argumentuje Brady. Pozvánky oceněným
se prý posílají vždy písemně.

Navíc byl podle Forejta Bradyho případ speci-
fický v tom, že byl občanem Kanady. V takových
případech se podle Forejta vždy informuje amba-
sáda příslušné země, aby nedošlo k problémům.
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Ambasáda Kanady v tomto případě podle něj nijak
informována nebyla.

V průběhu úterního odpoledne kanadské velvy-
slanectví potvrdilo, že ve věci medaile pro Jiřího
Bradyho nikdy nebylo osloveno.

(http://www.parlamentnilisty.cz/arena/moni-
tor/Stepan-Kotrba-Tak-tohle-je-jasna-tecka-za-
kauzou-Jiri-Brady-Bando-idiotu-nechali-jste-se-vy
dirat-hajzlem-Je-jednoduche-zmanipulovat-po-
slance-460030)

************************************************
DANIEL HŮLKA, SLOVO SPOLEHLIVÉHO PŘÍTELE:

„Mně to volali z Hradu, a říkali mi, že o tom nemám
nikde mluvit. A asi do pěti minut mi přišel mail
z jednoho nejmenovaného plátku, co na to říkám,“
popsal Hůlka.

O udělení vyznamenání ho informoval prezident
přímo. „Já jsem se to dozvěděl oficiálně teďkon
před pár dny. Telefonicky. Neoficiálně jsem se to
dozvěděl přímo od pana prezidenta před nějakou
dobou,“ řekl zpěvák Frekvenci 1.

(Zdroj: http://www.lidovky.cz/obdivovatel-ze-
mana-daniel-hulka-dostane-statni-vyznamenani-
pqs-/zpravy-domov.aspx?c=A161023_134902_ln_
domov_ele)

************************************************
PŘEDLOŽEN PÍSEMNÝ DŮKAZ:

(https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/pripad-
brady-jak-vznikla-afera-ktera-zkazila-patecni-
slavnost-na-hrade-3454)

************************************************
Brady převzal od primátorky Krnáčové klíč od

Prahy – Novinky.cz
„Prvním motivem byl jeho příběh. Druhým pak

to, že se mi vůbec nelíbilo, co se semlelo kolem
toho ocenění-neocenění. Myslím, že je to nedů-
stojné a nemělo by se to už nikdy opakovat," řekla
Krnáčová.

(Zdroj:

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/jiri-brady-
prevzal-od-primatorky-krnacove-klic-od-obce-
prazske-20161026.html)

************************************************
Brady dostal od Sobotky medaili Karla Kramáře.

Premiér se pustil do prezidenta.
Premiér Sobotka ocenil Jiřího Bradyho za jeho

celoživotní úsilí o obranu lidských práv.
Jiří Brady dostane medaile od poslanců, univer-

zity i premiéra Sobotky. 
Ve sněmovně obdrží Brady medaili i pamětní list.
Rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana neudělit

u příležitosti 28. října státní vyznamenání osvětim-
skému vězni Jiřímu Bradymu vyvolává stále větší
odpor občanské společnosti, politické reprezen-
tace i významných osobností.

(http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/zemana-
uz-kritizuje-i-jeho-nekdejsi-souputnik-rychetsky-
brady-mel-vyznamenani-dostat-1324595)

************************************************
Heslo „Jiří Brady“ bylo na české Wikipedii zalo-

ženo až v pátek 21. 10. 2016, v době, kdy už běžela
kauza jeho neudělené medaile.

Jednalo se přitom pouze o překlad anglického
hesla, sepsaného v roce 2011, který byl doplněn
velmi obšírným pojednáním o kauze neudělené
medaile od prezidenta Zemana. Geneze této
kauzy byla v dalších dnech do profilu doplňo-
vána.

V souvislosti s debatou o významu Jiřího Bra-
dyho a oprávněnosti jeho ocenění se mluvčí prezi-
denta republiky Jiří Ovčáček zaměřil na počet
zmínek o této osobě v českém tisku. Od počátku
roku 2014, tedy za dva roky a devět měsíců před
vypuknutím medailové aféry, se ve veškerém čes-
kém tisku podle Ovčáčkových zjištění objevily
pouze čtyři zmínky o Bradym.

„Šlo o zmínku, dva blogy a rozhovor s ministrem
Hermanem,“ doplnil svá zjištění Ovčáček. Tato
fakta podle něj vypovídají jednoznačně.

(http://www.parlamentnilisty.cz/arena/moni-
tor/Prosim-vas-kdo-je-to-ten-Jiri-Brady-Na-inter-
netu-lezi-zajimave-zalezitosti-460053)

************************************************
Herman zdůraznil, že je ministrem demokratické

vlády.
„…nebudu komentovat zkazky nižšího státního

úředníka“ Daniel Herman
Ministr kultury Herman: StB se mě ptala, kdo mě

řídí. Ježíš, řekl jsem. Vybrala Eva Eiseltová
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Z kanadského tisku
MILOŠ ZBRÁNEK 

Obviněn z nedovoleného importu odpadů byl
88letý kanadský občan JB. Jmenovaný byl zadržen
na torontském letišti po svém příletu z Prahy. Po-
dezření vzbudil tím, že jeho dva kufry jen s velkou
námahou smýkali čtyři urostlí zřízenci, zanecháva-
jíce vyjeté koleje po kolečkách v mramorové pod-
laze příletové haly. Krátce předtím přitom obviněný
tvrdil, že nemá nic k proclení.

Nařízená prohlídka zavazadel přinesla službu-
konajícím policistům šok. Kufry byly naládovány
kovovými cetkami nevalné kvality co do materiálu
i zpracování. Jak sdělil našemu listu detektiv Mur-
doch, vysvětloval stařík přítomnost odpadů ve
svých kufrech poněkud zmateným způsobem. Do
Prahy prý letěl proto, že mu jistý MZ slíbil řád. MZ
bydlí na největším hradě světa, odkud panuje své
malé říši. Bohužel všechno pokazil nějaký farář
z Himalájí, který se kamarádí s jeho synovcem Her-
manem a nekamarádí se s Číňany. Protože MZ na-
opak Číňany miluje a synovec JB p. Herman je
říšským ministrem, musel MZ Číňany odprosit
a požádat je o odpuštění za to, jaké má jeho ministr
kámoše. MZ mu pak z pomstychtivosti řád nedal,
ale našla se velká spousta hodných lidí, kteří mu
dali jiné řády a hezčí.

Po zjištění, že ministrem Hermanem nemá stařík
na mysli Göringa ale skutečně žijícího svého sy-
novce, upustil detektiv Murdoch od zkoumání du-
ševního stavu podezřelého. S probíhajícím
šetřením nabyl detektiv Murdoch jistoty, že 88letý
stařík není pachatelem, ale obětí řádění tzv.
šmejdů. Podnikatelé, pro něž se v Kanadě vžil
název šmejdi, zneužívají bezmoc seniorů, lákají je
na levné výlety, kde jim pak vnutí za drahý peníz
neprodejné krámy. JB se stal obětí vyšší úrovně

šmejdů, zabývající se ilegálním dovozem odpadů
z cizích zemí.

V jeho kufrech byla nalezena mj. medajle před-
sedy vlády, medaile poslanecké sněmovny, senátu
a všech samosprávných krajů. Dále čestné občan-
ství 138 měst a obcí dané země, medaile všech
universit v zemi, včetně pobočky Zakarpatské uni-
versity Užhorod, zlatý řetěz primátora Prahy, který
byl ovšem z olova, a 6 kilogramů odpustků pátera
Halíka. Dále jedna krabice čestných doktorátů
právnické fakulty Plzeň. „Prodávali to na kila kaž-
dému, kdo si řekl“, vysvětloval stařík, „ale já to
mám zadarmo“.

Umělecká plastika – cena ministra dopravy, byla
ve skutečnosti zvlněným kusem asfaltu z ostrav-
ské dálnice. Dále byla nalezena zlatá karta Open
Card, a středně velké čapí hnízdo, spletené z reza-
vého drátu. Největší poplach ovšem vzbudila radio -
aktivní medaile, důmyslně skrytá v knize „Léčivé
účinky černobýlu“. Úroveň vyzařované radiace
představovala 12% úrovně hirošimské bomby
a způsobila tak evakuaci letiště. „To mi dala Drá-
bová“, žaloval nešťastný stařík.

Vyšetřování detektiva Murdocha odhalilo možný
mezinárodní skandál. Prakticky všichni stávající
i bývalí ministři dané země, kteří byli ve funkci
v posledních deseti letech, nacpali panu JB do
kufru nějakou tretku. Jedinou čestnou výjimkou byl
bývalý ministr zdravotnictví MUDr. Rath. Za jeho
příkladný morální postoj mu ústy kanadského vel-
vyslance poděkovala kanadská vláda. Jak se
MUDr. Rath vyjádřil pro náš deník, sám má s ob-
dobným jednáním hořkou zkušenost. Před několika
lety mu do krabice od vína někdo nacpal potištěné
papírky vysoké nominální hodnoty a dodnes z toho
má oplétačky.

Případ ilegálního dovozu odpadů budeme nadále
sledovat.

(Dostali jsme elektronickou cestou).
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Vážení přátelé i nepřátelé, sympatizanti i odpůrci
Miloše Zemana,

už delší dobu si kladu otázku, jak je možné, že
Miloš Zeman, politik, který si dokáže znepřátelit
své odpůrce tak, jako snad žádný jiný (tedy alespoň
u nás), prezident, který udělal nemálo chyb, a člo-
věk, který by dal za
bonmot - často
dost netaktní až
urážlivý - duši, má
stále takovou pod-
poru větší části ve-
řejnosti či alespoň
potenciálních vo-
ličů - a poctivě při-
znávám, že
většinou i mou.
Jeho osobní cha-
risma za to asi ne-
může (to je
minimální), jeho nesporné vzdělání a rozhled také
ne, protože toho si u nás většina lidí moc neváží,
a IQ ani náhodou, neboť má příliš mnoho složek
(paměť, logiku, fantazii, empatii a sociální rozměr),
které se u politika obtížně měří, a navíc každý pre-
ferujeme jinou z nich. 

Až včera mi to možná došlo. Dostal jsem totiž
mailem, jako vzkaz v láhvi svěřené moři inter-
netu, text Davida Martinka. Nevím, kdo to je, a ani
internet mi moc nepomohl. Našel jsem na něm
jen jednoho relativně mladého filmaře, jednoho
výtvarníka a pár podnikatelů. Ale to je jedno, autor
textu ono jádra pudla, myslím si, našel a pojme-
noval. A tak Vám ho k zamyšlení přeposílám.
Pokud ho nechcete číst, snadná pomoc – nečtěte
ho.

S poněkud unaveným podzimním pozdravem
Jaroslav ČEJKA
30. 10. 2016
**************************************************
Hrad v obležení & Run na Zemana
Je jisté, že run přijít musel, je to stejně nevyhnu-

telné, jako dlouhá a škaredá zima před námi. Je
třeba Miloše Zemana dehonestovat, zničit, udělat
z něj opici, lháře a podvodníka. Nechutně, drsně,
tak jak to bývá. OK. Ale řekněme si tohle.

Miloše Zemana jsem jako mnoho jiných nevolil.
A nevítal. Pro mě byla volba mezi hospodským, les-
níkem + knížetem (vlastní slova K. S.) a důchod-
cem z Vysočiny (také vlastní slova) tristní. Když

nastupoval do úřadu, napsal jsem, že bude kontro-
verzním prezidentem, který lidi rozdělí. Stalo se.
Společnost je rozdělená na dva tábory a vzájemná
nevraživost začíná přerůstat v nepochopení a na-
pětí.

Ale.
Miloš Zeman udělal pro tuhle zemi jednu úžas-

nou věc. On dal naději lidem, kteří jsou životem od-
souzení k práci, spotřebě, přežívání. Naději, že by
mohlo být lépe. Že se jich někdo zastává, někdo za
ně mluví a někdo se jim snaží pomoci.

Jde o sociálně slabší lidi, důchodce, dělníky, pro-
letariát a prekariát, městskou chudinu, nezaměst-
nané, opuštěné a staré lidi, maminy s dětmi,
učitelky, úředníky, prodavačky, živnostníky. Nor-
mální lidi. To je hlavní proud příznivců Miloše Ze-
mana. Jsou to ti, kdo nemají v životě to štěstí, že
mohou sedět v redakcích, pracovat v divadlech, mít
vlastní firmy, řídit korporace, nebo zakládat start-
upy. Jsou to lidé, kteří tohle neumí a možná ani ne-
chtějí. Chtějí normální život, normální práci, svůj
volný čas, rodinu, děti. A teď pozor. Tihle lidi jsou
úžasní! 

Tihle lidé jsou solí země. Bez nich by žádná spo-
lečnost nebyla. Pravdou je, že ve skrytu duše si ta
druhá část společnosti, česká pseudo vyšší střední
třída, pseudo buržousti, pseudo intelektuálové
a pseudo tvůrci hodnot a systému, těchto lidí ne-
váží. Normální lidé nejsou cool. Jsou obyčejní. Ne-
jsou jak z lifestylových magazínů. Nemají silné
a inspirativní příběhy. A nejspíš o ně ani nestojí. 

Jejich hlas nebyl léta slyšet. Byli kolonkami ve
výkazech. Jen statistikou. Zaměstnanci. Hmota, ur-
čená ke zpracování.

Je to hnusné. A je to třeba změnit.
Miloš Zeman tohle dělá. Mění optiku společ-

nosti.
To je moc dobře.
Obyčejní a normální lidé na to moc dobře slyší.
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1. Církev svatá dává odjakživa lidem 
naději: Dobře se budou mít až na věčnosti. Kdo
tomu věřil, byl ochoten lépe snášet její nepra-
vosti tady na zemi. S vypasenými břichy ji ma-
loval už Mikoláš Aleš a psal o ní Karel
Havlíček. 

2. Nacisté dávají odjakživa naději, že právě jejich
národ je vyvolený a dobře se lidem povede, až po-
vládne světu právě on. A ostatní bude nejlepší cho-
vat v lágrech nebo za Uralem. 

3. Komunisté dávali naději, že opravdu dobře
bude až v komunismu. Ten pravý není ale ještě ani
v Koreji, a už vůbec ne na Kubě. A kde se chlubili,
že stojí na jeho prahu, a lidi se ozvali (někdy ani
nemuseli), že žádný ráj nevidí, skončili taky v těch
lágrech. 

4. Zeman je vedle toho přece jen dobrák. Žvaní,
stále zmateněji. Kdo je obdařen schopností myslet,
prokouknul ho už s oposmlouvou. Kdo mu stále
ještě věří, (čemu?), je obdařen chudým duchem
nebo potřebou nemyslet. Proto ho mají jeho voliči
rádi. Vlastně ani nevnímají, co říká... V horším pří-
padě vnímají, a je jim to jedno... 

Nemohu si pomoci, je mi na zvracení (ve sku-
tečnosti ani to ne) spíš z hloupostí, jaké píše třeba
Martínek, ne z postojů Halíka, Pithara, pražské ka-
várny, valašského šenku a slováckého sklípku.
Lidem v tom podle Ovčáčka nepřátelském táboře
nasahá bohudík on i Martínek ani po pytlík. 

Lidi, mějme se rádi. Nebo ne? 
18. 11. 2016
(Přišlo od autora elektronickou cestou. JVP).

Jen několik poznámek, protože mé názory na hulváta
a lháře z Hradu jsou poměrně konzistentní
JIŘÍ P. KŘÍŽ

Mají právo věřit, že jejich život má být dobrý
a kvalitní. 

Dobrý a kvalitní život není určen jen pro vybrané.
Musí být pro všechny. Nebo alespoň pro možné
maximum lidí.

Protože faktem je, že když budou bohatší, za-
bezpečenější a svobodnější všichni tito lidé, bude
společnost prosperovat o poznání lépe. A vydělají
na tom i ti úspěšnější. O tohle jde.

Žijeme v mýtu, že "to nejde". Stát to neutáhne.
Ale běžte. To není pravda. Stačí se podívat do

Bavorska.
Vidím sešikované voje v čele s Halíkem, Pithar-

tem a Horáčkem, a chce se mi zvracet. Tohle ne-
jsou lidé, kterým by tihle normální lidé věřili. Mají
je za šašky. Běžte do hospody, mluvte se svými ro-
diči, mluvte se svými babičkami, mluvte se svými
zaměstnanci, dělníky a ptejte se. A nepřemlouvejte
bábu ani dědka. Ale poslouchejte a ptejte se. A bu-
dete možná velmi překvapeni, jak pregnantních
odpovědi se vám dostane.

Proč si lidé váží tohoto prezidenta.
Čekám opravdový run. 
Nebudu se Miloše Zemana zastávat. Je to pro-

fesionální politik, je v čele nejvýznamnějšího úřadu
ve státě, má svou práci zvládat a umět. Musí zvlád-

nout každou situaci. Jeho úřad to vyžaduje. Musí
si vybrat správné lidi. Musí myslet a jednat
správně. Pokud dělá práci špatně, odpovědí budou
volby. Rozhodnou lidé, voliči v přímé volbě.

Lidé, ne mediální a političtí šíbři.
Nelíbí se mi ten postdalajlámovský run. Nechci

teror. Nechci trvalou dehonestaci a ignoraci názorů
člověka, kterého si zvolila nadpoloviční většina ná-
roda. To je neúcta jak k němu samotnému, tak
i k samotnému úřadu prezidenta.

Je to tak, že když nebude dobrý, lidé ho v příští
přímé volbě nezvolí.

A nakonec. Myslím, že tahle trvalá dehonestace
a neúcta k jeho osobě symbolizuje strach těch v ži-
votě úspěšnějších, těch, kteří rozhodují, připustit,
že i jiní mají právo na slušný život. Iracionální
strach, že kdybychom dopustili, aby se tihle tak -
zvaně normální lidé měli také dobře, možná by nám
pak někde chybělo. A možná by se hůře vládlo, hůře
by se vydělávaly peníze, hůře by šlo lidi obírat da-
němi a nízkými platy, a lidé by si moc vyskakovali.

Myslím, že tohle myšlení určité sorty lidí, kteří
si myslí, že jsou víc než ti obyčejní, je velký pro-
blém společnosti.

Nejsou. S odpuštěním, díru do prdele máme
všichni stejnou. DAVID MARTINEK
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Nastal čas podívat se, proč Václav Havel, Václav
Klaus včetně Miloše Zemana ani minutu neuvažo-
vali, zda dát "cirkusu Brady" nějakou medaili. Do-
konce by měli občané České republiky zvažovat,
jestli nezažalovat Bradyho za podvod. 

(Nikoliv za osud jeho sestřičky, ale jak to pre-
zentuje a občany vydírá). 

Co vlastně Brady a jeho vypečená manželka dě-
lají celý život? 

Ministr Herman s dojetím a s katolickou, židov-
skou slzou v oku, zakrytou velkým kloboukem, vy-
líčil hrdinný boj Bradyho za osvobození Židů
v holocaustu. Dokonce se prý obětoval, dal peníze
na tiskárnu, aby zde mohl být svobodný svět, a ce-
loživotně strádá ve svých 88létech, aby posloužil
lidu. Jaká je však skutečnost? 

Co udělal Brady pro svoji vlast? Nic! 
Cirkus Brady objíždí celý svět, nafasuje peníze

a medaile, a jeho PR agentura připravuje další pří-
sun peněz a metálů! 

Dokonce ani tu knihu nenapsal a kufřík nebohé
sestry se našel v Japonsku. A jak to bylo s darem
na onu tiskárnu? Najděme si fakta. V roce 1949
emigroval do Rakouska, a v roce 1951 do Kanady.
I ta emigrace byla prapodivná, protože dostal na-
bídku odjet do Izraele, ale protože se necítil zralý
na práci, ve Vídni utekl a sice založil údajně s dal-
šími instalatérskou firmu, ve skutečnosti však celý
život pracuje pod PR agenturou "Hanin kufřík" jako
Plačka a sběrač metálů. 

Přitom až desítky let po válce ho našla Tuniko
Išioka, zakladatelka tokijského centra pro zkou-
mání holocaustu, které nedal spát tajemný kufr se
jménem Hanah. Ta po mnoha letech pátrání našla
Bradyho, a zrekonstruovala i osud jeho malé
sestry!! Takže žádný Brady, ale Japonka Tuniko Iši-
oka!!! 

A malou knížečku o Haničce zpracovala kanad-
ská publicistka Karen Levinová!!! 

Postup je stále stejný: uroní slzu, popovídá o kuf-
říku nebohé sestry Hany, která zemřela v plynové
komoře, vyinkasuje peníze a metál a se svojí vy-
pečenou manželkou za pomoci rodinné PR agen-
tury vandruje dál. (Mimochodem před cestou pro

metál na Pražský Hrad si odskočil letecky pro pe-
níze a další metál do Portugalska. Volali mi cestou
do Portugalska z Hradu, že mi dají řád, řekl Brady.
Herman pak ukázal důkaz...) 

A celý život jezdí a především létá po světě,
chrání údajně lidská práva tím, že ukáže kufřík Ha-
ničky a vypráví o holocaustu, z čehož mu plynou
zisky. (Neověřeno, ale po internetu se to popisuje
tak, že onu PR agenturu má jeho dcera z prvního
manželství se snachou, kde protékají úžasné pe-
níze z darů, a stařík si s vypečenou manželkou ve-
sele užívá z vyprávění o těžkém utrpení a mučení
nešťastných židů a odbojářů Čechů, kteří však me-
tály nedostali - byli zplynováni v koncentráku). 

Z internetu: 
„... Pod vlivem mediální propagandy jsem se

domníval, že pan Jiří Brady je také autorem pří-
běhu své sestry Hany, který vyšel pod názvem
"Hanin kufřík". Teď se však dovídám, že oceňo-
vanou knihu napsala Karen Levine. A že se tedy
na vzniku legendy o holokaustu pan Brady více-
méně jen přiživuje. Takových odsuzovatelů holo-
kaustu, a úlohy Němců v něm, jsou celé zástupy.
Je to ale snad důvod pro udělení vysokého stát-
ního vyznamenání? Konečně i fakt, že žádost
o vyznamenání svého strýce podal lidovecký mi-
nistr Herman (paradoxně také přítel Sudetoně-
meckého landsmanšaftu), mi připadá chucpe
včetně následného cirkusu, když mu (údajně) ne-
bylo vyhověno. 

A jak si odtrhl Brady od úst, aby pomohl Česko-
slovensku v roce 1990? 

V roce 1990 udělal sbírku na koupi nových tis-
kařských strojů (vybralo se zhruba 100 000 dolarů).
Takže ani tyto peníze nebyly jeho, jak se stále na-
značuje. Prostě jenom vybral "nezištně" peníze na
zoufalé Československo, kde lidé umírali hlady
a žízní, a z toho se nakoupila rotačka. Nikde není
zjistitelné, zda do toho vložil Brady jediný dolar.
Tenkrát se říkalo, že rozjel byznys. Co si pod tím
představit? 

Oblbování mládeže údajně tak těžce životem
zkoušeného 88letého staříka, čilého na svůj věk
jak rybička, evidentně udřeného...  Autentická

O nastrčeném dementním sběrači kovů z Kanady
a prebend Jiřím Bradym a jeho vykutálené choti.
Realita, jak se dnes oblbuje národ!
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Balady Marka Řezanky
v Jazzové sekci
ANDREA CERQUEIROVÁ

Podvečer autorského čtení veršů Marka Řezanky se ne-
dávno uskutečnil v Jazzové sekci. Verše byly doprovázeny
autorskými písničkami písničkáře a novinář Radovana Ry-
báka. Balady Marka Řezanky jsou politickou satirou
dneška. Malá citace: „Balada o (ne)důstojném stáří.
Šmejdi podvedou je, klamou, je jim jedno, co kdo spoří,
hlavně ať jdou za reklamou, uloví je predátoři. Nejprve se
jako dvoří, potom utahují šrouby. Zaměřme se na pod-
houbí, kde se rozlézají škvoři. Trpí šmejdi? Ale houby:
V exekuci senioři…“ Verše vydal autor vlastním nákladem
– sbírka nese název Balady o době na hlavu.

https://levaperspektiva.cz/clanky/balady-marka-re-
zanky-v-jazzove-sekci/

práce Bradyho Terezínská štafeta slouží jako
důkaz! 

A tak slova při odchodu nepřekvapí - úkol splnil:
„Jsem rád, že jedu domů. Tady toho bylo tolik, že
se to nedalo vydržet. Každý den se něco dělo,“
oznámil Brady. O vyznamenání od české hlavy
státu již nestojí. Příští rok prý nebude mít čas.
„Leda byste měli jiného prezidenta,“ uvedla man-
želka Jiřího Bradyho Tereza. „Dostal jsem tolik me-
dailí, že se to nedalo vydržet," sdělil. 

Katolík Herman, který lhal ve všem, včetně toho,
že navrhl svého příbuzného na metál, a zatajil pří-
buzenský vztah, byť opět jiný, než znělo oficiálně,
může dál vykonávat ministerskou funkci ve vládě?
Neměli by Gazdík, Herman a Halík odstoupit ze
svých politických a náboženských funkcí, a neměl
by se Kraus národu omluvit za urážky společně se
"spacákem Rumlem", jak je dotyčný přezdíván od
doby, kdy neokupoval Primu, ale Českou televizi na
Kavčích horách?  A mimochodem to byla tatáž
parta, jako se sešla u Krause při natáčení protize-
manovské agitky! Protože prezidenta hodnotí a volí
lid, nikoliv parta z divadla a rozeřvané náměstí. Na-
konec musel i Horáček přiznat, že sice počet 15000
na Staroměstském náměstí byl, ale po zhasnutí roz-
dávali zapálené svíce Horáčkem a Gazdíkem objed-
nané všem, a především turisté si tu "optickou
nádheru" užívali, aniž věděli, o čem pódium mluví. 

Nejdříve tato PR akce, velmi dobře připravená
předvolební opozicí Zemana v čele s Rumlem,

Gazdíkem a Hermanem, vypadala, že zneužila
staříka 88letého Bradyho. Jenomže jeho profesi-
onální vystupování, stejně jako jeho manželky,
v televizích, legrácky na úkor prezidenta Zemana
a jeho voličů, a nakonec zjištění, že toto dělá celý
život za peníze, dostalo jiný nádech. Prostě se jim
v prvním kole podařilo zmanipulovat skoro celý
národ, a teprve nyní nám dochází, co je to za to-
talitní lůzu s řečičkami o demokracii a svobodě
amerického střihu! 

Nakonec zbyla po kavalérii PR agentury Brady
a spol pouze pachuť a smrad, po které ani pes ne-
štěkne. Dědek s vypečenou bábinou skočili do le-
tadla a odfrčeli agitovat do dalších částí světa. My
přemýšlíme, kolik takových šizuňků putuje světem,
a kdo bude další za přispění rodinných PR agentur. 

Co na to Gazdík, Horáček, Kraus, Němcová či
Halík? (Nelze vyjmenovat celou plejádu manipulá-
torů). A co na to profesionální páni novináři. Co tak-
hle udělat skutečný průřez životem Bradyho
a případně se prezidentu Miloši Zemanovi omlu-
vit?

(Obdrželi jsme elektronickou cestou dne 14. 11.
2016, autor bohužel uveden nebyl).

***************************
Plně stojíme za ministrem kultury Danielem Her-

manem. Vážíme si jeho charakterního jednání
a morálních postojů nejen v poslední době. A dě-
kujeme za ně.

Jan Hrušínský, principál Divadla Na Jezerce.
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Poté, co jsem včera dal dohromady přehled ůtoku
na Miloše Zemana, začínají z této kostry vypadávat
čím dál zajímavější věci. Posuďte sami, toto by měl
někdo medializovat:

1) Žádný kanadský občan, tedy ani Jiří Brady, nesmí
převzít žádné ocenění bez předchozího souhlasu ka-
nadské vlády. Doslovný překlad kanadských zákonů:
"Jakákoli vláda Společenství (Commonwealth) či
vláda cizí, chce-li udělit ocenění, dekorovat či udělit
medaili občanu Kanady, musí nejprve získat souhlas
od kanadské vlády." - Jiří Brady žádný souhlas kanad-
ské vlády nemá, teoreticky je pro něho protizákonné
převzít jakoukoli medaili či ocenění v ČR.

Stejnou povinnost mají vlády, které chtějí ocenit ka-
nadského občana: "Společenství či cizí vlády, které
chtějí udělit řády, medaile či dekorovat kanadské ob-
čany, předloží své návrhy vládě Kanady prostřednic-
tvím své diplomatické mise v Kanadě." Jinak řečeno,
Jiří Brady přebírá medaile a ocenění v České republice
protizákonně, a protože nemá předchozí souhlas s při-
jmutím zahraničních ocenění - může být i souzen ka-
nadským soudem za nelegální čin.

Zároveň ČR by v případě ocenění Jiřího Bradyho
vládou riskovala diplomatický konflikt s Kanadou. Pro-
tože by porušila diplomatická pravidla, která byla me-
zinárodně dohodnutá - a jsou přednostní před
naléháním Pražské kavárny.

2) Ministr kultury Daniel Herman v úředním dopise
dne 29. června 2016, ve kterém doporučuje Jiřího Bra-
dyho k ocenění a přimlouvá se - zatajil prezidentovi,
že se jedná o jeho strýce.

Prezident Miloš Zeman tak možná ani ve chvíli, kdy
Daniel Herman předal obvinění z vydírání Milošem Ze-
manem - pravděpodobně vůbec netušil, že Jiří Brady
je strýc Daniela Hermana. Těžko ho pak mohl Daniel
Herman vydírat, že neocení jeho strýce Jiřího Bradyho,
když daného dne 8. září 2016, kdy k vydírání mělo
dojít, pravděpodobně Miloš Zeman o příbuzenském
vztahu obou lidí nic netušil.

3) Daniel Hermann se vykašlal na uctění obětí Te-
rezína, které bylo celostátně určeno na 15. května
2016. Namísto toho, aby uctíval oběti německého na-
cistického řádění - jak učinila řada politiků, stejně jako
byly účastny Židovské obce, rómské organizace, ve-
teráni světové války, a řada dalších organizací. Sám

ministr kultury Daniel Herman se na uctění památek
holokaustu vykašlal, a namísto toho se jel omlouvat
do Německa na sudetoněmecký sjezd, kde pronesl
řeč o vině Čechů vůči Němcům. Symbolicky tak všem
obětem holokaustu plivl do obličeje, mohl si vybrat ja-
kýkoli jiný den ke svému projevu.

Následně pokrytecky je Pražskou kavárnou vypra-
ven 25. října 2016 happening "Terezínská štafeta",
kde studenti v průvodu s Jiřím Bradym křičeli do světa,
že Daniel Herman a jeho strýc berou oběti holokaustu
vážně - na rozdíl od Miloše Zemana, který holokaust
nectí. A to přes ostudné chování Daniela Hermana
o několik měsíců dříve. Já sám osobně jsem několika
studentům - účastníkům - tento fakt sdělil. Chtěli dů-
kazy, ty jsem jim podal, včetně fotek, pozvánek. Začali
křičet: "Ten Daniel Herman je lhář!" a přítomní to mu-
seli rychle zakecávat a hasit.

4) Poslední útoky a petice na Miloše Zemana jsou
pravděpodobně vedeny homosexuálním aktivistou,
bývalým šéfredaktorem více homosexuálních časop-
pisů, dlouholetým prezidentem gay hnutí, meziná-
rodně oceněného za přínos gay a lesbické komunitě.
Jmenuje se Jiří Hromada, ale veřejnosti se v útoků
proti Milošovi Zemanovi včera představil velice
skromně pouze jako předseda Herecké asociace
a spolu s "Asociací profesionálních divadel" vyplodili
petici. Proč přitom nezdůrazňoval své hlavní veřejné
působení, není známo.

Napsal jedinou knihu: "Prezident nebo buzerant?",
kterou vydal roku 2014 a věnoval ji zesnulému prezi-
dentovi Václavu Havlovi v listopadu 2014. Kmotry této
knihy byli Džamila Stehlíková, Michael Kocáb a Ondřej
Vetchý. Před několika minutami jsem všechny tyto
údaje doplnil do svého přehledu, který tímto posílám.
Zároveň jsem první stránku doplnil rozborem, proč je
skutečně útočeno na Miloše Zemana, kde objasňuji,
co se vlastně stalo, a co za všemi útoky na Miloše Ze-
mana vězí.

Zdá se, že teprve nyní pod tlakem je nucen Daniel
Herman vydávat další a další propriety, a tak každý
den vycházejí na povrch další důkazy o tom, jak to
bylo. Proto bude přehled upravován a doplňován
i zpětně.

28. 10. 2016
http://www.zvedavec.org/komentare_7075.htm

Útoky na Miloše Zemana – na povrch vylézají
čím dál zajímavější věci
MILOSLAV PONKRÁC 
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Florianovo varování
ALEXEJ MIKULÁŠEK

U příležitosti dvou výročí, a to 20 let od úmrtí
a 85 let od narození, národního umělce Miroslava
Floriana se rozhodlo brněnské nakladatelství Kmen
připravit k vydání básnickou knihu nazvanou pro-
stě POLNÍ TRÁVA (81 str., ISBN 978.80-906212-4-
4).

Jde o výbor z básní patrně jedné z nejvýrazněj-
ších osobností české poezie druhé poloviny minu-
lého století. Oba editoři, Ivana
Blahutová a Karel Sýs, v ediční
poznámce uvádějí, že svazek
„obsahuje 60 vybraných básní
z let 1954-1996, jež byly publiko-
vány pouze časopisecky, pří-
padně nebyly za autorova života
vůbec otištěny“ (s. 81), ovšem
s několika taxativně uvedenými
„knižními“ výjimkami, a s připo-
menutím dvaceti básní tištěných
až v roce 2006 v rovněž jubilej-
ním výboru Archandělský happe-
ning. Básně editoři opatřili
letopočtem (kdy byly poprvé pub-
likovány nebo – u nepublikova-
ných – napsány). Na podobě
knihy se vedle editorů podílela
také Ida Florianová, vdova po básníkovi, která mj.
poskytla básně z pozůstalosti a fotografie z rodin-
ného archivu a také přispěla vzpomínkou „Mirkův
poslední den“ („Zemřít na jevišti je sen každého
herce. Když to teď po letech probírám znovu, říkám
si, že tak výjimečný člověk, jakým Mirek byl, musel
mít výjimečnou smrt“, s. 74), a Jiří Žáček básní
„Pozdrav na onen svět“ („tak tě vyškrtli z antologií
a čítanek / za to, že ti srdce bilo nalevo, / tak tě vy-
škrtli i ze života / za to, že jsi nezradil sám sebe,
ale lidem ze srdcí tě vyškrtnout nedokážou“, s. 75).
Karel Sýs v eseji Znamení doby (s. 74-5) přichází
také se vzpomínkami, jež přerůstají v symbolická
podobenství: „Byl šťastný básník, poezie se mu bez
přemlouvání oddávala. A umřel jako strom v bouři,
v okamžiku štěstí, kdy se mraky na okamžik roz-
trhly a věrní čtenáři mu bouřlivě tleskali. A ten
strom se stále listím odívá.“ Ta narážka na staro-
českou báseň, aktualizovanou už Františkem Hru-
bínem, je v případě M. Floriana namístě.

Editoři rozdělili knihu do tří oddílů nazvaných
„Dívce, která mi poslala své básně“, „Pěší zóna“
a „Soumrak“, a to podle básní uvádějících každý
oddíl.

Prvně jmenovaný oddíl je otevírán básní, jejíž
forma je pro Floriana typická, samozřejmě vedle
pravidelných čtyřveršových slok, k nimž později
více a více přistupuje volný verš, a touto formou je

sonet (rýmové schéma zde má
podobu: abba bccb dee daa).
Čteme cosi jako básnický vzkaz
dívce, která po něm, velkém bás-
níkovi, žádá jakýsi moudrý názor
na své básně, jistě pravdivé,
úplné, seriózní hodnocení. Flori-
anova odpověď (a poezie v celém
svazku vystupuje jako „odpověď
básníkova“ na ataky, výzvy, pod-
něty doby) je jemná, jakoby ne-
smělá, přitom moudrá, citové
otevřená, poučená životem i po-
ezií („předjaří nikdy není doko-
nalé, / haleká si co nejdál od
klícky“). Proto také odmítá vydat
nějaký závazný a nadčasový ver-
dikt („moudré resumé“ a „pro-

stopravdu holou“), nechce se povyšovat, cítí
dokonce nutkavou touhu mu „mlčky žehnat“, ale
především vtahuje tyto, zřejmě začátečnické
a málo dokonalé, básnické pokusy do dlouhého
stromořadí poezie, stromořadí, jehož součástí jsou
oba básníci coby „dva štěpy /…/ srdcovko moje
s lesklou kšticí hadí…“ (s. 4) Tato báseň, jako
mnohé další, sice neklade interpretační překážky,
ale přitom ji nelze číst „doslovně“ a „polopaticky“,
aniž bychom nechtěli být perfidní a básníkovi ublí-
žit; lyrické dění zde vnímáme jako cosi přiroze-
ného, samozřejmého, „žhavě však cítí, že jim
věříme“, vyznání-krédo básníkovo.

A proč editoři volili název Polní tráva? Motivací
se jednak stal titul básně, která podle editorů
svazku představuje „poslední báseň z března
1996“, a v ní autor rouhačsky, buřičsky a pro vyžilé
estéty až teatrálně velí, třebas „z onoho světa“,
všemu živému a nezdolnému jako polní
traviny:„Šavle hore“ / V tvém jménu, Bože zá-
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stupů.“ Ve jménu života i radosti i krásy… psal jiný
rebel mezi českými spisovateli, Stanislav K. Neu-
mann. Ale to bychom museli jmenovat desítky
a desítky básníků, jimž motiv „polní trávy“ přirostl
k srdci, takže nás třeba nabádají k tomu, abychom
„se schýlili“, ale marasmu „neustoupili“ (Josef
V. Sládek), nebo kladou otázku, jak travičce je, jak
se má, a ona odpovídá po florianovsku, „že zeleně“
(O. Mikulášek), nebo zpívají Zpěv radosti jako
v Stéblech trávy W. Whitmana. Atd. atd. Motiv
„polní trávy“ je prostě motivem přirozené a prosté
krásy, krásy, jež vzdoruje nepřízni (dešti, suchu,
bouři, vichru…), ale stává se i dárkyni života, ačkoli
se po ní zhusta a bez skrupulí šlape, nikdo si jí pří-
liš necení, dokonce je živou připomínkou poře-
kadla, že „všechna sláva…“. Připomíná možná
i marnost, ale zvláště nezdolnost, nezničitelnost,
kontinuitu.

Tráva je opravdu jedním z leitmotivů sbírky. Na-
jdeme ji ještě v básních Letní liják v naší ulici (po
dešti šedivá a pošlapaná tráva „jak má duše pro-
citá a vstává“), v Houslích je vedle růží a jitřního
větru dechem ztracené hudby, v Jubileu (verše díků
z května 1945) „polní tráva tiskne si je k ústům
jako polnici“, v básni Bez názvu alespoň jetel
u vody „obhájí šťastně svoje barvy“. Když „oheň
sněží z Bagdádu“, tráva mu v odpověď „zarytě
mlčí“ (b. Oheň). V Zářijové korespondenci ji ženy
„vezmou jednoduše / do zástěry anebo do loktuše
/ dech provoní jim brčálová růže“ (s. 67). Jen jediný
význam motivu, a tím je droga, marihuana, ve
sbírce nehledejte…

Poslání básníka, sice nemocného a jinak zrazo-
vaného, ale vnitřně hrdého a nezlomeného, jenž
odmítá své vrásky někomu předvádět a plnit jakási
vnější zadání, je tématem básně Poetika (z roku
1993, s. 64-5), která se samozřejmě vyslovuje
i k onomu „tvaru uměleckého díla“, jakkoli ne-
přímo: básník by měl být „čitelný“, i když jej třeba
vláčejí kalem, také pevný a málem „nezničitelný“
(byť třeba touží „po ráně z milosti“), rovněž věrný
pravdě (ta „je nezničitelná“ bez omezujících pří-
vlastků) a také neochočitelný („ani když zlámou
mu žebra“). Básník rovněž, a to jen zdánlivě para-
doxně, „slouží“, vědom si hodnoty toho, čemu pro-
půjčuje svůj hlas, talent. Musí být věrný sobě
i svému přesvědčení (i když ten blázen, ten hlupák
přeslechl „hromový povel dějin Vpravo hleď“), a ne-
jednou se vystavuje výtce, že je směšný a staro-
milský: „každý se bude ptát dovnitř obrácenou

ostruhou!“ Je svědkem mizérie doby („zří město
veliké, co dotýká se dna“), ale nad vším nechává
znít své vědoucí a suše ironizující: „Málem.“ Všeho
do času, holoubci!

Bezvýchodnost, malost, prázdnotu, přesyce-
nost, elitářství, předsudečnost, exhibici, mlácení
prázdné slámy, orgie nicoty a smutku, nic z toho
prosím u básníka nehledejte. Lyriku intimní (pří-
rodní, milostnou) a občanskou (politickou) ovšem
ano, byť to nebude „jízda na luční kobylce“. Flo-
rian je jistě dědicem folklorní tradice české poe-
zie, jíž svědčí písňovost, méličnost, motivická
i tematická hravost, jako by poezie byla hudbou
znějící ze strun, z kláves, z hlasu pěvců, i když ne
operních či operetních. Je současně dědicem
české avantgardy, zvláště poetismu a jeho snahy
vyjádřit, vyzpívat a vykreslit „všecky krásy světa“,
pohrát si s motivy a slovy. Je pokládán za před-
stavitele „poezie všedního dne“, a jistě právem;
v něčem zůstal poetice „všedního dne“ věren až
do své smrti. A nezapomínejme ještě na jeden
proud české poezie, jejž básník svou tvorbou z de-
vadesátých let reprezentuje spolu s těmi, kteří
chtěli být „ozvučnou deskou doby“ (ve stopách
V. Huga), a tím je odpor k restauraci havlovského
kapitalismu, demokratury a tyranie vůči slabým
a bezmocným. Od přímého výrazu až po intertex-
tualitu, přes četné narážky a symbolické náznaky,
jemné i výmluvné aktualizace (srov. motivy trpas-
líků v Praze, rozpadající se domoviny, sametu,
plyše, Listopadu ad.). Vědoucí je i báseň Kruhy
z 14. 10. 1989, kdy mnohým bylo všechno tak
jasné a ještě jasnější…

Básnický výbor z díla M. Floriana je objevný ni-
koli jen publikováním neznámých nebo téměř ne-
známých básní, ale především načasováním, neboť
vrhá světlo a záblesky světla na naši nedávnou mi-
nulost i žitou současnost, na bytí těhotné válkou,
jemuž adresuje své přání. „Místo bomb drobnou
olivu / a fíky lačné obdivu / neste mu, cherubové“
(s. 59). Arielové smrti se oliv ani fíků, žádných ze-
lených ratolestí nezaleknou, ale jistě je v agresi ne-
povzbudí a jejich vinu nesníží.

LUK 23. 11. 2016
Poznámka redakce Lípy:
Knihu je možné objednat písemně na adrese:

Nakladatelství Kmen, Nová 325, 683 52 Křenovice.
Nebo e-mailem: info@nakladatelstvi-kmen.cz

Zvýhodněná cena - včetně poštovného a bal-
ného - je 130,- Kč.
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KNIHA O PRAKTIKÁCH STÁLE NEBEZPEČNĚJŠÍCH
MILAN BLAHYNKA

Kniha MEDIÁLNÍ MANIPULACE A KRIZE V ČESKÉ
TELEVIZI V ROCE 2000 (Institut Václava Klause, Praha
2015, 264 s.) zasluhuje mimořádné pozornosti. Její
autor Petr Žantovský se v ní vrací k patnáct let staré
aféře v České televizi, prezentované médii jako boj
za svobodu nezávislé práce ve veřejnoprávním
médiu, jakým je televize. Kdo tu kauzu sledoval sku-
tečně pozorně a měl oči k vidění, uši k slyšení
a mozek k samostatnému přemýšlení, nemohl za-
pochybovat o tom, jak hanebné divadlo se tehdy
odehrálo a jak nepravdivě se o něm psalo a mluvilo.

Prozaička Marcella Marboe-Hrabincová tehdy
podala o průběhu dramatických dnů zasvěcené
svědectví knihou Bitva na Kavčí hoře s podtitulem
Soukromá zpověď členky televizní rady. Pokud vím,
její svědectví nikdo nedokázal hodnověrně vyvrátit,
aniž se o to kdo seriózně pokusil. Proto je jen
dobře, že se z odstupu půldruhého desetiletí k oné
Bitvě vrací odborně zdatný specialista na média
a průkazně dokládá, jak ke krizi došlo, jak probí-
hala a co bylo jejím cílem i reálným výsledkem.

Ve srovnání s osobní výpovědí Marcelly Marboe
má Žantovského zhruba stejně rozsáhlý svazek dvě
výhody: není podezíratelný z osobní zaujatosti a jed-
nostrannosti, ale hlavně je výklad krize a jejího řešení

zasazen do širších souvislostí, do důkladné znalosti
mediální manipulace i publika a geneze krize z pře-
lomu let 2000 a 2001 je vysledována (v podkapitole
Kukaččí vejce revoluce) až do událostí v roce 1989.

Autor předtím probírá základní manipulační
techniky (vyjmenovává jich šestnáct!) a z nich
sedm uvádí pak jako konkrétní příklady manipu-
lace během krize ČT – od nastrojení prezentace
přes spirálu mlčení, efekt třetí osoby, skryté pře-
svědčování, zamlčování nepohodlných informací
a zveřejňování neověřených nebo nepravdivých
zpráv až po nálepkování.

Žantovskému se podařilo ukázat, jak vyvolání
a řešení krize těžce poškodilo důvěru veřejnosti ve
smysl politiky jako služby obci a také důvěru
v média a jejich nezávislost.

Hodnověrnost a objektivitu Žantovského knihy
stupňuje důsledné odkazování na prameny, ob-
sáhlý seznam literatury předmětu a čtyři přílohy.
Poslední z nich, Analýza britské Helsinské skupiny
pro lidská práva konstatovala, že se tehdy podařilo
„provést ilegální puč, s požehnáním prezidenta
země a skupiny ctižádostivých politiků“ (preziden-
tem tehdy byl ještě V. Havel).

Knihu o jedné frapantní epizodě mediální mani-
pulace a jejích technikách by si měl přečíst každý,
kdo chce porozumět manipulaci, která probíhá ne-
nápadněji, o to účinněji přirozeně i dnes.

LUK 24. 2. 2016
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Vzhledem k tomu, že jsem začal publikovat
v půli 60. let, bral jsem cenzuru jako samozřejmou
součást literárního provozu.

Dodnes nevím, zda u nás fungovala systémová
cenzura, anebo osobní či skupinové likvidační stra-
tegie namířené proti lidem, kteří tak či onak pře-
káželi držitelům moci. Mluví se o tzv. černých
listinách zakázaných autorů, ale nikdy jsem tako-
vou listinu neviděl, ani v letech, kdy jsem byl re-
daktorem nakladatelství Československý
spisovatel. Možná měl takovou listinu šéfredaktor
či ředitel, možná byla imaginární. A možná měli své
osobní černé listiny všichni šéfové všech vydava-
telství, divadel, rozhlasu a televize a ovšem i kád-
rováci všech sort. Co bylo předmětem cenzurních
zákroků? Ve většině případů jistě ne literární texty
či díla, ale jejich autoři za občanské postoje. Tzv.
následná cenzura, která se zabývala texty již pub-
likovanými, naučila většinu spisovatelů autocen-
zuře.

Jako autor jsem si ověřil, že za normalizace se
zakazovaly i básně; nemusely být ani příliš kontro-
verzní, podezření vzbuzoval i čistý humor. Příklad:
v 80. letech jsem publikoval v Dikobrazu a Kmenu
sérii veršovaných humoresek a parodií, a jak mě
informoval známý, který měl jakýsi kontakt na ÚV
KSČ, „soudruzi se na mě zlobili“. Patrně nacházeli
satiru na poměry i tam, kde nebyla.

Když mi roku 1982 vyšla humoristická knížka
Okurková sezóna, nejhorlivější člen ÚV nechal roz-
metat sazbu mé knížky aforismů, připravené k vy-
dání v Mladé frontě.

Nebyl však jen bdělý ÚV KSČ, bdělí likvidátoři
působili i v guberniích. Někdy v 80. letech uvedl
mladý herec Zdeněk Mahdal na učilišti v Rokyca-
nech pásmo z mých epigramů a nějaký místní hor-
livec ho udal, že kazí mládež protisocialistickými
srandičkami; začala ho vyšetřovat StB a teprve
když se vyšetřovatel informoval na všemocném ÚV,
bylo mu řečeno, že podezřelé texty vyšly v oficiál-
ních časopisech, takže o nějaké diverzi nemůže být
řeč. Ano, horliví blbci okresního formátu pravděpo-
dobně napáchali mnohem víc zvěrstev než ti krajští
nebo ti z ústředí. Mimopražští disidenti by asi mohli
vyprávět.

Paradoxní zkušenost mám s komedií Ptákoviny
podle Aristofana, kterou jsem psal na výzvu šéfa

činohry Národního divadla prof. Milana Lukeše
v roce 1988 jako aktualizaci slavných Aristofano-
vých Ptáků. Hra měla premiéru v červnu 1989,
a jak jsem při premiéře viděl na vlastní oči, sou-
druzi se zlobili i tentokrát. Pokusili se hru, na kte-
rou lidé chodili jako na parodii reálného
socialismu, stáhnout z repertoáru, ale proti tomu
se postavilo Národní divadlo, a tak se komedie
hrála až do prosince 1989, kdy byla vyřazena z pro-
gramu – údajně proto, že ji publikum vnímá jako
parodii Sametové revoluce. To by nevymyslel ani
Jára Cimrman! Byla to cenzura, anebo nějaká
osobní vendeta nového vedení činohry ND? Jediné
vysvětlení, které mě napadá, je z rodu spiklene-
ckých teorií, proto je ani neuvádím. A hlavně už mě
to nezajímá.

A jak je to s cenzurou dnes? Asi bude záležet na
tom, jak budeme cenzuru definovat. Věřím, že
systémová cenzura neexistuje, ale jsou redaktoři či
jejich šéfové, recenzenti, autoři literárně historic-
kých učebnic a slovníků, členové grantových komisí

Cenzura existovala? Existuje? A bude existovat? 
JIŘÍ ŽÁČEK
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atp., kteří uplatňují cenzurní manýry proti autorům
jiného politického vyznání, popř. proti autorům, kteří
se „provinili“ tím, že si dovolili publikovat v době,
kdy jiní byli zakázaní, anebo si dovolí mít jiný názor
na minulost a přítomnost, než se dnes nosí. Své by
o tom mohl říci Michal Černík, těsně předlistopa-
dový předseda Svazu spisovatelů, který se proka-
zatelně snažil vracet do literatury řadu zakázaných
autorů, nebo Jaroslav Čejka, který se pokoušel
o totéž během svého několikaměsíčního působení
v ÚV KSČ, anebo třeba Karel Sýs, na něhož bývalí
vrtichvosti uspořádali mnohaletou štvanici, jež by
se dala nazvat „Kopněte si do Sýse“; spojenými si-
lami dosáhli toho, že mnoho knihkupců odmítalo
a patrně dodnes odmítá prodávat Sýsovy knihy.

Příznačné je, že horlivými lustrátory jsou nejčas-
těji lidé, kteří mají sami máslo na hlavě. Staletá
zkušenost: vlastní hříchy nejsnáze zakryjeme
mravním rozhořčením nad hříchy svých bližních.

Nemluvím pouze hypoteticky. V 90. letech mi jistá
redaktorka rozhlasu sdělila, že jsem u nich na černé
listině, ale kdybych to chtěl zveřejnit, ona to z po-
chopitelných důvodů popře. Proč mi to tedy říkala?
Aby mě pobavila? Bral jsem to jako český folklór;
kdo by se zabýval paranoiky, kteří si kompenzují
mindrák nebo špatné svědomí inkvizičními úlety?

Ale myslet si, že cenzura musí být nutně ideolo-
gicky motivovaná, by bylo naivní. Vsadím hlavu, že
horlivý katolík v TV redakci bude zvát před kameru
častěji katolické souvěrce než neznabohy, že člověk
s chorvatskými kořeny bude v grantové komisi pře-
hlížet či likvidovat žadatele se srbskými předky atd.

Kromě toho existuje i cenzura mlčením, která je
u nás patrně nejrozšířenější. A nedokazatelná –
každá redakce snadno obhájí soustavné přehlížení
díla toho či onoho spisovatele výrokem, že recen-
zují pouze díla, která považují za literaturu, přičemž
co je plnohodnotná literatura, určují oni sami.

Stejně nedokazatelné jsou osobní či světonázo-
rové averze editorů literárně historických publikací,
antologií a čítanek, případně snaha vyhovět dobo-
vým tancům.

V literárním provozu tak malého státu, jako je
Česko, je prostě příliš mnoho autorů a příliš malý
trh (jak říkal podivuhodný ministr Dobeš: hodně sli-
máčků a málo kapustičky), o financích nemluvě;
proto je výhodnější stát se členem některého lite-
rárního bratrstva či nátlakové skupiny, která své
borce všemožně podporuje proti konkurenčním
skupinám (a tedy dehonestuje a cenzuruje konku-
renci), než se záludnostmi omezeného trhu zápolit
sám bez spojenců.

V širším smyslu je celá česká literatura likvido-
vána (cenzurována) našimi nekulturními politiky,
kteří na dotaci kvalitní domácí literatury přidělují
čím dál méně financí ze státního rozpočtu, jako by
chtěli vyhovět globalizačním trendům: proč podpo-
rovat českou literaturu, když ji stejně co nevidět
převálcuje literatura světová?

Možná nás ještě překvapí, jaké nečekané formy
a rafinované mimikry na sebe může vzít cenzura
v časech, o kterých si myslíme, že jsou svobodné.

(Text jsem psal jako příspěvek do ankety Ústavu
pro českou literaturu ČSAV)
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Gratulace Karlu Sýsovi k 70tinám
(Opáčko)

Karle, kéž Ti slouží každý úd! Robin Hood
Každý Tvůj nepřítel ať bídně zajde! 

Walter von der Vogelweide 
Když máš křídla, hurá do výšek! Ježíšek
Piš, jak umíš – jako Bůh i ďábel! Izák Babel
Karla nedám ani za milion! Franta Villon
Čert vem roky! Prožeň holkám faldy! Garibaldi
S múzou rychle na otoman! Karel Toman
Mileráda bych Ti (srdce) dala! Dalíova Gala
Jen ty nejušlechtilejší chtíče! Bedřich Nietzsche
Karle, zvals mě na mecheche, nebo nezval? 

Vítek Nezval

Číst Sýse je zdravější než sendvič z McDonalda!
F. X. Šalda

Nejraději bych Tě líbl! Kosťa Biebl
Fackuj, kopej, rubej, ale nebruč! Petr Bezruč
Vymeteme spolu všecky bary! Mata Hari
Česká poezie? Kam se hrabe Dallas! Franta Halas
Kájo, posílám Ti gratulační moták! Kamil Lhoták
Nezapomeň na Písek! Rumcajs, Manka, Cipísek
Nalož do octa ty buržoazní trosky! Majakovský
Pytel kuráže, až dojde na facky! Palacký
Futuristo, dej si do trumpety! Marinetti
Pokoříme spolu veletucet flašek! Jarda Hašek
Kéž ti stále zpívá ptáček posměváček! 

Jirka Žáček
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EX LIBRIS A VOLNÁ GRAFIKA
PETRA HAMPLA
Vladimír PROCHÁZKA

Grafické dílo Petra Hampla, vystavené ve dnech
1. 9 až 30. 9. 2016 v galerii SÚJB na Senovážném
náměstí v Praze, je ukázkou vnitřně ujednocené
tvůrčí koncepce autora, postavené na výsostném
zvládnutí grafické techniky leptu kombinovaného
s akvatintou a všeho, co s touto technikou souvisí. 

Vedle námětově vyprofilovaných grafických listů
jsou na této výstavě k vidění i ukázky z tvorby
ex libris. Jejich tvorba je obsahově založena na ná-
mětech aktuálního symbolického významu,
v přímé souvislosti se zadáním a s autorovou před-
stavou při jejím ztvárnění. Volná grafická tvorba to-
hoto autora na rozdíl od jeho tvorby ex libris, přímo
souvisí s vnější evokací námětem a s autorovou
fascinací ve spojení s ním. Tvůrčí postup umělce
vychází z pozice zvoleného námětu a vše podřizuje
tomu, aby jej ztvárnil přesvědčivým způsobem sdí-
leného podání v co nejvýstižnější formě. Všechno,
co přidává jejich tvůrce k námětu ze své vnitřní
představy, je účelově potlačeno, a vše, co se týká
výtvarného zpracování, plně vyznívá přímo ze své
podstaty ve prospěch námětu. Námět sám je vše,
jeho sugestivní působení a také quinta essencia
vyznívá z grafického zpracování tohoto autora na-
plno, přičemž nic
diváka nenechá na
pochybách o mist-
rovství autora
i o jeho znameni-
tých uměleckých
schopnostech. 

Hampl nám zo-
brazuje a předvádí
svět v jeho reálných
podobách a ve
vnějších souvislos-
tech, ale hlavně se
upíná k člověku
a ve s pojení s ním následně k ženě, kterou předvádí
v různých souvislostech a situačních sekvencích.
Žena je ovšem v umění téma věčné a přesvědčivé,
protože úděl ženy ve společnosti vždy odrážel a cha-
rakterizoval její celkový stav a vyspělost. Autor ženu

jako téma vnímá expre-
sivně, nechá se unášet její
krásou, ale i její situací
a stavem, nejen podobou.
Někdy ji zobrazuje jako so-
litér, jindy ji zasazuje do
vnějšího prostředí, nebo na
pozici s jinou ženou. Svět,
který známe, je často chaotický a nesourodý, a umě-
lec jej vnímá svojí senzibilitou a z hlediska svého
prožitku i zkušenosti. Petr jako by si toto uvědomo-
val, jeho zkušenost a senzibilita jej vede k tomu, aby
nic nepřikrašloval, ale také, aby nic s tím spojeného
neponechal náhodě. Na výstavě se setkáme i s žen-
skými akty, které mnohým poučeným divákům na-
vodí příměr s op artem nebo ars accurata. Zdá se
mně, že jde o podobu čistě náhodnou, a při pozor-
nějším pohledu zjistíte, že autor se spíše snaží tímto
postupem zvýraznit plasticitu ženského těla ve
vztahu k vnější realitě a ve vymezení jím předjíma-
ného prostoru, že nejde jen o pouhou vizuální hru
se zobrazeným ženským tělem, ale o jeho modelaci.
Ať je to jak chce, ženským postavám ztvárněným au-
torem to prospívá, takto zdůrazněná plasticita jejich
těl působí na nás umocněným dojmem a autentic-
kou silou. 

Grafické dílo tvůrcovo mě překvapilo a zaujalo.
Hampl je bezesporu pozoruhodným umělcem gra-
fikem, který nás oslovuje z pozice tradic, a po sta-
letí rozvíjeného mistrovství grafické tvorby, který
nestaví na experimentu, ale vnáší do této tradice
světlo bohulibé kvality a důslednosti. Člověk si
uprostřed jeho tvorby náhle uvědomí, co tato tra-
dice znamená, ale přitom nezůstane na pochy-
bách, že autor je výraznou českou uměleckou
osobností dvacátého a počátku 21. století, mistrem
grafického umění, které z našich pozic se začalo
rozvíjet již kdysi dávno, před stoletími, ve spojení
s osobností Václava Hollara. Znovu si na příkladu
tohoto mistra můžeme uvědomit, co všechno jsme
dlužni sami sobě, jaké hodnoty naše kultura obsa-
huje a nám nabízí.

1. 9. 2016
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Fotografie nás ovlivňuje denně, aniž bychom si
to vlastně uvědomovali. Pozitivně i negativně. Nej-
prve je nám hlubokou vzpomínkou, aby vzápětí jiná
fotografie s námi manipulovala, a my jsme zažili
pocit dobré koupě v tom lepším případě, nebo pocit
soudce nad něčím či někým, kdy vlastně jen třeba
nemáme dostatek informací. Tvrdím dokola, že fo-
tografie je iluze. A po celou tu dlouhou dobu, co
jsem k tomu došel, se to stále více potvrzuje. Pře-
sto ten, kdo se snaží prostřednictvím fotografie
najít pravdu, či zobrazit něco povznášejícího
a krásného, pro toho je fotografie vzrušujícím zá-
žitkem se vším, co k tomu patří. A jsme u aktu. Na-
hota sama o sobě je dle mého přesvědčení
především osobní záležitostí, a pokud nám někdo
umožní nahlédnout do této své intimní stránky,
měli bychom pokorně tajit dech, a s obdivem
a mlčky přejít k údivu. A zase tichounce jít dál. Ale
realita je obrácená. Nahotu konzum bere jako ná-
stroj obchodního zážitku na běžícím páse, až to
ženské pohlaví krutě ponižuje. Naštěstí tu máme
kvalitní, vznešenou a ve světě slavnou a dobře zná-
mou československou a českou výtvarnou a umě-
leckou fotografii. Což je, jak jsem se zmínil, až
dvojnásob vzrušující.

A když jsme u toho vzrušení v tom nejlepším
slova smyslu, nahlédněme na výstavu Akta Erotika,
která je z dílny Českého Centra Fotografie. Jako
jednu z výstav ji CČF uspořádalo k 20. výročí svého
vzniku. Výstava měla mapovat akty ve fotografii již
od jejich prvopočátků. Aby po několika nejvýraz-
nějších obdobích přešla plynule do fotografie Čes-
koslovenské a posléze s naprostou samozřejmostí
až k dnešní současnosti. 

A tak jsme se mohli setkat s výraznými mezi-
válečnými československými autory, jako je Fran-
tišek Drtikol, jenž je snad naším světem nejvíce
oceňovaným fotografem. Dále jeho vrstevník Vět-
rovský, malíř Alfons Mucha. Padesátá léta zastu-
puje Josef Ehm, sedmdesátá léta zase úžasně
jemný a harmonický architekt Taras Kuščynskij.
Nebo fenomén pro ryze českou člověčinu, navo-
něnou nostalgií, s kořením toho nejobyčejnějšího
až všedního vtipu, který normálně nejsme ani sto
vnímat, natož poeticky zachytit, fotograf František
Dostál. K vidění bylo dále barevně saturované ero-

tické divadlo Jana Saudka, či strukturální dyna-
mismus z náhodně spletených těl od Vasila Stanka
ze Slovenské nové vlny, či pestré, až sběratelsky
karetní mužské akty Jansiho. Nemluvě o charak-
terových aktech žen se silnou emoční atmosférou
Terezy z Davle. Dále to byly práce autorů, jako jsou
Bartuška, Peter Nagy, Robert Vano, Kula, Kreibich,
Parkman... To vše a ještě daleko víc tu bylo pre-
sentováno.

A tak pro ty, co neměli tu příležitost krátkého za-
stavení se na této výstavě, přikládám pár fotografií
alespoň tady v Lípě Výboru národní kultury - a za
to ji moc a moc děkuji. 

ROMAN BLAŠKO – jeden z autorů a průvodce
touto výstavou

AKTA EROTICA
Nahota jako jemnost přeměněná v údiv
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Jedna z věcí, kterou nelze zastavit
Bohumila SARNOVÁ – HORKOVÁ a její zamyšlení v běhu čas

Čas příšerně letí. Letí úměrně k dosaženému
věku člověka. Čas je neúprosný, nezastavitelný, ne-
polapitelný. Čas je každému z nás vyměřen. Pokud
jste dosud nepropadli panice, kolik že vám ho ještě
zbývá a nevyhledali kartářku, třímající v ruce křiš-
ťálovou kouli, radím vám, nedělejte to. Buďte svého
času pány. Zjistíte, jak báječné to je. Chápu vaše
námitky, že pokaždé to nejde. Že je člověk mani-
pulován okolím, svazován prací, existenčními pro-
blémy, o záležitostech
rodinných a příbuzen-
ských nemluvě. Ale ať
děláme, co děláme, času
se nevysmekneme.
Vloni, jakmile jsem vkro-
čila do předvánočního
období v prosinci, jsem
si dala tu práci a navíjela
časovou posloupnost.
Vzala jsem to proti
proudu času, tedy
zpětně. Jako mávnutím
proutku se přede mnou
rozprostřelo jedno právě
uplynulé desetiletí. Tedy
časový úsek, ve kterém
jsem uspořádala deset
vánočních recitálů, deset pořadů, ve kterých jsem
představila divákům svoji tvorbu malířskou a bás-
nickou. Udělala jsem vlastně malou inventuru jed-
noho svého desetiletí. Sama jsem byla při této
rekapitulaci překvapena, kolik mluveného průvod-
ního slova, kolik svých básní, kolik zajímavostí ze
světa umění a kultury, kolik ukázek z tvorby i života
spisovatelů, básníků, malířů i hudebníků jsem
svým posluchačům představila za ten uplynulý
čas. Pravda, čerpala jsem ze svých životních zku-
šeností, ze své tvorby, ze svých postřehů. Nevyhý-
bala jsem se lehce ani politickým otázkám. Neboť
i ty patří k životu a doplňují celé spektrum našeho
času. V rámci tohoto mého malého zamyšlení nad
plynoucím časem si dovolím, předložit vám zde
ukázky ze své tvorby. Jedná se o výběr básní z vy-
daných sbírek, kterých je k letošnímu roku již 20
a vycházejí v edici nazvané Poezie všedního dne.
Mnoho básní z nich bylo předneseno právě na

mých vánočních recitálech. Svůj posledně realizo-
vaný, jubilejní, desátý recitál v prosinci 2015 jsem
nazvala Zelená slovům, zelená snům.  A teď bych
ještě k názvu doplnila i zelená času. Protože pokud
je čas každého z nás vyplněn smysluplně, pokud
ho jen tak lehce nepropásneme, pokud ho nevěnu-
jeme vymýšlení výpadů a zlobě proti ostatním,
potom je náš čas hoden toho, pro koho plyne – pro
člověka. Ať je také váš čas na pláních života věčně

zelený.
Pokud básník ukládá

své básně do šuplíku, je
to pramálo. Pokud chce,
aby se jeho básně četly,
musí pro to udělat
spousty věcí. V rámci
svých vánočních recitálů
seznamuji čtenáře, ná-
vštěvníky, se svou tvor-
bou osobně. Až tak jsem
zjistila, jak lidem poesie
chybí, jak ji vděčně přijí-
mají, jak na ni reagují.
Přednášená slova jsou
umocněna a jejich vý-
znam ještě zdůrazněn
současně vystavenými

obrazy z mé malířské tvorby. Prostě literárními ob-
razy a obrazností v literatuře. Ale odjakživa platí,
že co je psáno, to je dáno. Proto jsem vydala svoji
první básnickou sbírku s názvem Literární podoby
(2008), kterou doprovodil svým doslovem Karel
Sýs.  Od toho roku vydávám každoročně právě ty
výše jmenované sbírky básní, v nichž je zmapo-
vána veškerá má básnická tvorba. K letošnímu
roku je jich právě těch již zmiňovaných 20. Jako
téměř každého kumštýře, tak i mne nenechává
chladnou dění v naší společnosti, ve světě, ve kte-
rém žijeme, naše žhavá současnost. Jak jinak se
ke všemu tomu „mumraji a hemžení“ nejvýstižněji
vyjádřit, nežli svými postřehy, kritikou, polemikou.
V tomto případě jsem našla svoji parketu ve feje-
tonech, které vydávám pod všeobecným názvem
„Jak to vidím z Vysočiny“. Také těchto námětů,
článků, vydaných v HaNo, v Obrysu – Kmeni, po-
zději v LUKu už je docela požehnané množství.  Při
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jedné z mých vernisáží v galerii Futura
mne oslovil herec Bohuš Pastorek, zda
bych se neujala ilustrování jeho chystané
sbírky poesie. Sbírka vyšla v roce 2004
s názvem Labutí píseň, s mými ilustra-
cemi. Nechtěla jsem ochudit ani dětské
čtenáře. Na základě řady akvarelů s dět-
skou, pohádkovou tématikou a doprovod-
ných veršovaných textů, vznikl nápad
vytvořit knížku pro nejmenší. V tomto ob-
dobí jsem vydala dětské říkanky s ilus-
tracemi, s názvem Kamarádi. V rámci
krásné akce knihoven po celé naší re-
publice nazvané Noc s Andersenem,
jsem četla dětem v jihlavské knihovně
večer před spaním své verše určené nej -
menším a doprovodila jsem čtení i výsta-
vou akvarelů s pohádkovými náměty –
víl, skřítků, houbiček, zvířátek. I toto set-
kání bylo impulsem k práci na knize pro
nejmenší s názvem Houbařské putování.
Knížku vydalo nakladatelství Futura
v roce 2009.  Dětskými ilustracemi jsem
doprovodila i knížku veršů Zdeňka Hej-
ného Od jara do zimy, na níž jsem se po-
dílela i při uspořádání celé knihy. Jelikož
se nezadržitelně blíží moje docela vysoké
životní skoré, chystám se na retrospek-
tivní výstavu ze své malířské tvorby. Vý-
stava bude uspořádána ve výstavních
prostorách jihlavského muzea Vysočiny
v roce 2017. Když si tak trochu a lehce
rekapituluji svou uměleckou činnost za
uplynulá léta, pokládám si tu obligátní otázku snad
každého člověka. A co čas? Bylo ho na vše dost,
nebo málo? Střídání času pro uchopení tužky, nebo
štětce, střádání veršů pro další sbírky, nebo malíř-
ská tvorba a výstavy. Důležitý je přece pocit, že ten
čas neprotekl jen tak mezi prsty. Přijměte tento
článek, toto malé zamyšlení o čase, jako drobný
impuls o tom svém. Nezapomínejme na jediné –
čas běží!

Probírám se svými sbírkami poesie a přemýšlím
nad výběrem, který by alespoň trošku přiblížil čte-
nářům ono typické a charakteristické z mého poe-
tického vyznání. Nejednou jsem odpovídala na
otázku, co vlastně vzniká dříve: výtvarné vidění
a ztvárnění myšlenky a námětu, nebo báseň, vyprá-
vějící o tomtéž. Nedá se skutečně jednoznačně od-
povědět. Neboť obojí jde, tak říkajíc, ruku v ruce.

Báseň je obrazem a obraz básní. Výjimkou jsou
básně, které vznikají impulsivně, které reagují na
bezprostřední dění okolo nás, na sociální otázky, na
dění ve světě, na otázky války a míru, života a smrti.
Ve valné míře ale převažují básně, které oslavují pří-
rodu, dění v ní. To je nevyčerpatelné téma, které
mne nikdy neomrzí. Tyto náměty jsou hlavní náplní
i v mé malířské tvorbě. Předkládám proto před vás
skutečně jen nepatrný zlomek, malou ukázku
z výše uvedeného. Pokud moje tvorba v běhu let
oslovila diváky a čtenáře a nasměrovala je vidět pří-
rodu a člověka alespoň z části tak, jak to vnímám
a vidím já, tak nebyla zbytečná.

(Poznámka redakce Lípy – autorka, nositelka
ceny UČS za výtvarnou a literární činnost, oslaví
v počátku roku 2017 významné životní jubileum.
Srdečně blahopřejeme!).
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Vážený pane Jane Poláčku,
posílám Vám svou fotku a nějaké své básně,

kdyby snad jste je chtěl uveřejnit. Hm, asi opováž-
livost… Poslední Lípa 3/2016 se mi velmi po-
zdává. Už jsem ji přečetl celou. Zejména se mi líbí
to Vaše úvodní prohlášení – máte pravdu.

S pozdravem Jiří Kopp
2. 10. 2016

Michal Černík
Dnes 10. 11. 2016, 13:11:08
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
Ahoj, Honzo, 
moc se mi líbilo Tvoje laudatio na Ivana Davida,

nejen jak je napsané, ale že přináší fakta, která
běžný čtenář nezná, a tedy ani já, a o to více si pak
člověk našeho vidění světa musí vážit jeho občan-
ské odvahy čelit lžím a lokajům nejnižší úrovně.
Sám jsem to poznával před lety, která patří minu-
losti.  I Davidovo poděkování bylo skromné
a přesné. Alespoň na dálku mu srdečně tisknu
ruku.

Můžeš mu přeposlat mé psaní? Díky.
Zdravím Tě! Michal Černík

Od: Ing. Josef Krob 
Komu: Jan Poláček vnk.jp@seznam.cz
Datum: 28. 11. 2016 10:18:48
Předmět: RE: Fwd: Náhradní zasedání valné hro-

mady Výboru národní kultury
Nu, což o to. Mně se Lípa také líbí, a moc. To tam

na té valné hromadě klidně předneste i jako můj
názor. A ještě jeden argument: Lípa vychází pro
čtenáře, nebo jen pro vedení (a kontrolní komisi)
VNK? JK

Ivana Filipská 
(bez předmětu)
Včera 4. 10. 2016, 19:16:41
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Vážený Jane,
Lípu č. 3/2016 jsem opět nenasytně hltala,

vděčně přijímala, podtrhávala fakta i myšlenky
očištěné od lží a pak předala dalším členům rodiny.

Jane, na naši adresu přišly tentokrát dva výtisky,
druhý na jméno M. Štěpaňuka. Je to můj zeť, žijící
s rodinou v našem domě, a Lípu si předáváme. Ne-
budeme přihlašovat další číslo, ale přesto na při-
loženou složenku odesíláme 1 000,- Kč. 

Hodně zdaru! Doporučuji držet se slov, která
jsem si vypsala od Michala Černíka (Lípa 3/2016):

"Co je ti na světě svaté, braň a opatruj! Co jsi
udělal v dobré víře, nelituj!" Ivana FILIPSKÁ
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Od: Leo Vaniš
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
Datum: 14. 7. 2016 21:30:33
Předmět: Re: Prosím o podepsání a rozeslání

Petice za Karla Sýse plus přílohy od Michala Čer-
níka

Milý pane kolego,
díky, dostal jsem Lípu dnes a hltal doslova Vaše

příspěvky. Díky! Kdyby něco, má tvorba je na
www.leovanis.wz.cz, poněvadž my dva jsme se
dosud osobně nepotkali.

Lípa a Obrys-Kmen, respektive LUK, je k dostání
nyní kde a jak?

Srdečně, LV

Jaroslava Dvořáková
pozdrav a poděkování
Včera 2. 2. 2016, 14:22:43
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Ahoj Janíčku, 
děkuji za dva zaslané exempláře Lípy, která je

fakt výborné úrovně. Takže vydrž všechny útrapy,
pokud neustaly. Máš tam i sám moc hezké poví-
dání, na úrovni. Je to smutné, že lidi, kteří mají být
především na jedné lodi, si podrážejí nohy. Vydrž
hlavně zdravotně, protože takové všelijaké ataky
člověka ničí především nervově, no a odtud je jen
krůček k tomu, aby člověk nakonec byl méně
imunní i vůči různým chorobám.

Až budu mít nějaký článek, pošlu Ti ho. 
Jinak doufám, že se poměry ve VNK poněkud

upravily, že máš klid k práci. 
Zatím Ti přeju hodně zdraví a výdrž! 
Zdraví Jarka Dvořáková

Vážený pane Poláčku, 
náš časopis Lípa, to je takový sluneční paprsek

v této temné době. Všichni by si měli uvědomit,
v čemže to žijeme. Držím Vám palce, jsem rád, že
Valná hromada VNK dopadla dobře. To, co děláte,
je velmi potřebné. Posílám předplatné a malý přís-
pěvek navíc na spolkovou činnost. To víte, důchod
mám mizerný. Mějte se, ať se Vám daří, a v novém
roce přeji vše nejlepší a hlavně hodně zdraví. 

Vsevolod Soper, Olomouc
5. 2. 2016

NÁZORY ČTENÁŘŮ
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Václav Dvořák
Nezávislá média o.s. 
Sent: Wednesday, May 18, 2016 11:30 AM
To: Karel Sýs
Dobrý den,
děkuji moc za poslání textu. Otiskneme rádi

i další materiály. Stejně tak máme zájem o přetis-
kování některých textů z "Lípy".

Protože cestuji a chystám film a budu koncem
května nějakou dobu úplně chybět, navrhuji posílat
kopie materiálů i dalším redaktorům NR.

Ivanu Davidovi a paní Blance Langrové.
ivan.david@plbohnice.cz nebo ivandavid@ivanda-
vid.cz a nebo b.langerova@gmail.com

Zdravím a přeji pěkné jaro
Václav Dvořák

Od: Marek Řezanka
Re: Prosím o podepsání a rozeslání Petice za

Karla Sýse plus přílohy od Michala Černíka
Dne 18. 7. 2016, 14:12:33
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
Ahoj Honzo,
doputovala mi Lípa dvojka, díky moc :-))) Mys-

lím, že se číslo podařilo - jsou tam velmi zajímavé
statě Lenky Procházkové, Karla Sýse, Milana Ko-
houta, Petra Žantovského, Ivana Davida - za pře-
čtení to stojí...

Tak ať máš zpětnou vazbu, že to děláš dobře -
víc než dobře :-)))

Měj se pěkně, a drž se. Marek Řezanka

Ivana Filipská
(bez předmětu)
Dnes 22. 9. 2016, 16:18:05
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Milý Jane, 
to, co se děje kolem Lípy a co prožíváte, se dalo

čekat. Lípa s Vaším citelně aktivním nástupem
(3/2012) přestala být jen  "kulturním kalendářem
s viditelnou snahou na nic a nikoho nezapome-
nout" a začala být přitažlivá nejenom pro tvůrce
umění, ale i pro nás, zájemce a "spotřebitele"
umění. Udělal jste něco, co je nevyhnutelně nutné
- dal jste Lípě potenciál v podobě politického ná-
boje. Nadchla jsem se, ale protože každá akce vy-
volá reakci, řekla jsem si: chlapec asi narazí. Určitě
bude někomu vadit, že náboj je příliš levicový,
a také že zabírá místo vyšší odbornosti. 

Jane, cením si Vás. Vydržíte, když budete mít
kolem sebe "své" (ale nadané!) lidi a když budete
mít jasný, pevný, rozpracovaný cíl a program  Lípy.

Ale hlídejte si své zdraví! Už kdysi uhnali Jakuba
Jana Rybu, Majakovského, náš současný prezident
se zatím sice drží, ale už dostali Ransdorfa, Fico
je po operaci, Maštálka též pár dnů po operaci.
Také se nenechte vtáhnout do žádných finančních
tahanic! Lidi jako Vy jsou potřeba! A i kdybyste
s Lípou teď skončil, i tak to byl veliký, záslužný kus
práce, za který si zasloužíte dík a uznání. 

Z celého srdce zdravím. Nenechte si vzít elán
a přesvědčení! Ivana FILIPSKÁ

radiohortus@post.cz
Re: Petice za Karla Sýse
16. 7. 2016, 16:11:11
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Honzo, 
minulá Lípa je dobrá, bezvadní autoři a články. 
Karel Srp

Vážený a milý soudruhu šéfredaktore,
vzhledem k tomu, že můj počítač je zase

v opravě, přikládám ke slíbenému podpisu petice
za básníka Karla Sýse tuto moji škrábanici. Už tra-
dičně začínám poděkováním za zase vynikající
Lípu č. 2/2016. Moc a moc Ti děkuji za sérii článků
k výročí našeho osvobození a ke stále živé proble-
matice česko-německých vztahů. Jsem rád, že si
díky Lípě můžeme my, i jiní bedliví čtenáři, silněji
připomenout, na co není radno nikdy zapomenout.
Umožňuje to promyšlené pořadí zveřejněných
článků a jejich vynikající stylizace. V číslech Lípy
vystupuje stále silněji nezastupitelnost šéfredak-
tora Jana Poláčka. Ano, dovoluji si to dnes tvrdit
o Tobě Jeníku a jsem rád, že jsem to pochopil.
Doufám, že to pochopí i Tví nejbližší a že se kolem
Tebe najdou další a další. 

Srdečně Tě zdravím, přeji hodně síly a promyš-
lenou péči o Tvé zdraví. 

Se skutečně soudružským pozdravem 
Jaroslav Tichák
V Praze dne 18. července 2016.
Omlouvám se za rukopis, lepší se už nenaučím,

mám na to léta.

Honzo, 
také Ti chci říci, že si teď hrozně rád listuji a čtu

v Lípě. Myslím si, že je čím dál lepší. Také tam jsou
publikovány věci, které nikde jinde nenajdu.

Josef Velčovský, 23. 5. 2016
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Levný úřad k mání
MILAN KOHOUT

Podle mínění Michala Horáčka stačí pro koupi
Hradu 11 miliónů korun. Je bohat až k relativní ne-
závislosti a tak je vsadil. Když to bude málo, tak
přihodí. Má přece rezervy, které již vyjevil.

Horáček, jistě nechtěně, připomněl výrok "Kdo
z vás to má?" Paroubek jím objasňoval svoje pří-
jmy. Činil tak před novináři, kteří na něj tlačili tak
dlouho, až podlehl. Oblekem a několika čísly jim
naznačil, že není žádný vošoust. Tím je urazil, pro-
tože oni jsou proti němu chudáci, ledaže zpívají
písně svých chlebodárců opravdu, ale opravdu pře-
svědčivě.

Horáček podpořil svou kandidaturu bezcenným
slibem, že jeho volební výdaje budou zcela trans-
parentní. To je každému šumafuk, protože každá
koruna půjde z jeho kapsy.

Zajímavější než jeho budoucnost je jeho minu-
lost. Jsou v ní údajně vazby na nízkonákladovou
Stb i skartace jeho spisu. Může to být důkaz, že
nová moc stála po roce 1989 víc o lásku, než
o pravdu. Existuje i možnost, že ten spis je v cizích
rukách a Michal Horáček může být vydíratelný. No,
znáte Putina!

O Horáčkovi se rovněž praví, že na chuchelském
závodišti provozoval soukromou sázkovou kance-
lář. Musel nejspíš občas utíkat přes esenbáky, ale
odboj vyžaduje obezřetnost. Proti nenáviděnému
režimu bojoval tím, že mu snižoval zisk ze sázení
na koně. Protože byl chytrý a nedal se chytit, cel-
kem zdatně minulým režimem proplouval. Publi-
koval a skládal v době, kdy se mnozí chartisté
oháněli lopatou v kotelnách.

Na Horáčkovi je potěšitelné, že se nesnížil k vý-
rokům, které známe od dvojice H&H, tedy seriálo-
vého Sira Humphreyho a skutečného Havla.
Nepředstírá, že vlastně presidentem být nechce,
ale obětoval by se, kdyby národu bylo nejhůře.

Jde na to přímo. Zachtělo se mu presidentství
a tak si úřad koupí. Čistě technicky vzato, jde prav-
děpodobně o jednu z nejlepších možných investic.
Dá do hry 11 a za pět let dostane na platu a požit-
cích 24 miliónů. K tomu zámek, oboru a služebnic-
tvo. No neberte takový kšeft.

Uvedená čísla bohužel ukazují, jak trapně zao-
stáváme za světem. Český úřad je v prvním přiblí-
žení k mání za 400,000 USD. To je chabý plat

hokejisty NHL, který se sotva dostal na soupisku.
Obama potřeboval pro zvolení skoro miliardu.

Když stojí úřad příliš mnoho peněz, může dojít
ke známé situaci, kdy zbydou kandidáti, které
chtějí jen ti, kteří na ně vsadili a očekávají od nich,
že budou poslušně pracovat v jejich prospěch.

Leccos o tom je v Moorově dokumentu Capitalism
Love Story (Michael Moore, 2009, české titulky).
(https://www.youtube.com/watch?v=pycn5RM6LqA)

Je staršího data, takže nemůže být poznamenán
současnou ruskou propagandou. Emoce, které vy-
volává, jsou tedy bezpečné západní. 
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Ahoj Honzíčku,
tady je můj komentář o tom zasraným panbíč-

káři, kterému tolik lidi leze do prdele.
Milan

Tak jsem si přetrpěl takzvanou lekci jeho "svá-
tosti" dalajlámy, kterou přednesl pro narvanou Lu-
cernu v rámci Fora 2000.

Mistr jen přežvykoval neuvěřitelná klišé, prázdné
fráze, prokládané občasným pochechtáváním se,
kéž by nad svojí vlastní trapností. Kde je soudnost
lidí, kteří tomuto nábo-
ženskému fanatikovi
neustále žerou jitrnice
slov, které se z něj sou-
kají? Vlezdoprdelectví
českých naslouchačů
bylo ještě znásobeno
tím, že překladatelka
z mistrovy příšerné
angličtiny plné chyb
a nelogičností vše
s přehnanou snaživostí
převáděla do zdokona-
lené verze české, již
méně trapné. 

Je naprosto nepo-
chopitelné, proč lidé
chtějí, aby jejich medi-
ální idol vypadal jako
geniální dokonalec,
a jsou schopni se zajíkat nadšením, že můžou pře-
kládat a trčeti až po kotníky v jeho "svaté" prdeli.
Možná je to tím, že i oni vidí, že celý dalajláma,
obalený "prostým" oranžovým hadrem, je jen
uměle vybudovaný ideál, který je ve skutečnosti
naprosto podprůměrný náboženský podvodník.
Ostatně tento "skromný" mnich byl na minulém
Foru 2000 ubytován v jednom z nejluxusnějších
hotelů, kde přespání stojí desítky tisíc korun, místo
aby strávil noc v nějaké jeskyňce, vymleté tokem
Vltavy. 

Je nadmíru trapné, když se z balkonů Lucerny
v nadšení naklánějí hlavy, aby jim neuniklo jediné
slovíčko jeho svátosti. Blbost je opravdu nebe-
tyčná. Ale i já jsem si kdysi říkal, že ten dalajláma

je asi úžasně geniální a má návod na život, který
je příkladem všem životům na zeměkouli. Ale až
do té doby, kdy jsem ho já osobně jako kameraman
natáčel pro americkou stanici C-Span při setkání
se studenty Harvardské univerzity v Bostonu. 

Bylo to pár dní poté, co USA napadly Irák a jeho
"svátost" měla zrovna den předtím audienci i u Ge-
orge Bushe. Při dotazech z řad studentů se jeden
z nich zeptal, zdali jeho svátost jako buddhista
opravdu nezabije ani komára. Jeho svátost s při-
pitomělým smíchem odvětila, že komára, který mu

zanoří sosák do žíly, jen sfoukne ze své ruky a te-
atrálně to před publikem předvedl. To samozřejmě
krásně nahrálo na další kritickou otázku studenta,
který se zeptal, že je-li tomu tak, že svátost je proti
zabíjení jakýchkoliv tvorů, tak musí být i proti na-
padení Iráku, které nevyhnutelně zabije hory lidí.
Dalajláma se jen začal přitrouble a uměle šklebit,
a přes své tlusté brýle po chvíli odvětil:“Inu, co se
bude dít v Iráku, ukáže čas, a tak za rok uvidíme". 

Samozřejmě si nechtěl nasrat George Bushe,
když u něj škemral, aby také tlačil na Čínu v zájmu
Tibetu.

V té chvíli se mi z pokrytectví jeho „svátosti“ da-
lajlámy zvedl žaludek a prozřel jsem ze svého
předchozího snu.

Náboženský podvodník
MILAN KOHOUT
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Evropský dům
LENKA PROCHÁZKOVÁ

Motto: 
Ti, kdo vás přinutí věřit absurditě, vás donutí

i páchat ohavnosti. (Francois Voltaire)

Za tzv. normalizace byla cenzura oficiální sku-
tečností a šíření odlišných, tedy kritických názorů,
bylo trestné. Takže většina lidí vnějškově držela
basu s vládnoucím trendem a jeho metrem,
a pouze v soukromí si občané hledali informace
o stavu světa z jiných než státních zdrojů. Propa-
ganda strany a vlády měla své nudné jednoba-
revné billboardy vysázené téměř všude, ale téměř
nikdo už je nevnímal, natož aby se jimi dal inspi-
rovat. Vlastně šlo o tichou dohodu režimu s občany
ve smyslu: My budeme předstírat, že vám říkáme
pravdu a vy budete předstírat, že nám to věříte.
Tato dohoda dnes už neplatí.

Naše stále mladá demokracie totiž už při svém
zrodu odstřihla cenzuru jako pupeční šňůru, která
už nikoho neuživí. Autocenzura je mnohem prak-
tičtější, protože podporuje tvůrčí přístup každého,
kdo si s ní začal. A tak se rukou společnou za pou-
hých 27 let naše mladá demokracie propracovala
v umění dezinformace a manipulace s lidmi k ús-
pěchům, kterých církev svatá v Čechách nedosáhla
ani za několik století, i když její metody byly mno-
hem brutálnější. Dnes se manipuluje se svědomím
lidí tak sofistikovaně, že si toho často ani nevšim-
nou, jednoduše tu operaci prospí a probouzejí se
do nového světa, kde i staré dějiny jsou přepsány
podle požadavků této proměněné doby. Naše děti
se měnit nemusí, už od školky jsou tvarované
v universální tvory, bioroboty, naprogramované ke
zneužití pro cokoliv. 

Neochota hledat pravdu je v naší zemi historicky
novým jevem, který postihuje všechny generace,
protože televizi má doma téměř každý. Šalebný
obraz světa, který nám veřejnoprávní média před-
kládají, se usazuje v našich mozcích jako matrice.
A tak mnoho občanů v ČR je pevně přesvědčeno
o tom, že NATO je obranná aliance, která je garan-
tem našeho bezpečí. Goebelsovské úsloví, že sto-
krát opakovaná lež se stává pravdou je pořád
dobrým receptem, jak lidi přivést k poslušnosti,
a přitom jim ponechat iluzi, že se řídí svými vlast-
ními poznatky a vědomostmi. Kam to vymývání

mozků povede?
Začne v dalším vý-
voji platit i to, že
stokrát opakovaná
pravda se stane
lží? Budou snad
demonstranti a sig-
natáři petic stíháni
jako nepřátelé de-
mokracie? Vznikne výbor vyšetřující protiameric-
kou činnost? Novelizace některých zákonů,
diktovaná bruselskou administrativou, k tomu
směřuje. 

Vstup ČR do NATO se uskutečnil v březnu 99.
Bez referenda. Nebylo vypsáno nejen proto, že vý-
sledek byl nejistý, ale především z časových dů-
vodů. Novým spojencům ve zbrani šlo o naše nebe,
kudy prolétaly jejich bombardéry na Bělehrad. My
jsme se nestali členem Aliance kvůli našemu bez-
pečí, ale kvůli naší strategické poloze na mapě Ev-
ropy, kvůli přeletům a vojenským přesunům přes
naše území, kvůli skladištím zbraní, kvůli cvičením
útoků proti Rusku. 

Negativní vztah většiny našich současných po-
litiků a novinářů k Rusku je takříkajíc jejich povin-
nou profesní výbavou. Nevypovídá o jejich rozhledu
a analytických schopnostech, pouze dokumentuje
jejich ochotu plnit vyšší zadání. Reminiscence na
srpnovou invazi roku 1968 vyvolávané při každé
debatě démonizují RF jako nepolepšitelného agre-
sora, který ohrožuje světový mír a touží po cizích
územích. Přitom Rusko má největší teritorium na
světě a disponuje zdroji na tisíce let. Jako nástup-
nický stát Sovětského svazu se Rusko vzdalo ně-
kdejší komunistické ideologie a tudíž nemá
potřebu ji agresivně šířit. Ani nedávné připojení
Krymu nebylo agresí, ale defenzívním činem, který
proběhl nekrvavě a v souladu s referendem krym-
ských občanů. Na rozdíl od USA patří Rusko histo-
ricky i kulturně k Evropě a v poslední světové válce
za její osvobození od nacismu a fašismu prolilo
mnoho krve. Letos v květnu jsem se v Petrohradě
zúčastnila pochodu Nesmrtelného pluku. Šlo nás
půl miliónu a všichni nesli fotografie svých padlých
nebo zraněných za poslední války. Tito lidé opravdu
žádnou další válku nechtějí. Ale jsou odhodláni
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svou vlast bránit, tak jako jejich předkové ve Velké
vlastenecké válce. Připravují se na obranu. Při ne-
dávném celo ruském nácviku CO se jej zúčastnilo
40 miliónů lidí. Všichni obyvatelé velkých měst
přesně vědí, kde jsou protiatomové kryty. 

V Praze zní každou první středu v měsíci v pravé
poledne sirény. Trvá to dvě minuty. Říká se tomu
zkouška sirén. A co když jednou zazní pražské si-
rény v pátek, třeba ve tři odpoledne? Co bude dál?
Kde jsou v našich městech kryty? Kdo nám sdělí,
co máme dělat, pokud ty kryty neexistují? Kde vy-
fasujeme jodové tablety? 

Řeší tohle naši politici, zajímají se o to naši no-
vináři? Uvědomují si vůbec, že jsme ve spolku
agresora, který přepadá cizí země, aby z nich mohl
pumpovat energii pro svou nekonečnou spotřebu?!
Americká armáda už hodně dlouho nic nevyhrála,
i k loupežným výpravám potřebuje spojence, spo-
lupachatele. K tažení za ruskými zdroji si jako vo-
jenské nástupiště připravila Ukrajinu, kde zaplatila
a koordinovala násilný puč proti legitimní vládě
a ve jménu demokracie dosadila fašistickou juntu
a vyvolala tím občanskou válku. Ukrajina, to už je
předsíň k ruskému domovu, stejně tak jako pobaltí,
kde se hromadí vojáci a zbraně Aliance. NATO po-
siluje i své základny v Německu. 

Minulou sobotu, tedy před týdnem, se v Berlíně
konala velká demonstrace proti NATO. Informovala
o tom česká média? Přesto i u nás už se občané

probouzejí z mediální plošné narkózy. Důkazem je
tato petice. V jednom z bodů požaduje vypsání spe-
ciálního referenda na vystoupení naší republiky
z NATO. Setrvávat ve spolku agresorů je nejen proti
smyslu našich dějin, ale i proti naší mírové budouc-
nosti. A pokud se naše děti nedokážou zorientovat,
je naší povinností jednat i za ně a přinutit naše ne-
zodpovědné politiky, aby se začali chovat realis-
ticky a moudře a přestali hrát roli tupých slouhů
v cizí mocenské hře.

Dobu, v níž žijeme, lze nazvat střídáním epoch.
Taková doba, kdy se hegemon agresivně brání
svému odchodu ze scény, taková nebezpečná doba
vyžaduje zdravý rozum a notnou dávku odvahy. Zů-
stat v takové době pasivně na straně agresora je
nejen zpozdilé, ale i zničující. Naopak možnost, že
jako první stát z Aliance vystoupíme, může odstar-
tovat dominový efekt, který Evropské státy osvo-
bodí z pozice rukojmích. 

Proto apeluji na naše novináře, aby přestali slou-
žit cizím pánům a zájmům a začali místo jejich dik-
tátu naslouchat hlas svého svědomí a rozumu.
Zločiny proti míru jsou nepromlčitelné a polehčující
okolnost, že byly učiněny v dobré víře, dnes, v době
internetu, neplatí. Co se týče našich politiků, ti sice
spoléhají na svou imunitu, ale nevím, zda ta je
ochrání, pokud se sirény rozhoukají v pátek ve tři
odpoledne...

17. 10. 2016

Výsměch havloidní mafie v talárech: Ztohoven
nemají dle soudu nést trestní odpovědnost
RADIM FIALA

Rozsudek, kterým se zbavuje trestní odpovědnosti za hanobení standardy prezidenta České republiky
takzvaná skupina Ztohoven, je výsměchem české státnosti. Je to výsměch slušným lidem. Je to plivanec
do tváře vlastencům, kteří za českou státnost obětovali svoje životy. Paní soudkyně dává návod na další
destrukci autority českého státu. V kontrastu s tímto rozsudkem je podivné, jak tvrdě se před léty vypo-
řádala tato justice s řidičem autobusu Smetanou, který namaloval tykadla Ivanu Langerovi. Doslova a do
písmene se někteří lidé v justici vysmívají občanům. Tato situace si přímo žádá odvolatelnost soudců,
lidé jako paní soudkyně Šárka Šantorová jsou ostudou české justice. Vystudovali za peníze občanů tohoto
státu a nyní pracují na jeho rozkladu.

31. 8. 2016 v 06:50 Vlastenecké noviny

Básník a publicista MILAN DUBSKÝ, člen Výboru národní kultury a Unie českých spisovatelů, zemřel
v neděli 11. září 2016 ve věku 87 let. Jeho životním krédem bylo: Upadnout můžeš, ale vstát musíš! 

Nezapomínáme
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Čemu slouží RC?
JAN KRISTEK

Ve stínu zpráv o uslamistickém násilí se zapo-
míná na extrémní nárůst klerofašistického násilí.
Není snad ani třeba se zmiňovat o sv. Vítu, o kterém
si „církev“ nedovolila tvrdit, že jim patří ani po
bitvě na Bílé hoře, a o kterém také žádný imám ne-
prohlásil, že je to mešita, kterou mu ukradli komu-
nisté. Nebo o „církevních“, tedy opět spíše
klerofašistických privatizacích a dalším tunelování,
pro které si dokonce našli jako munici novou pa-
tronku - blahoslavenou Restitutu. Nebo o tom, že
na Slovensku „církev“ násilím zabrala třetinu
území - tedy stejně jako kdysi v Českých zemích
nacisté jejich okleštěním na Böhmen und Mähren
- ale na rozdíl od nich se už ani neobtěžovali vy-
mýšlet si nějaké odůvodnění, jako že na zabraných
územích byla většina obyvatel příslušníky „nadřa-
zeného kléru“.

Většina klerofašistického násilí probíhá méně
otevřeně a plíživěji. Je to neustálé přepisování his-
torie a biologie, a umisťování propagandistických
objektů do našeho životního prostoru. Třeba snahy
o postavení takzvaného Mariánského sloupu - na
oslavu konečného řešení české otázky - na místě,
odkud byl „nejlepší výhled“ na vraždění českých
pánů, a který si znovu nedovolil postavit ani Heyd-
rich. A všechno to stavění pomníků háchům, tisům,
banderům, havlům, a v poslední době i nenaroze-
ným fašistům. (A také Habsburkům - zakladatelům
novodobého fašismu.) Pojmenování pražského ci-
vilního letiště po Heydrichovi, vojenského po Hav-
lovi, přejmenovávání všeho. Vyvěšování Havlových
humanitárních bombarďáků na Pražský hrad sku-
pinou Sto svidomitých.

Další formou násilí - znásilňováním veškeré lo-
giky - je propaganda, která sice v primitivnosti
předčí i onoho muslimského „duchovního“, který
s glóbusem v jedné ruce a s modelem letadýlka ve
druhé „dokazoval“, že Země nemůže být kulatá,
protože by pak nebylo možné doletět z jednoho
místa na druhé, ale je velmi účinná, protože je za-
měřena na emoce a podvědomí. Všechny ty lži
o tom, jak komunisté pronásledovali „církev“, když
není žádný problém si zjistit, že naopak teprve „za
komunistů“ se u nás „církev“ dostala k moci. Na
Slovensku se klerofašisté dostali k moci už za na-
cistů, po válce tam vyhráli ve volbách, protože opo-

zici zlikvidovali, a komunistům pak zůstali jak ku-
kaččí mládě v hnízdě. A chovali se tak, že se od
nich mohou kukačky učit. Ze všech kanálů, pro
které je jakýkoli jiný výraz než „sračkomety“ pře-
hnanou „politickou korektností“, se na nás neu-
stále valí nesmysly o „tradicích“ - ani ne tak
starých jako je vysavač - ať už jde o naše údajné
„katolické kořeny“, nebo monogamii. Všichni pořád
dokola slyšíme, že láska je vražda, a vražda je
láska, až z toho i dříve vcelku inteligentní lidé mají
v hlavě totální zmatek.

Někde se tu dopouštím nepřesností - a to zá-
měrně - protože chci hlavně shrnout, v jakém
nejen propagandistickém teroru, v jakém marasmu
žijeme - přežíváme.

Přežíváme v zemi, kde se i kradinál jmenuje
Dukát, a jejíž „vlastní“ klerofašistický pseudomi-
nistr pseudokultury hlásá nutnost dokončení ko-
nečného řešení české otázky, vyvraždění
veškerého obyvatelstva snad ještě víc, než čeští
muslimové - kteří jsou v tom zase první mezi mus-
limy, neboť jsme národem extrémů.

Pohled na vyžraný klér odrazuje od konzumace
vepřového víc než celý islám, a aby ani vegetariáni
nepřišli zkrátka, byly všechny oleje zdraženy tak,
aby si mohli kupovat jen halal znásilňovací olej (ra-
peseed oil).

Otázkou je, čemu to všechno slouží. Není hlav-
ním cílem, aby se lidé nakonec nechali radši po-
vraždit od muslimů než od klerofašistů? V duchu
skutečné tradice, kdy se čeští pánové po Bílé hoře
nechali radši umučit od kata Mydláře, než od ka-
tolického Němce? Dnes by se toho rádi chopili oni
čeští muslimové, ale možná bychom měli dát před-
nost Spojenými státy dovezeným uslamistům. Už
z vděčnosti za to, že nás přece v roce 1945 osvo-
bodili.

23. 11. 2016
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LITERATURA NA PORÁŽKU
KAREL SÝS

Terazky jsme zvítězili.
A teď nám dejte pokoj. Teď budeme u lizu my.
Po puči papuče!
Jak mohli vzdělanci věřit, že nad námi svítá?

K čemu se po staletí literáti šprajcovali?
K čemu Dickens, Balzac, Franz Kafka?
Prohlédnuvší divíškové si stěžují v lampárně na

Hlavním nádraží: „Už se zase kádruje!“
Kádrovat jste přece začali hned 17. listopadu 89!

Jo že jste si všimli až teď?
Vzdělanci hlasovali pro NATO. Račte odpustit při

vašem vzdělání – ochuzený uran je neškodný?
Nevěřili jste, co napsal jasnozřivý P. J. O’Rourke:
„Každá vláda je banda kurev. Problém s demo-

kracií je, že ty kurvy jsme tam dosadili my sami.“
Nadaný blb je vždycky nejnebezpečnější katego-

rie.
V postmoderně stačí mlátit do kláves, kopytem

sem, kopytem tam, však oni si to nahoře pan Šalda
se soudruhem Štollem přeberou.

S internetem nás nerozdělí ani smrt, už vychlad-
lému nabídne samozahřívací kotel, a ještě si můžeš
do rakve objednat třípolohový fotel.

Avšak ani internet nepřinesl nic než to, o čem
jsme slyšeli od babiček v pohádkách. Akorát že vlk
spolkne babičku v nanosekundě.

Vrátil se středověk: hejtmani, převorové, kaplani,
Panenka Marie Skočická, tajní radové, exekuce, bez-
letové zóny, humanitární bombardování, vedlejší
škody, bankovní útrpné právo…

Jak lehce do českého slovníku vklouzl bezdomo-
vec!

O čem ještě rozhodujeme? Jestli se syrečky
budou jmenovat syrečky, jestli si smíme ohřát vče-
rejší guláš.

Místo staveb mládeže přestavba. Místo trenek
trendy. Za evropské dotace získáme novosvazáky.
Gastarbeitři si vyhrnou rukávy a postaví pro ně cesty
ve větvích, cyklostezky, náplavky, disko- a jiné
lendy…

Internetová televize Playtvak.cz. slibuje:
„Chceme lidi naučit, jak se mají smát, nabídneme

jim videa o vaření či módě, zábavná videa, lifestylové
show, sitcomy nebo nejrůznější návody.“

Možná řeknete: tihle kurzisti smíchu jsou jen
kapka v Moři Chudých Duchem.

Velký brácha je naučí smát se do vyčerpání zásob,
lézt do kočičím zlatem vyvložkované prdele, co nej-
rychleji promrhat pauzy mezi adrenalinovými pro-
jekty.

Usednou k sitkomům, ugrilujou si něco z moni-
toru, z kebulí si vytřou zbytek mozku.

Místo aby uhodili do bubnů, vyhřívají se v režim-
ním teple z probuzené sopky.

Z toho se můžeš vytáčet, ale nemůžeš se vytočit.
Nadechni se a leť? Než se nadechneš, přiletí ra-

kety ze všech stran a i ty budeš za chrta dán!
Blahoslavení bohatí, kteří jsou pozváni k večeři

beránkově za pět tisíc euro!
Jak by se bohu, který umřel nahý, mohlo líbit ba-

roko!
Církve všech značek spáchaly tolik zločinů, že se

oltářníci musí modlit, aby Bůh nebyl!
Jenže on je a vede si přesnou a přísnou evidenci!
Jejich antény – věže, minarety, pagody i pyramidy

– vysílají na falešné vlně.
Syna tesaře pobili zlatem, svatý Grál sestříhali na

seriál, evangelia přetočili na komiks, Ježíšovi jde od
úst bublina „Nepokradeš!“, převálcovaná bublinou
říjících burz.

Pasáčky obrali o vánočky, zatímco sami ukadili
kousíček myrhy.

Beránku boží daruj jim pokoj, nebo radši jedno-
pokojový byt na Pankráci.

Kolik věřících chudáků by neumřelo hlady, nebýt
jednoho pozlaceného Krista!

Kamaráde, máš zinek, wolfram, mangan, měď?
Nemáš? Tak di do háje!

Kočičí zlato by vám nestačilo? Pak je vám Ježíš
pro kočku!

Hlavně žrát!
Frštén: fressen!
Mandžáre, mandžáre, Kilimandžáre!
Český národ, respektive to, co z něj zbylo, cíleně

vymře.
Plakát přemlouvá mladé, co v patriotické zabed-

něnosti hodlají zplodit potomka:
„Veronika 22 let poněkud trochu víc při těle
v Avonu si vydělává na cestování s přítelem
Prý bych se měla usadit
ale já se rozhodla po svém:
na kariéru hypotéku rodinu mám ještě času dost!“
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Rozuměj: vyprdni se na všecko a cestuj. Kariéra
je beztak jen pro vyvolené, hypotéka tě tak jako tak
dostihne i na cestách a rodinu neuživíš.

To je křičící maso, rychloobrátkový národ.
Ale co básník, svědomí národa?
Loňský pražský festival spisovatelů si zvolil za

ústřední téma strach. Nikoli však strach z krátké bu-
doucnosti tohoto slzavého údolí!

I sesedli se intelektuálové z Emeriky, Iráku (vlastně
odrodilec z Londýna), Izraele a jako přídavek přicmr-
dávač bez vlasti a blábolili o strachu tak nějak po fre-
udovsku, že se rodíme se strachem, aby nám tatínek
neukradl před nosem maminčin prs. Přirozeně ne-
zapomněli ani na pana K.!

Kdysi se povinně začínalo Leninem, dnes Franzem
Kafkou. Kdyby je tak slyšel, hnal by je Celetnou až do
Vltavy! Angst nebo Neangst…

Strach prý prospívá lásce, ti čtyři pisálci mysleli
ovšem sex. Asi proto, že ze strachu se nepostaví,
a hned je o čem psát.

Strach však obchází světem. Nikoli strach z impo-
tence.

Strach neexistuje sám o sobě.
Nebáli jsme se Němců jako takových, ale Němců,

kteří vtrhli do naší země. Indiáni se nebáli bledých
tváří, dokud je – nalité ohnivou vodou – nevyhnali od
totemů. Vietnamci se nebáli amerických boys ani
girls, dokud na jejich zemi neshodili z bezpečné
výšky miliony tun svých oranžových svinstev.

Izraelské matky jsou prý vyděšené, každou chvíli
mobilují svým dětem, jestli jsou dosud naživu. Pa-
lestinské matky by se musely utelefonovat, mají-li
ovšem na mobil.

Izraelský spisovatel si postěžoval: prý nemohou
zasáhnout v Sýrii. Vždyť už tam zasáhli a ukrojili si
z dortu Golanských výšin.

To říkám, ačkoli nebo právě proto, že celá jedna
větev mé rodiny zahynula za holocaustu.

Strach je mrcha setsakramentsky podšitá.
Pepa doma večer pod lampou potají maluje Le-

nina, ale bojí se ho vystavit.
„Jó a nepustí mě do Ameriky!“
Profesionální Vláďa šílel, aby se stal zasloužilým

umělcem, až teprve na záložkách knih po roce 1989
se konečně svěřil, jak trpěl! Třikrát fízlem, představte
si to!

Jistý F. se vydává za žida, chodí po Praze s před-
kožkou na klopě. Železnou košili nesundáš, však už
od mateřské školy donášel soudružce paní učitelce.

A co řídící důstojník Píšťala? Takoví se neztratí.

Anebo naše Jiřinka, oblézačka všech prezidentů,
vynechala jen císaře pána, neb byla ještě v peřince.

Jinému je UČS příliš spojena s KSČM, ale publiko-
vat v LUKu neodmítá, dokonce se dožaduje reklamy
a pro jistotu si ji sám sepisuje.

Vrány sedají k vránám, bývalí rudokabátníci vycítili
spřízněni volbou s dnešními černokabátníky.

Vždyť jen celý život toužili kráčet před zástupy,
a když jim utekly, když je předběhly, obrátili čelem
vzad a protlačili se na fungl novou špici.

To nemáme dost lidí, aby se nemuseli každou de-
kádu otáčet?

Kniha Zóhar tvrdí: „Slova nepadají do prázdna.“
Hamlet kontruje: „Slova, slova, slova…“
Režimní autoři se potácejí někde mezi tím, v ne-

plodné mezeře.
Mnozí už ani nepíšou:
„Mám po menopauze!“
Evropa se vaří, Česko na talíři.
Banánová republika je bez banánů.
Není čas na sonety ani na sebrané šansony.
Opravdové Theatrum kundi!
To je oč tu běží: žít a přežít, opékat se na výsluní,

mít naladěno v Daliborce, v jámě lvové i v peci oh-
nivé, ve veganské hladomorně, v kameře obskuře
i v obskurní kameře, v komoře nožky nahoře, přežít
v laterně magice, hladce i obrace, futro obracet a ne-
zvracet, a hlavně pokorně.

Bubnovat na poplach to jo, ale jen v poledne. Vy-
zkoušet sirény a pak ticho po pěšině!

„Ideen? Was ist das? Što éto? What it is?“
Co dnes píše český režimní básník-aktivista:
„Lež má dlouhé nohy.
Všude tu zní
ukrajinština, ruština a já nevím jaká ještě sovět-

ština…
Tak kdo tu hrudkuje? Jaká hmota na omak tak se
s absolutny páří?“
Opravdu, otázka hodná kvačící apokalypsy: Kdo tu

hrudkuje!
A koryfej Toast:
„Na nic nenarážím
Vše splývá v šedi
jen sem tam chuchvalec
Tma je náhle průhledná…“
Ano, hlavně na nic nenarazit.
A próza, čím ta se zabývá?
Krásné exempláře dorazily ze z Plzně.
Zatímco se i nad pivovary stahují mračna, Boris

shromáždil Padesát odstínů socialistické šedi:
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„Adam je synem bývalého estébáka a talentova-
ným basketbalistou řešícím dilema, zda zůstat v so-
cialistickém Československu, či emigrovat. Silvie je
dcerou disidenta, předčasně vyspělou femme fatale
náctiletých. Oba jsou klasickými literárními typy sha-
kespearovsko-rollandovského ražení, které žijí tra-
gédii okupace…“

Marián sepsal: „Jak se kalil socialistický realis-
mus…“

Ivo od roku 1984 až do listopadu 1989 procházel
šachty a „stinná místa“ Plzně jako mazač výtahů: „S
kýblem mazutu v ruce jsem si připadal jako Becket-
tův Molloy. Jediné, co jsme tehdy mohli měnit, byla
minulost.“

Pravda, budoucnost jste už promazali.
A další Plzeňák Dominik:
„Normalizace Plzeň vysušila na literární poušť. Teď

už ale zase sázíme stromky.“
Jenže neonormalizační zeleň se nějak nechce

ujmout.
Jonáš se rozhořčil:
„Začali jsme řešit církevní restituce. Těšíme se na

válku, to slovo zní prostě báječně. Chlebem nás krmí
estébák a bonmoty prezident; bonmoty tiskne esté-
bák. Pořád se píší dobré knihy. Bojíme se, že nebu-
deme důležití.“

To vskutku nejste a nebudete.
František prokádroval „rudého kohouta“ Picassa:

„Užitečný idiot ve službách mezinárodního mírového
hnutí.“

To knihkupec na Strossmayeráku mne před
časem prokádroval zemitěji: „Ta svině ještě žije?“
Dnes už je taky bývalý, ba ještě bývalejší. Knihkupec-
tví mu sežrala herna.

Čeká vás jen mírně upravený, zmodernizovaný He-
ydrich:

„Jsem občan Evropské Říše
Bydlím v Karlíně a mám rád a piju pivo.“
Tož takhle hrají a zpívají Plzeňáci!
„Metro čte každý den 262 000 Pražanů!“, pochva-

luje si šéfredaktor zadarmo rozdávaného plátku.
V závěsu je coby druhý nejčtenější Blesk (141 000),
bronz získala Mf DNES (135 000). Tiskoviny téže re-
volverové úrovně, u Mf DNES s poněkud rafinovanější
muškou.

Alarmující statistika tvrdí, že 57 procent čtenářů
Metra má maturitu nebo vysokou školu. Snad lze
aspoň odečíst absolventy z Plzně!

Tolik čtenářů otravovaných pomalu působícím
jedem! Je marné bubnovat na poplach, vymyté

mozky téhle „cílové skupiny“ už nic a nikdo nena-
plní.

Mezery mezi filmy jsou čím dál delší, mezery mezi
reklamami čím dál kratší.

Být či nebýt, to je oč tu běží, bing ho! Mýt se či
nemýt. Když nehodláš smrdět chlívem, tak se umyj
Palmolívem, to je proč tam všichni běží.

Charakterní herci se proměnili v bezcharakterní.
Kecal z Prodanky, předseda jakéhosi JZD, telefo-

nuje do skladu pro dodávku hnoje.
Jsme čekatelé kolektivního idiotství.
Je to nenormalizace?
Je to nenormální nebo nemorální?
Nebo teprve teď začala normalizace = destrukce

jedinečných tvorů na jednosměrné netvory?
Od prahor si lžeme do kapes.
Věstonická Venuše je nejstarší. Že ne? Tak aspoň

nejtlustší.
Nad Sabinou zasedal „národní soud“, přesněji ře-

čeno soud národních kolaborantů s Rakouskem, vel-
koprofesorů item obrrektorů c. a k. akademií
a nositelů zlatých houen. Neruda si od Sabiny štítivě
odsedl. Sám sepsal servilní povídku „Jak to přišlo,
že dne 20. srpna roku 1849, o půl jedné s poledne,
Rakousko nebylo rozbořeno.“

Rakousko-Uhersko bylo žalářem třinácti národů,
Československo žalářem jen pěti národů.

Demokrat TGM nezakázal policajtům střílet do děl-
níků, ale nařídil, aby nestříleli do korun stromů, pro-
tože tam vysedávají zvědavé děti. Zvědavé, jak střílejí
jejich živitele. Inu tatíček!

Vládl pomocí obálek, a když to nešlo po dobrém,
dal Gajdu degradovat, Stříbrného zašít a drotárka
Štefánika, který jemu a Benešovi otevřel dveře do
pařížských salonů, a s nímž si nevěděl rady, nechal
zřejmě nešťastnou náhodou sestřelit.

Je 21. srpna a v televizi vypukly orgie.
Postreljali muzej, ale nevrazili prezidentovi do

zadku šroubovák jako Kaddáfímu.
Rozstřílelo snad komando specnaz Dubčeka v pří-

mém přenosu? Wau!
Bombardoval někdo české a slovenské vesnice?
Jo vono to bylo v Evropě! Ale co Bělehrad, Ko-

sovo…
Je 48 let po 21. srpnu. Český voják, tópra voják,

okupuje nejednu evropskou, africkou či asijskou
zemi. Konečně!

Zavraždili nevinného Miloševiče a nemají odvahu
to ohlásit aspoň po půlnoci, kdy na bednu čučí už jen
flamendři.
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O tom však režimní pisatelé ani slovo. A sepiso-
vatelé a veršotepci s nimi drží basu.

Zločiny kapitalismu jsou tak zjevné, tak obludné,
až jsou neviditelné. Edgar Allan Poe na tom založil
povídku Ukradený dopis: obálky volně pohozené na
stole si policie nevšimla, musel přijít básník, aby ji
objevil. Zkoumáte-li mapu, všimnete si každé vísky,
ale přehlédnete názvy velmocí, táhnoucí se přes
hory a doly, velmocí, nad nimiž slunce nezapadá.

Salvador, Grenada, Guatemala, Panama, Angola,
Afghánistán, Jugoslávie, Irák, Súdán, Rwanda, Per-
ský záliv, Ukrajina, Libye, Sýrie, Jemen, Somálsko…

Tolik krve!
Bůh musí být přežraný té prdelačky!
Praha si šušká, že Němci si už připravují vodu

a eintopf na deset dní. Dýl prej stejně nevydrží.
V téže Praze právě vystavují sochu Karla Nepraše

„Rodina připravená k odjezdu“. Rozuměj z česko-
slovenského pekla do západního ráje.

Autor prý dílo vytvořil v roce 1969 po návratu
z „krátké emigrace“ v rámci Sympozia prostorových
forem Ostravě. Proč byla emigrace krátká?

„Normalizační uragán však skulpturu umístěnou
mezi brutalistními paneláky v ocelovém srdci repub-
liky nelítostně smetl. Z originálu nezbyl ani šroubek,
takže nový artefakt je vytvořen podle originálních
plánů a dřevěných modelů v původním měřítku.

Sousoší, které se skládá z pěti samostatných ob-
jektů, je spojeno kolejnicemi. Každý prvek je dole
osazen kolečky, aby byl akcentován pohyb odcháze-
jících lidí. Každý detail, každé ozubené kolečko
a každý ocelový řetěz má své pevné dané místo. Fi-
gura otce v čele skupiny je vyjádřena obří hlavou na
kolečkách. Vévodí jí velký nos a převody symbolizu-
jící horečné myšlení uvnitř lebky (tzv. šrotování, pozn.
ks). Matka je protikladem hřmotné manželovy po-
stavy, má dlouhé ladné nohy a koketně vystrčený
zadek (asi aby se líbila imigračním úředníkům, pozn.
ks). Za rodiči následuje dvojice dětí a špalír uzavírá
pes vytvořený dvěma rameny a ozubenými kolečky
na hřbetě. Sousoší je především prodchnuté latentní
symbolikou.“

Ten bordel na kolečkách je opravdu symbolický.
Ostrava už dávno není srdce, nýbrž ohanbí republiky.
Kdeže ocel, kdeže uhlí! A brutalistní paneláky, kam
se poděly? Uhlobaroni je zašantročili.

Británie, aspoň do brexitu, zůstává náš vzor.
„Nové hodiny od švýcarské manufaktury Speake-

Marin se opravdu vymykají. Mají v sobě totiž kapku
nejdražšího a nejstaršího rumu na světě. Jedná se

o hodinky pouze s hodinovou ručičkou. (Minutová se
asi zpila do němoty, pozn. ks) Průhledná kapsle
s rumem je umístěna na pozici 11 hodin, tedy v čase,
kdy námořníci britského královského námořnictva
dostávali dávku rumu. A nejedná se o ledajaký rum.
Uvnitř kapsle je rum Harewood, nalezený před pěti
lety v domě v anglickém městě Leeds. Lahve pochá-
zely z roku 1780. Tento tekutý mok se dražil v aukč-
ním domě Christie’s. Šest lahví světlého rumu se
v roce 2013 prodalo za 25 000 liber a lahve tmavého
rumu každá za 7000 liber. O rok později šlo do aukce
posledních 16 lahví, jež vynesly víc než 100 000 liber,
což z Harewoodu udělalo nejdražší rum na světě.
Hodinky o průměru 42 milimetrů jsou dostupné
v pouzdře z titanu nebo červeného zlata. Titanový
model vyjde na 17 000 dolarů (téměř 412 000 korun)
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a bude vyroben v 80 kusech, zlatý stojí 34 000
(zhruba 823 000 korun) a na svět se ho podívá 20
kusů.“

Ručička by však měla být nastavena na za pět
minut dvanáct! Konec novořímského impéria je za
dveřmi.

Věřte, nevěřte…
„I nevěřící se mohou dostat do nebe…“ prohlásil

papež František. Boží milost prý „nemá limity“.
Pohané a kacíři, neradujte se předčasně. Tak jed-

noduché to se vstupem do nebe nebude, nebe není
hospoda. Do hospody nelez bez peněz a do ráje bez
protekce.

Je třeba podat si žádost do Vatikánu a řádně ji
okolkovat! A hin se teprve ukáže!

Hranice prý bude hájit armáda landveráků.

Budou brát krátkozraké, plešaté, vousaté, nedoslý-
chavé… Ale jednonozí budou přezkoumáni – jakpak
kdyby některý z nich vykročil levá, levá, levá…?

Komunismus pořád strašně strašá.
Každá metoda, jak vystrašit ovce, je dobrá.
I křížovka se hodí. Když „zdroj informací pro StB“,

tak „udavač“. Kolik udavačů zaměstnává BIS a jak
jim nadávají, se nedoluštíme.

Hlavně aby jich bylo dost!
Jinak se můžeme ještě za našeho času dožít, že

se vzbouří i hodinky.
A hlavně ti, co nepijou harewoodský rum, ani se

neřídí časem královských námořníků.
Ti, kteří si možná právě teď natáhli budíka!
Psáno pro Kongres slovenských spisovatelů

v Trenčanských Teplicích

Vážení přátelé z. s. Výbor národní kultury a čtvrtletníku Lípa,

dne 15. prosince 2016 proběhlo zasedání náhradní valné hromady Výboru národní kultury, z. s., které
přijalo revidované stanovy VNK a zvolilo pětičlenné předsednictvo (statutární orgán) ve složení:

Jan KRISTEK - předseda (jedná za předsednictvo vůči třetím osobám)
Miroslav TOMŠŮ - místopředseda (zastupuje předsedu, vede seznam členů spolku)
Jan POLÁČEK - šéfredaktor (odpovídá za vydavatelskou činnost spolku)
Petr BURDA - tajemník (odpovídá za spisovou službu spolku)
Jan KORÁL - hospodář (hospodaří s finančními prostředky spolku)

Dne 19. prosince 2016 proběhlo první zasedání předsednictva
VNK, které mj. uložilo:

* zajistit zápis o změně stanov a obsazení statutárních orgánů
u rejstříkového soudu;

* zajistit předání veškeré agendy (účetnictví, databází, archivu)
od bývalých funkcionářů novému statutárnímu orgánu;

* zajistit vydávání čtvrtletníku Lípa (grafické studio, vydavatel-
ství, tiskárna) včetně financování, jmenování redakční rady
aj.;

* zajistit přehlednost databáze (seznamu) členů, přehlednost
databáze předplatitelů Lípy, přehlednost účetnictví spolku;

* zajistit opětovné získání důvěry sponzorů VNK a předplatitelů
čtvrtletníku Lípa.

Dne 28. prosince 2016 proběhla pracovní schůzka činovníků, podílejících se na zasedání náhradní
valné hromady VNK (pracovní komise, předseda zasedání) a funkcionářů předsednictva VNK, na které
byly zkompletovány podklady pro zápis změny údajů ve spolkovém rejstříku (žádost o zápis změn, zápis
ze zasedání náhradní valné hromady VNK, revidované stanovy VNK, čestná prohlášení zvolených funkci-
onářů, atd.).

Dne 30. prosince 2016 byla u pražského rejstříkového soudu podána zástupci statutárního orgánu žá-
dost o zápis změn údajů o spolku VNK ve spolkovém rejstříku.
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Když mně byla položena otázka, je-li v budoucnu
možná válka, byla má první reakce, že pokud to zá-
leží na mně, je válka naprosto vyloučena. Potom
jsem si uvědomil to, že to, bohužel, na mně vůbec
nezáleží. Myslím, že zdrcující většina všech lidí na
světě je, pokud jde o tuto otázku, ve zcela stejné si-
tuaci. Zdá se, že ta zdrcující většina nemá na řeče-
nou možnost vliv.

Položil jsem tu otázku jiným; ptal jsem se vojáků,
je-li válka možná. „Není,“ řekli opatrně, „ale musíme
být na ni připraveni.“

Ptal jsem se básníka, který býval aktivním anti-
militaristou a za velké války obyčejným vojáčkem
na frontě. Zarmoutil se tou vyhlídkou a řekl: „Válka
by už neměla být, ale vojáci být mají.“

Ptal jsem se veteránů našeho sibiřského tažení,
kteří dělali válku dobrovolně. „Válka je nesmysl
a zvířectví,“ mínili, „ale války budou.“

Konečně jsem měl příležitost zeptat se prezi-
denta T. G. Masaryka. „Divím se,“ pravil, „že lidé
pořád malují čerta na zeď. Jakápak válka! To už by
mělo být překonané stanovisko. Dnes už lidé nemají
na válku peněz ani chuti. Ty sporné otázky, které
dříve vedly k válkám, ty se dnes dají vyřídit po dob-
rém u zeleného stolu. Bylo by lépe nemluvit o válce
a raději řešit ty konkrétní otázky. Myslím, že by stačil
jediný prostředek, aby se předešlo válkám: rozumná
politika.“

Věřím, že tato odpověď je nejlepší, protože dává
nejvíc naděje.

Právě proto, že je válka možná, uvažuje se o pro-
středcích, jak jí předejít. Táže-li se redakce Daily
News, jakými prostředky lze zabránit válce, odpo-
vídá tím pesimisticky na otázku, je-li válka možná.
Avšak pravíme-li, že je válka možná, vyslovujeme
tím implicite, že je velmi těžko jí zabránit. Mám za
to, že nežijeme ve stavu divošství a že každý civili-
zovaný tvor považuje zabíjení a tedy i válku za pro-
středek barbarský; je-li přesto v našem světě
otevřena možnost nových válek, doznáváme tím, že
dosud nemáme bezpečných prostředků, jak se zba-
vit tohoto barbarského argumentu. Jsou to utopisté,
kteří očekávají od vědy, že zabrání příštím válkám.
Věda prý dá příštím armádám tak strašlivé a hro-
madné prostředky k zabíjení lidí, že už tím budou

války nemožné. Obávám se, že věda splní aspoň část
tohoto snu; že opravdu vynalezne nové a strašné
prostředky k zabíjení lidí; ale tím se nedosáhne ni-
čeho více, než že lidé budou zabíjeni novým a účin-
nějším způsobem.

Nekonečně moudřejší a snad jediná dnes
schůdná cesta je hledět zabránit válce tím, že se za-
jistí mír; pro mne a mé krajany je to metoda ministra
Beneše. Bylo by iluzí věřit, že mezinárodní smlouvy
učiní každou válku nemožnou, ale věříme, že učiní
daleko nesnazším porušit mír. Zhruba řečeno, spíše
je možno trvale zajistit mír než trvale zamezit válku.
To není otázka slov, nýbrž otázka metody.

Posléze je třetí cesta, jak předejít válce: předejít
příčinám a pohnutkám válek. Zdá se, že nelze na-
razit příčiny válek na jedno kopyto; jsou příčiny
hospodářské, nacionální, sociální a bůhvíjaké ještě;
může jich být několik najednou. Bývá-li příčinou
válek nacionální antagonismus, je v moci civilizo-
vaného lidstva přemáhat tento stupidní antagonis-
mus. Bývá-li příčinou válek export nebo koloniální
otázky nebo hospodářská soutěž, je v moci civili-
zovaného lidstva organizovat lépe tyto skutečnosti
a nenechat je v rukou několika zainteresovaných
jedinců. Každé jednotlivé příčině lze čelit spíše
nežli válce. Neměli bychom myslet jenom na válku,
nýbrž na příčiny válek. Nehledá se medicína proti
neštovičné vyrážce, nýbrž proti neštovičné nákaze.
Vznikne-li někdy ještě válka, nebude vyřízena ar-
gumenty, nýbrž vojáky; ale příčiny válek žijí mezi
námi: to je vnitřní fronta, ve které každý může hle-
dat své místo. 

Napsáno autorem roku 1929
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Příští válka
KAREL ČAPEK

Lipa_04_2016_LIPA  19.01.17  13:19  Stránka 108



109

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vánoční pohodou otřásla smutná zpráva. Do-
tloukla srdce desítek Alexandrovců. Zemřeli
cestou tam, kde ruský voják drtí teroristické
podsvětí. Stovky kondolencí proudí i z České
republiky. Do ticha piety šplíchly i zvratky. Vane
z nich koňská dávka sprostoty. „Nebyly to
žádné nevinné babičky na vánočních trzích,“
napsal na Facebooku Jakub Janda, maskot
„Evropských hodnot“ za všechny prachy
(hlavně od strany války). „V ruském letadle
zemřeli převážně představitelé ruských ozbro-
jených sil na cestě do válečné zóny, ve které
má ruská armáda na svědomí masívní a v po-
slední dekádě bezprecedentní vyvražďování ci-
vilistů ve stylu vyvražďování Čečenska. Západní
svět, včetně jinak k Moskvě dost tolerantních
Francouzů, mluví o válečných zločinech…
Sami se rozhodli sloužit ruské vojenské maši-
nérii. Při její vojenské operaci zemřeli.“ Oválem
zvlčilé nekrofilie cválá i Jaromír Štětina. Kdysi
favorit sovětských území za sedmero západy.
Teď zase flašinet diluviální pravice. Pohromu,
z níž bodlo u srdce napříč spektrem, třísní zho-
vadilostí: „Alexandrovci jsou vojáci. Letěli do
války. Ve válce lidé umírají. Byli osudem ušet-
řeni potupy tance na hrobech mrtvých z Aleppa.
Těch mrtvých, které zabili jejich kolegové ve
zbrani.“

Ta sprška urážek má umýt jiné pracky. Ty, co
teror proti Sýrii sponzorují už přes pět let.
A v zajetí panovačné mánie, že Asad musí jít!,
by ji klidně nechaly krvácet i dalších pět. Ač ani
jim neuniká, že Sýrii, zbavenou civilizované
moci, okupuje fanatická genocida. Rusko do
války vstoupilo, až když to začalo hrozit akutně.
Na pozvání vlády, jež vzešla z legálních voleb.
A nemít podporu většiny populace, proti tak
bezprecedentní agresi by se zhroutila už dávno.

Dokud Aleppu vládl džihád, vraždění civilistů
bylo zvratkometům šumafuk. Grimasou lidu-
milů se pitvoří, až když ta karta cizích služeb
ztrácí i Aleppo. Jak proto, že jí ho bere Bašár
Asad, co prý musí jít. Tak proto, že tím, kdo mu

pomáhá lidem
vrátit svobodu, je
právě ruský voják.
Pak je tu ovšem
i důvod, který se
v češtině tutlá.
V Aleppu pod vládou teroru uvízly i desítky za-
hraničních instruktorů. V plastových pytlích
i s prackami nad hlavou. Těch z absolutních
monarchií v sousedství. Hlavně však z liberál-
ních demokracií za sedmero horami. To in
 flagranti si žádá přehradný virvál. Kdo jiný smí
šetřit hlasivky méně než týpky, ochotné krýt
i zločiny čečenské mafie? Opičí lásku, již k ní
planou, nezviklala ani komanda, vraždící ruské
děti. 

Tanec nad hroby mrtvých Alexandrovců je
klíčem i k jinému tajemství. Ten dupák předvádí
hvězdná pěchota, povolaná do boje proti ruské
propagandě. Cirkusu, co klame šminkou
i tělem. Dušičky, ochotné zobat z ruky, děsí
hybridní válkou. Tajuplnými hackery, jimiž prý
Hillary Clintonovou porazil Vladimir Putin, a ne
Donald Trump. Pravé pozadí švindlu nevidí jen
bílá hůl. Důvěra v majestát, co by rád šafářoval
konci dějin, se hroutí. A s ním i v říkanky, jež
nechal tlachat své jezinky.

Munice špuntovky, která jim zbyla, je pre-
kérní. Pase po vnitřním nepříteli. Po spiklen-
cích neamerické činnosti, na něž by ráda
svedla své vlastní debakly a alotria. A právě tím
si pořídila i cinknuté alibi pro chomout, jejž
hodlá nasadit svobodě projevu. Onomu z lid-
ských práv, s nímž stojí i padá nejvíc sameto-
vých tirád. Jezinkám pravdolásky otevřely
vrátka právě ty.  

Co že je zakázaným ovocem, se už ví. Co že
má hřbitovní ticho, o niž té prohibici kráčí, vy-
plnit, však halila mlha. Je-li snad mustrem
toho, co se smí, tanec nad hroby mrtvých
umělců, hrozí nám rituální kastrace. Všeho,
o čem je moderní civilizace. 

PL 27. 12. 2016 

Vánoční tragédie,
zvlčilá nekrofilie
JOSEF SKÁLA
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KALENDÁRIUM
Miloš Kirschner – výročí narození 110
(16. 3. 1927-2. 7. 1996 Praha). Loutkář. Začát-

kem padesátých let musel přerušit studium mezi-
národního práva a byl i uvězněn. Po absolvování
vojny u pověstných PTP byl v r. 1951 přijat do Di-

vadla Spejbla a Hurvínka. Od r. 1966 v něm převzal
ředitelskou funkci, rozvíjel a inovoval tradici i cha-
rakter hlavních postaviček. Jednou z jeho inovací
bylo studování her v cizích jazycích, které umožnilo
účinkování v zahraničí. Získal řadu ocenění včetně
titulu národní umělec.

Josef Skupa – výročí narození 125, výročí úmrtí
60

(16. 1. 1892 Strakonice - 8. 1. 1957 Praha). Lout-
kář, duchovní otec loutky Spejbla. Původní profesí
učitel. Spolupracoval s amatérským Loutkovým di-
vadlem Feriálních osad lidového loutkáře Karla No-
váka, které později, od r. 1927, vedl. Od r. 1930 se
loutkovému divadlu věnoval profesionálně. Ve 30.
letech přešel na vážnější repertoár v reakci na
ohrožení německým fašismem. V r. 1944 byl od-
souzen k 5 letům káznice v Drážďanech, ale po
bombardování města se mu podařilo uprchnout.
V r. 1948 byl jmenován národním umělcem.

Josef Rek – výročí narození 120
(12. 2. 1912 Hukvaldy - 1. 5. 1973 Trojanovice).

Pedagog a významný sběratel lidových písní z Va-
lašska. Polozapomenuté písničky harmonizoval

a upravoval do tří hlasů. Knižně je vydal pod ná-
zvem Trojanovice zpívají: lidové písně zpod Rad-
hoště, kde jeho spolupracovníky byly další
trojanovické osobnosti: malíř Antonín Strnadel a
spisovatel Bohumír Četyna (vlastním jménem rov-
něž Strnadel). Vedl valašský soubor písní a tanců
Radhošť z Trojanovic.

Václav Tille – výročí narození 150
(16. 2 1867 Tábor – 26. 6. 1937 Praha). Divadelní

a literární kritik. Slavista a germanista, pracoval
v univerzitní knihovně v Praze a studijní knihovně
v Olomouci, byl řádným profesorem srovnávacích
dějin na Univerzitě Karlově. Pod pseudonymem
Václav Říha vydával pohádky. Od r. 1902 redigoval
knižnici pro děti Žeň z literatur. Byl členem Rotary
klubu, Evropského literárního klubu, spoluzaklada-
telem PEN klubu. 

Milada Jaroňová – výročí narození 100
(18. 2. 1917 Zašová – 14. 8. 2005 Rožnov pod

Radhoštěm). Výtvarnice, krajkářka. Pracovala v Go-
belínovém ústavu ve Valašském Meziříčí jako in-
struktorka irské krajky. Její modifikace irského
háčkování byla odborníky z ÚLUV nazvána „zašov-
ská krajka“. Proslavily ji jednotlivé kytičky, které
vyprostila z plochy krajky. Její výrobky získaly
stříbrnou medaili na Expo 58 v Bruselu. Doma jí byl
udělen titul Mistryně zašovské krajky.

Jan Neplach – výročí narození 695
(23. 2. 1322 Hořiněves – asi 16. 9. 1371 Opato-

vice nad Labem). Kronikář. V deseti letech byl přijat
do benediktinského řádu a bylo mu umožněno stu-
dovat v Bologni. Od r. 1348 byl opatem v klášteře
v Opatovicích. Často cestoval ve službách Karla IV
a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Jeho jediné
známé dílo Stručný spisek kroniky římské i české
je dostupné ve svazku Kroniky doby Karla IV. (nakl.
Svoboda, 1987).

Bohumil Říha – výročí narození 110
(27. 2. 1907 Vyšetice – 15. 12. 1987 Dobříš). Spi-

sovatel. Byl učitelem v Čáslavi a v Poděbradech, od
r. 1952 tajemníkem Svazu spisovatelů, v letech 1956
- 1967 ředitelem Státního nakladatelství dětské knihy.
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Angažoval se v Unesco a IBBY (Mezinárodní sdružení
pro dětskou knihu). Získal prestižní mezinárodní Cenu
Hanse Christiana Andersena. Doma byl oceněn titu-
lem národní umělec. Je považován na předního před-
stavitele socialistického realismu. Z bohaté tvorby pro
děti je slavná Honzíkova cesta, která je stále v nabíd-
kách knihkupectví, ovšem po velmi kontroverzní ak-
tualizaci. Známé jsou romány Venkovan, historická
trilogie Přede mnou poklekni, Čekání na krále, A zbyl
jen meč. Na motivy románu Doktor Meluzin natočil
František Vláčil film Dým bramborové natě.

Nina Bonhardová – výročí narození 110
(6. 3. 1907 Żołynia (Polsko) - 30. 6. 1981 Praha).

Spisovatelka, novinářka a publicistka. Byla spolu-
zakladatelkou a šéfredaktorkou časopisu Vlasta.
Pracovala jako úřednice, filmová archivářka a re-
daktorka do r. 1962, pak se zcela věnovala vlastní
literární tvorbě. Známé jsou především její histo-
rické romány, např. Tanec rabů, Královský úděl
a knížky pro mládež, např. Pohádky třeboňského
kapra a autobiografický román Františka a čtyřlís-
tek. Občanským jménem Anna rozená Urbánková.
Její syn Roman Bonhard byl klavírním virtuosem.

Jan Želivský – výročí úmrtí 595
(asi 1380 – 9. 3. 1422 Praha) Husitský kněz

a kazatel. Od r. 1418 kázal u Panny Marie Sněžné
na Novém městě pražském. Vedl Pražany při dobytí
Novoměstské radnice známém jako 1. pražská de-
fenestrace. Jako stoupenec radikálního křídla hu-
sitů a vůdce pražské chudiny čelil odporu
umírněných husitů. Na základě žaloby betlém-
ského kazatele Jakoubka ze Stříbra byl zajat, od-
souzen a v utajení popraven.

Anna Sedlmayerová – výročí narození 105
(17. 3. 1912 Vranín u Štěpánovic – 13. 5. 1995

Tourov u Vodňan). Spisovatelka, prozaička. Litera-
tuře se věnovala od r. 1945. Nejprve zveřejnila
knížky pro děti, pak romány na společensky vý-
znamná témata (např. osídlování severočeského
pohraničí, historie dělnického hnutí, situace žen).
Popularitu získaly její psychologicky pojaté detek-
tivky (Pomozte mi Terezo!, Grandlová brož, Déšť
ustal k večeru), ve kterých motivy zločinu leží
v době okupace, v milostných problémech; z udá-
lostí padesátých let čerpala v detektivce Symbol
zůstal mramorový. V r. 1970 byla vyloučena z KSČ
a po určitou dobu nemohla publikovat.

Gabriela Preissová – výročí narození 155
(23. 3. 1862 Kutná Hora – 27. 3. 1946 Praha).

Spisovatelka. V rodině své pražské tety, kde pobý-
vala v mládí, přišla do styku s významnými literáty
své doby. V obou manželstvích i v povolání spiso-
vatelky hodně cestovala. V r. 1925 se stala řádnou
členskou České akademie věd a umění. Byla dra-
maturgyní Národního divadla, autorkou společen-
sko-kritických tragédií z vesnického prostředí, ať
už v prozaické či dramatické formě. Drama Její
pastorkyňa zhudebnil Leoš Janáček. Opera zastí-
nila původní činoherní drama, ale to, že na něm ne-
bylo třeba pro potřeby libreta nic měnit, také
vypovídá o jeho kvalitě. I další významný skladatel,
J. B. Foerster, sáhl v opeře Eva k předloze G. Pre-
issové (Gazdina roba).

**************************************************
Dario Fo (24. března 1926 Sangiano – 13. říjen

2016 Miláno)
Ve věku 90 let zemřel italský spisovatel a režisér

Dario Fo, který získal v roce 1997 Nobelovu cenu.
Byl významným představitelem politicky zaměře-
ného divadla, navazoval rovněž na absurdní diva-
dlo, přičemž jeho hry jsou osobními fraškami

s vážným
podtónem.
Mezi jeho
díla patří na-
příklad Ná-
hodná smrt
anarchisty,
Archandělé
nehrají biliár
a Měl dvě pi-
stole s čer-
n ý m a
a bílýma
očima.

Nobelovu
cenu získal
podle pří-

slušného výboru jako dědic středověkých kejklířů,
který pranýřuje moc a obnovuje hodnoty utlačova-
ných.

Režisérovu tvorbu znají i milovníci divadla v ČR.
Například Divadelní spolek Kašpar uvedl jeho před-
stavení Za vším vězí ďábel. V Dejvickém divadle se
zase hrála jeho Mysteria Buffa. 

EVA BARTŮŇKOVÁ
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