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Vážení přátelé,
kauza Jiřího Žáčka a jeho Maminky se ukázala být daleko většího ka-

libru, než kdokoliv očekával. Přidám ještě malý kamínek do mozaiky od-
jinud, o běžícím zajíci aneb inspirováno maminkami. Autorka Milada
Motlová zpracovala říkadla, písničky a pohádky pro děti od 1 roku věku
až po předškoláky do knihy, kterou nazvala Česká říkadla, písničky a po-
hádky, která se dočkala již dalšího vydání. Kniha je prezentována jako
skvělý pomocník a učitel nejen do rodiny, ale i do škol, školek a mateř-
ských center. Nevím, zda básnička v ní otištěná, Běžel zajíc kolem plotu,
je zábavná, nebo malé dítě nějak obohacuje. Toto je její text: Běžel zajíc
kolem plotu, roztrh sobě novou botu. Liška mu ji zašívala, veverka se pos-
mívala. Huš veverko huš, vrazím do tě nůž, vrazím do tě zavíráček, budeš
zpívat jako ptáček, vrazím do tě kudličku, vyrazím ti dušičku. Samozřejmě,
že je to nesmysl za nesmyslem, ve skutečnosti by liška se zajícem nedě-
lala žádné cavyky, natož aby mu zašívala botu! A vůbec, jakou botu? Bota na botu. Ale co je horší, že
básnička ty naše malé tvorečky bezstarostně směruje k násilí. Ilustrace v knize jsou pěkné, bohužel si ji
tak pro svá mrňata asi pořídilo dost lidí, i když z ní v jednom místě kapala krev. Básnička sama je ovšem
plagiát. Původní verze zní takto (v Ladových Říkadlech): Otloukej se píšťaličko, nebudeš-li se otloukati,
budu na tě žalovati císaři pánu, ten ti dá ránu, až odletíš do velkého džbánu. Huš, huš, huš, vrazím do tě
nůž, vrazím do tě kudličku, vyrazím ti dušičku, vrazím do tě zavíráček, budeš zpívat jako ptáček. Kdo ví,
jak se na jaře píšťalky z vrbových prutů dělají, tohle chápe. Až po výtkách, jichž se autorce zřejmě dostalo,
obšťastnila děti novou verzí: Běžel zajíc kolem plotu, roztrhl si novou botu. Liška mu ji zašívala, veverka
se posmívala. Co ty se máš posmívati, když já umím zašívati? Hybaj, hybaj, hybaj ven, vyženu tě koštětem.
Zase stejná hloupost, jen se tvářící jako básnička pro malé děti. Alespoň je tentokrát celkem neškodná,
krom setrvalé (jaksi postmoderní) všudypřítomné nelogičnosti. Básničkám pro děti Jiřího Žáčka (včetně
té jeho feministkami odsuzované Maminky), Michala Černíka, Jana Dawidka či Jiřího Stana tohle nesahá
ani po kotníky.

Více už ale v Lipce. Zajímavé počtení vám přátelé přeji. 
Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa
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Mnichovské dny
Edvard Beneš

„Nedělali jsme si v této chvíli žádných iluzí
o tom, že československý pangermanismus
je definitivně rozhodnut jíti proti státu, proti
jeho klidu, klidnému jeho vývoji, jeho integritě
a vůbec jeho existenci. Zdálo se nám, že jsme
o tom podali už dost dokladů. Západní vel-
moci toho bohužel ani v této chvíli nechápaly.

Oba poslové, které poslala Sudetendeutsche
Partei k Hitlerovi do Norimberku se čtvrtým plá-
nem, došli včas před jeho řečí ze dne 12. září.
Řeč Hitlerova, výše už uvedená, byla odpovědí
na čtvrtý plán: znamenala, že německá vláda
chce podporovat československý pangerma-
nismus k odloučení se od republiky do dů-
sledků, i za cenu války. Věcně, nikoli formálně
naznačovala, že předpokládá, že se českoslo-
venští hakenkreuzleři odhodlají k otevřenému
vystoupení proti Československé republice. Hit-
ler, užívaje svých dvou hlavních nástrojů, Hen-
leina a Franka nařídil sudetské straně
v odpověď na dalekosáhlé koncese čtvrtého
plánu, jimiž československá vláda na nátlak zá-
padních velmocí vyplňovala československému
pangermanismu všechna jeho politická přání,
aby se připravila na povstání.

V tom duchu akce našich Němců pak skutečně
začala. Hned po führerově řeči se srotilo německé
obyvatelstvo po náměstích a ulicích řady měst,
městeček, vesnic a krajů obydlených německým
obyvatelstvem, aby dalo průchod svému hakenk-
reuzlerskému a germánskému přesvědčení. Někde
pořádalo lampiónové průvody, jinde jen zpívalo De-
utschland, Deutschland über alles, Horst Wessel

Lied, provolávalo slávu Hitlerovi a hanbu Benešovi,
Hodžovi a Československé republice. Na všech bu-
dovách a význačných návrších byl vyvěšen ha-
kenkreutz.

Brzy se však ani tím nespokojilo a počalo vybíjet
české krámy, státní úřady, policejní, finanční i čet-
nické stanice strážnice a týrati a pronásledovati
české úředníky a české občany. S českými domy,
krámy a občany trpěli všude především také židov-
ské krámy a lidé.

Kde se demonstrace prováděly při státních hra-
nicích, tam přecházeli demonstranti i hranice a při-
nášeli si z Německa do Československa zbraně
i střelivo. Na několika místech došlo k přestřelkám
a bitkám, když členové a ozbrojené formace Sude-
tendeutsche Partei počali násilím obsazovat čet-
nické stanice, strážnice finančních úřadů a celní
úřady. Jinde zase v pohraničí obyvatelstvo počalo
vyvracet hraniční sloupy. V pohraničních městech
vznikla panika. Někde německé obyvatelstvo po-
čalo prchat do říše, protože kolovaly zprávy, že Ně-
mecko poslalo Československu ultimátum a že se
připravuje vpád do Československa. Byl vyvoláván
všude dojem, jako by se začínalo německé povstání
u nás vpád německé armády z říše na naše území.
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České rodiny v pohraničí počaly se stěhovat;
v jednom dnu vystěhovalo se např. jen z krumlov-
ského pohraničí v jižních Čechách asi na 400 rodin.
Strážní službu a pořádkovou službu na silnicích
a cestách počali uzurpovat si ti tak zlověstně známí
ordnéři Sudetendeutsche Partei. Počali obsazovat
příchody do měst a míst. Kurýři strany svolávali ně-
mecký lid z vesnic do měst k demonstracím. Řada
českých lidí přišla o život, když se postavili na
odpor ordnérům a hleděli znemožnit kurýrní službu
sudetoněmecké strany. Československé policejní
a četnické orgány zůstaly zpočátku dle rozhodnutí
nadřízených úřadů, a pokud to bylo vůbec možno,
koncentrovány na svých stanicích, aby nemusely
užít zbraní a nevyvolávaly incidenty, na které se jen
velmi čekalo a jež měly být krajně využity proti
nám v Německu, v západní Evropě i v celém světě.

Demonstrace začaly ponenáhlu nabývat ráz po-
vstání. Dne 13. září dopoledne napadl v Tachově
dav hlídku vojáků, hlídajících okresní úřad. Došlo
k bitce, v níž byli mrtví. Ve Schwaderbachu u Kras-
lic přepadl dne 13. září 1938 nacistický dav čet-
nickou stanici a zmocnil se obce ležící na hranici.
Odvlékl přitom několik českých celníků za hranice.
Povstalci, bojující hlavně s ručními granáty

a jsouce zároveň podporování střelbou z němec-
kého území, byli nakonec obklíčeni českosloven-
skými vojenskými oddíly. Drželi se po několik dní,
protože československý oddíl musil jen s námahou
opětovně dobývat této pohraniční obce, aby nevy-
volal mezinárodní incident s Německem.

V Trinksaifenu u Nejdku byl poštovní úřad demo-
lován, telegrafní a telefonní dráty přestřihány, vy-
páčeny zásuvky v poštovním úřadě a nalézající se
tam peníze odcizeny; správce pošty byl zraněn.
V Pernštejně u Kadaně ordnéři Sudetendeutsche

Partei obsadili nádraží, přemalovali české nádražní
nápisy a na hlavním stožáru, kde visela vlajka
státní, vyvěsili vlajku s hákovým křížem, přednosta
stanice s personálem byl nucen uprchnout. Po-
dobné obsazení poštovních a železničních úřadů
bylo hlášeno i z jiných míst severozápadních Čech.
Řada českých úředníků a zřízenců a také němec-

kých sociálních demokratů a komunistů byla od-
vlečena do Německa jako rukojmí.

Den 14. září došlo k důležitější přestřelce
v Chebu. Po vyvolání násilnosti ze strany demon-
strantů došlo ze strany úředních orgánů k dobývání
hotelu Victoria, kde se nacházelo ústředí sudeto-
německé strany. Československá branná moc mu-
sela tu postupovat energicky, měla-li znovu zavést
pořádek. Dva oddíly policejní stráže doprovázené
dvěma obrněnými auty dobývaly hotel, kde se su-
detští hakenkreuzleři zatarasili, aby zabránili do-
movní prohlídce. Když byl hotel dobyt, bylo na ulici
šest mrtvých, zastřelených tommygany z němec-
kého hotelu. V Habersbirku u Falknova vzali dne
13. září ordnéři útokem četnickou stanici. Zabili
čtyři české dělníky a jejich ženy ztýrali. Celkem zde
bylo zabito dvanáct osob. Vzpoury tyto začaly hned
12. září po řeči Hitlerově na sjezdu v Norimberku,
denně se pak rozšiřovaly a počet obětí na zabitých
a raněných se denně zvyšoval.“

(Mnichovské dny, Svoboda 1968, str. 230 - 233)

Pozn. redakce: Při výkonu vojenské služby za
branné pohotovosti v r. 1938 padlo nebo zahynulo
262 vojenských příslušníků, zraněno bylo 316
osob, nezvěstných, tedy těch, kteří upadli do zajetí,
bylo 45. Civilní ztráty v době nepokojů německého
obyvatelstva byly též vysoké. Do Německa bylo od-
vezeno resp. uneseno jako rukojmí téměř 2000
osob. V tomto čísle jsou zahrnuti i němečtí sociální
demokraté a komunisté, kteří Československé re-
publice zůstali věrní.
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Germanizace Čechů, likvidace českého národa,
nadvláda Němců

Tomáš Garrigue Masaryk, ještě než se rozhodl
pro odjezd z Rakouska v roce 1914, aby bojoval za
nový osud Čechů, zjišťoval, jaké plány má monar-
chie, pokud jde o český národ. Dozvěděl se,
stručně a zjednodušeně řečeno, že po brzké ví-
tězné válce budou dosud vydobytá práva Čechů
anulovaná, a říši bude germanizovaná. O tom
svědčí i pozdější vyhlášení, které rakouští Němci
přijali na Velikonoce roku 1915. V memorandu,
které se v jedné kapitole týká „české otázky“, je
uvedeno:

1. Dosavadní království a země na Říšské radě
zastoupené budou se pro budoucnost jmenovat:
Císařství rakouské.

2. V rámci Císařství rakouského dostanou Halič,
Bukovina a Dalmácie zvláštní postavení… ostatní
země Předlitavska pak vytvoří jednotné, uzavřené
území se samostatným zákonodárstvím a správou
(Západní Rakousko).

8. Pro Císařství rakouské ustanovuje se státní
řeč německá. Zákonem třeba ohraničiti území, na
kterém mají kmenové bydliště neněmečtí národové
a v nichž ve vnějším styku služebním státních
úřadů… může být užíván vedle státní řeči také
jazyk jejich.

10. Poměr národa německého a národů ostat-
ních je třeba říditi tak, aby bylo neustále zachová-
váno a zajištěno státní a kulturní vedoucí postavení
německého národa.

Tak měla vypadat ono vychvalovaná symbióza
národů. Germanizace a vedoucí postavení Němců!

Jak vypadalo toto mírové soužití národů v 19.
století v našem pohraničí? Sledujme pozorně ná-
sledující text. V Žatci byl vydán tento leták, který
dostatečně zřetelně dokazuje tehdejší nafoukanou
nadřazenost českých Němců.

"Stále nesmiřitelnějším se stává vystupování
podružného českého lidu v německých Čechách.
Nejdrzejším způsobem roztahuje se tento hlu-
boce pod námi stojící národ na německém
území... Němečtí měšťané a majitelé domů, ně-
mečtí průmyslníci v Žatci: nadešel čas k bezo-
hlednému boji za německou národnost a za
německé právo. Tento barbarský národ již prolil
i krev našich německých bratří, chcete se ještě
horších věcí dočkati od této polocivilizované

hordy? Prvním výpadem na našeho odvěkého ne-
přítele budiž, že vy, němečtí měšťané a majitelé
domů, všem Čechům byty vypovíte, a že žádný
Němec nesmí jim popřáti přístřeší. Žádný Němec
nesmí již pod jednou střechou bydleti se svým
úhlavním nepřítelem." (Politické dějiny, Adolf
Srba, Praha, 1901)

Protičeské manifestace se konaly 28. 11. 1897
také například ve městech Ústí nad Labem, Jablo-
nec, Broumov, Most, Bílina, Cheb. Češi byli vypoví-
dáni ze zaměstnání, z bytů, pronásledováni za to,
že mluvili česky, že posílali své děti do českých
škol, pokud v místě vůbec nějaké byly. Prostě za
to, že byli Čechy.

Jak vypadala sociální situace za Rakouska-
Uherska, znám z vyprávění své prababičky, která
prožila obě světové války. Vychovala 6 dětí. Všichni
žili v bídě. Obyčejný hlad byla běžná součást života
v českých zemích za oné rakousko-uherské sym-
biózy. Jednoho syna ji zabili ve válce a druhého za-
střelili při Rumburské vzpouře. Z jejího vyprávění
si pamatuji její časté opakování, které nám říkala:
„Němec zůstane vždy Němcem, nikdy jim ne-
věřte!“ Zemřela v 93 letech ve spánku s úsměvem
na tváři.

Tak kdo vlastně zničil Rakousko-Uhersko? Byli
to rakouští Němci, kteří usilovali o nadvládu nad
„méněcennými slovanskými národy“ a jejich ger-
manizaci, a to i za pomocí mocenských prostředků.
Za těchto podmínek nebylo možné slovanským ná-
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Dobytek musí chodit po silnici!
Můj strýc Bohumil Čech žil s rodinou od roku 1923 nejprve v Dolenicích u Moravského Krumlova a od

roku 1928 pak v Bezkově u Znojma. Byl řídící učitel na jednotřídce, ppor. ruských legií, člen Sokola, ČSČK,
hasičů a skautský vedoucí. Bezkov byla ryze česká obec a kdyby nebylo naprosté blízkosti hranic (asi 5
km) a budování pevnůstek v roce 1937, ani bychom nevěděli, že se něco děje. Od ledna 1938 ale i sem
dolehla nervozita a zprávy o henleinovských provokacích v blízkých německých obcích.

Po zabrání poněmčených obcí (Podmolí, Lukov a další) byly zabrány i obce ryze české, a tím byl Bezkov
odříznut od republiky a spojen s ní jen jednou lesní cestou. Strýc byl na této cestě zatčen a odvlečen do
Znojma, kde byl vězněn přes protesty, že byl vlastně unesen z čs. území. Teprve po čtyřech dnech byl
propuštěn. Po opravách hranic získal Bezkov přijatelné spojení s republikou.

Druhý můj strýc Oldřich Olejník žil od roku 1930 v Břeclavi. Byl ředitelem pobočky Královopolské spo-
řitelny, členem Sokola a SK Břeclav (Stadion ředitele Olejníka) a vůbec to byl společensky významný člo-
věk. Německé provokace začaly hned v roce 1933, od roku 1935 se stupňovaly a od konce roku 1937 již
byly zcela neúnosné. V Břeclavi byli např. Češi shazováni z chodníku, protože dobytek musí chodit po sil-
nici! Rodina ještě před příchodem německé armády odešla do Bystřice pod Hostýnem, strýc sám zůstal
ve spořitelně, byl však okamžitě henleinovci zatčen, byt byl vykraden a zapečetěn. Asi po dvacetidenním
věznění byl strýc vyhoštěn do vnitrozemí. Vladimír Valeš, tehdy Moravský Krumlov

České národní listy

Otec mě musel vodit do školy
Také já patřím mezi vyhnané v roce 1938 z našeho pohraničí, a to ze Šatova. Bylo mi devět let, ale pa-

matuji se, jak mě otec musel vodit do školy, protože nás Čechy bili henleinovci klacky, házeli po nás ka-
meny a nadávali nám. Nemohu ani uvádět ta slova, která na nás volali. Utíkali jsme jen s tím nejnutnějším,
každý nesl svůj uzlík. Nábytek a všechno zařízení jsme ve vlastním domku nechali, a utíkali jsme k mat-
čině sestře do Pavlic. Odtud jsme šli všichni do Okříšek a pamatuji se, že když nám matka jakž takž uva-
řila, že jsme jedli na bedně a seděli na zemi. Byli jsme tři kluci, a rodiče nad námi stáli a plakali. Po čase
nám známí půjčili nábytek, než jsme si něco pořídili. Otec pracoval na dráze v Okříškách.

V roce 1945 hned po osvobození se šel otec s mým bratrem podívat na náš domek. Jaké však bylo je-
jich překvapení – podlahy vytrhané, na půdě vyřezané trámy. Němka, co tam bydlela, říkala, že neměla
čím topit, takže to vyřezala. Náš nábytek tam také nebyl, no prostě nic. Museli jsme celý domek opravovat,
aby nám nespadl na hlavu, a nikdo nám nedal ani korunu. Nemohu na to všechno nikdy zapomenout.

Ještě bych chtěl připomenout, že bratr byl při odsunu Němců na vojně. Jezdil s transporty, které vozily
odsunuté Němce. Nikdy však neříkal, že by se s nimi špatně nakládalo.

A. P., tehdy Šatov, České národní listy

rodům dále zůstávat v Rakousku. Slovanské ná-
rody nechtěly dále sloužit německému „pan-
skému“ národu.

Zejména ve světle těchto skutečností, kdy se vy-
dávají knihy v zahraničí, které nejen, že překrucují
historii a dějiny Evropy a jejích národů, ale již přímo
útočí na svrchované státy a jejich představitele, se
ukazuje nutnost psát články, vydávat knihy, které
tuto propagandu alespoň částečně vyrovnávají.
Když se opakuje lež, musí se pakovat i pravda, aby
jednou nebyla lež považována za pravdu.

Ještě jednu skutečnost bychom měli znát, a to
že výše uvedenou publikaci dodává též Sudetoně-
mecká služba médiím Stříbro – Plzeň, poštovní při-
hrádka 112, 91524 Dinkelsbühl, SRN.

Zdá se vám také, že jejich, jak říkají, stále na-
bídnutá ruka ke smíření je přátelská? Podle skutků
je poznáte! Z publikace a z mnoha dalších tiskovin
sudetských Němců přímo prosakuje špatně skrý-
vaná nenávist. A někdy i jak z uvedeného vyplývá,
je neumně halena rouškou katolicismu.

Ogňan TULEŠKOV, ČNL
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Setkání významné pro budoucnost
Český premiér Bohuslav Sobotka na státní návštěvě Bavorska

Návštěva předsedy vlády České republiky v Mni-
chově ve dnech 10. a 11. března dále podpoří ba-
vorsko-české a sudeto-německo-české vztahy.
Jednalo se o páté setkání Bohuslava Sobotky
a jeho protějšku Horsta Seehofera.

Nejsou si již neznámí. Roste-li důvěra, lze řešit
i citlivé otázky. Zatímco oficiální oznámení vyme-
zuje bavorsko-české zájmy a soupis projektů, šlo
při setkání mezi čtyřma očima také o zájmy sudet-
ských Němců.

Bylo to opět tak dobře propojeno, že reportér
listu "PRÁVO" Jaroslav Zbožínek kolísal mezi ob-
divem a šokem: Horst Seehofer byl jako "chytrá
liška", když zastupoval zájmy sudetských Němců",
ilustroval dvoudenní návštěvu Sobotky v Mni-
chově". Bavorská diplomacie jednoduše předvedla
"další perfektní souhru". A tak bylo "dosaženo, že
Bernd Posselt se pod nenápadnou režií hostitelů
objevil ve správném čase na správném místě,
v cestě českého premiéra, který jej nemohl obe-
jít."

To se stalo před mnichovskou Hudební akademií
(Münchener Musikhochschule). V ní, jako v budově
vůdce (Führerbau), dostavěné v roce 1937, byla
dne 29. září 1938 podepsána Mnichovská dohoda
mezi Francií, Anglií, Německem a Itálií, která za-
kotvila připojení Sudet k Německu. Datum s velkou
důležitostí pro sudetské Němce.

Konečně, v Českém centru byl mluvčí etnické
skupiny, doprovázený velkým davem kolegů z kra-
janského sdružení a sympatizujících skupin. S čes-
kým premiérem tak intenzivně jednal při večeři
v Hornobavorském hostinci.

Příští den čekala na Sobotku pracovní snídaně
s prezidentkou bavorského parlamentu a nositel-
kou Karlovy ceny Barbarou Stammovou a recepce
pořádaná parlamentní skupinou SPD. Přitom re-
prezentoval sudetské Němce Volkmar Halbleib,
mluvčí a místopředseda frakce vyhnanců. 95letou
Olgu Sipplovou, pocházející z Karlových Varů, za-
kladatelku a čestnou předsedkyni Seliger-Geme-
inde, poctil Sobotka, který je také předsedou České
sociální demokracie (ČSSD), medailí Karla Kra-
máře, pojmenovanou po prvním předsedovi vlády
Československa.

"Předsedové vlád jsou si vědomi významu spo-
lečné historie", uvádí společné prohlášení. "Shodli
se na tom, že ze zkušenosti minulosti vzniká záva-
zek pro budoucnost. Předsedové vlád zdůraznili
význam, který má společné formování budouc-
nosti, vyplývající z tohoto závazku."

V roce 2014 otevřené zastoupení Bavorska
v Praze charakterizuje toto prohlášení jako "vidi-
telné vyjádření bavorsko-českého přátelství".
"Přátelsky se žije každý den, a to zejména lidé
v příhraničních oblastech". "Poskytují svým nasa-
zením v přeshraničních aktivitách a kontaktech
cenný příspěvek k mezinárodnímu porozumění",
zdůraznili předsedové vlád.

To, že se otevře v roce 2016/17 bavorsko-česká
zemská výstava o císaři Karlu IV. v Domě bavorské
historie a 14. května v České národní galerii
v Praze, je výsledkem dohod z roku 2013, s před-
chůdcem Sobotky Petrem Nečasem. Idea každo-
pádně přežila dvojnásobnou změnu vlády v Praze.
Nápad měl, a představil jej veřejnosti během su-
detoněmeckého dne v roce 2014, mluvčí etnické
skupiny Bernd Posselt. Již v té době oznámil
landsmanšaftu, že při sudetoněmeckém dni v roce
2016 se bude konat v Norimberku, vedle Prahy
druhém oblíbeném městě Karla IV. Památka spo-
lečného krále Čechů a sudetských Němců se oslaví
přesně na jeho 700. narozeniny. Výstava bude do-
provázena také programem s různorodou sudeto-
německou účastí. Se zapojením bavorsko-českého
pohraničí, metropolitní oblasti Norimberku a měst
podél Zlaté stezky (Via Carolina) mezi Norimber-
kem a Prahou.

Sobotka a Seehofer také diskutovali o současné
uprchlické krizi. Opakovaně se vyjádřili ve pro-
spěch životaschopného evropského řešení, na
které se dotazoval novinář Sebastian Kraft z ba-
vorského televize, dlouhou dobu působící ve vedení
Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde. Zda se
dá očekávat praktické provádění rozhodnutí EU
také od České republiky.

Hlavním bodem rozhovorů bylo nevyhovující do-
pravní spojení mezi Bavorskem a Čechami, kterým
trpí zejména sudetští Němci. Železnice a dálnice
nejsou v kompetenci Bavorska, přesto se Svo-
bodný stát podílí na plánování na svém území, řekl
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Seehofer a připustil, že není se situací "jako v 19.
století" spokojený: "Naléhavě potřebujeme mo-
derní spojení železnicí východ - západ". Sobotka
mu v rozhovoru mezi čtyřma očima připomněl, že
Bavorsko má konec konců německého ministra
dopravy (Alexander Dobrindt). Konkrétně se zamě-
řili na urychlení vlakového spojení z Mnichova do
Prahy přes Furth im Wald a Marktredwitz Schirn-
ding, stejně jako na rozšíření spojení po dálnici
A93/B303/D6 z letiště z Prahy na Karlovy Vary
a Cheb do Marktredwitz. "Mittelbayerische Zei-
tung" připomněly v této souvislosti ve svém úvod-
níku návrh mluvčího Bernda Posselta na "dopravní
projekt evropské jednoty", který by měl začínat
v bavorsko-české pohraniční oblasti.

Také průmysl, věda, ochrana životního prostředí
(kooperace mezi Národními parky Bavorský les
a Český les) a vnitřní bezpečnosti, mají pro sudet-
ské Němce velkou důležitost, zejména partnerství
ve školství a kultuře. Partnerství existuje mezi Ba-

vorskem a Českou republikou již 150 let. Umožňuje
setkávání a výměnné programy, jakož i výuku ja-
zyka sousedního národa. Společná zemská vý-
stava musí být "jen prvním krokem trvalé
spolupráce ve všech kulturních oblastech". Bavor-
sko-česká kulturní dohoda z května 2015, kterou
Bernd Posselt prosadil společně s ministry kultury
Danielem Hermanem a Ludwigem Spaenlem, je
"základem pro spolupráci muzeí, divadel, galerií
a památníků".

Při návštěvě tři památníků v Mnichově byl pre-
miér Sobotka viditelně a slyšitelně zamyšlený. Před
pamětní deskou na Hudební akademii připomněl, že
Mnichovské dohody se tehdejší Československo ne-
účastnilo a vyzval k pokračování v postupu evropské
integrace i přes současné problémy. Již předtím,
v novém Dokumentačním centru nacionálního soci-
alismu, vedle univerzity Ludwiga-Maximiliana, byl

hluboce dojatý povahou a rozsahem práce, jakou
Bavorsko věnuje temné kapitole své historie.

V hlavní budově univerzity se konalo společné
připomenutí aktivistů hnutí odporu "Bílá růže",
kteří ve vyhlášení 18. února 1943 odsuzovali mar-
nost druhé světové války, a byli odsouzeni k smrti
a popraveni o několik dní později. Na pamětním
kameni v univerzitním atriu položili Seehofer a So-
botka věnce. Za sudetské Němce byla přítomna
profesorka Barbara Probstová Polášková, členka
sudetoněmeckého spolkového shromáždění, pří-
buzná popraveného otce rodiny Christopha Prob-
sta, který patřil k vnitřnímu kruhu "Bílé růže". 

Při všech událostech doprovázeli premiéra
český generální konzul Milan Čoupek a velvyslanec
Jan Tomáš Podivínský. K delegaci patřili místop-
ředseda vlády a ministr pro vědu Pavel Bělobrádek
a jeho náměstek Arnošt Marks, ačkoliv se také vě-
novali vlastním schůzkám. Odpolední setkání po
dobu dvou a půl hodiny v Českém centru bylo spe-
ciálně věnováno "českým, sudetským a židovským
krajanům", staré trojici národů Václavské koruny.
To, že sudetští Němci jsou někdo jiný, než bavorští
hostitelé, bylo při tomto interním setkání posíleno
tím, že předseda vlády ve svém projevu zdůraznil
sjednocující roli našich "bývalých německých ob-
čanů z českých zemí, kteří nyní žijí v Bavorsku".
Byla zde i malá výstava na četných plakátech
"Karel IV. v Praze a Norimberku“, která byla hos-
tům představena Jiřím Fajtem, generálním ředite-
lem Národní galerie a Wolfgangem Jahnem
z Domu bavorské historie. 

Hosté Sudetoněmeckého landsmanšaftu tak dů-
kladně a dlouho mluvili se Sobotkou, že mnoho
dalších již reptalo, že také chtějí mluvit s předse-
dou vlády. Byli to - mluvčí SL Bernd Posselt, před-
seda Sudetoněmeckého spolkového shromáždění,
Reinfried Vogler, předseda sudetských Němců
v Bavorsku, Steffen Hörtler, předsedkyně SL města
a kraje Mnichova, Johanna Slawiková, předseda
sudetských kněží a bývalý Visitator Monsignor Karl
Wuchterl, ze SL Zuzana Fingerová, předseda sude-
toněmecké akademie věd a umění, profesor Rudolf
Fritsch, předsedkyně pracovní skupiny sudetských
akademiků, Gudrun Heissigová, dva z vedení Seli-
ger Gemeinde, Helmut Eikam a Albrecht Schläger,
spolu s Olgou Sipplovou, poslanci Peter Becher,
Volkmar Halbleib, představitel Ackermann-Geme-
inde s národním manažerem Matthiasem Dörrem
a mnoho dalších čelních představitelů. 
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Kauza Zeman aneb puč sudetských Němců 2016
MARU

Po četných česko-sudetských setkáních a dis-
kusi v pozadí se konala slavnostní večeře bez pří-
tomnosti médií v pivovaru Aying s Horstem
Seehoferem, se kterým (nesmíme zapomenout, že
je od roku 2012 nositelem sudetoněmecké evrop-
ské Karlovy ceny) je si Bohuslav Sobotka jak lidsky,
tak i politicky o další krok blíž. Seehofer se zmínil
ve svém krátkém přivítání, vedle vrcholných před-
stavitelů Bavorska a České republiky, výslovně
o mluvčím etnické skupiny. Nazval jej "nepostra-
datelným stavitelem mostů" a pochválil čtvrtý ba-
vorský kmen jako základ pro budoucí spojení mezi
oběma zeměmi. 

Bernd Posselt byl velmi pečlivě umístěn a konal
u stolu rozsáhlé debaty s vicepremiérem Bělobrád-
kem, který loni v létě v položil v Sudetském domě
květiny obětem vyhnání, náměstkem Marksem
a vysokými českými diplomaty pro vztahy s Němec-
kem. Země byla zastoupena v tomto kole patronkou
sudetských Němců, státní ministryní Emilií Mülle-
rovou a Státní radovou Karolinou Gernovou Baue-

rovou, vedoucí státního kancléřství. Hlavním cílem
všech důvěrných rozhovorů byly konkrétní kroky
k dalšímu prohloubení českou-německého, česko-
bavorského a česko-sudetoněmeckého konver-
genčního procesu. 

Na závěr státní návštěvy Bavorska došlo ke kon-
verzaci v Komoře řemesel pro Mnichov a Horní Ba-
vorsko s euroministryní Beate Merk a k prohlídce
Ludwig Bölkow Campusu v Taufkirchen u Mni-
chova, s Marcelem Huberem, sudetoněmeckým
státním ministrem v čele bavorské státní kance-
láře. 

Informace z této dvoudenní návštěvy, v níž byli
sudetští Němci centrálními aktéry, byly nejen
v českých novinách. Bernd Posselt také byl na půl
hodiny přímo přenášen ve vysílání České televize,
a diváky v České republice informoval o veškerých
souvisejících otázkách. 

Herbert Fischer, Sudetendeutsche Zeitung, 
18. 3. 2016, str. 1,3

Volný překlad pro České národní listy Pavel Rejf
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Neuvěřitelná kampaň, která byla rozpoutána
kolem faktu, že prezident Miloš Zeman zcela podle
svého práva nevybral strýčka ministra kultury Her-
mana mezi vyznamenané, není náhodná. Havlis-
tická klika, Pražská kavárna – tyto názvy označují
kolaborantskou skupinu politiků, umělců a dalších
tzv. osobností, kterým udělala volba prezidenta ČR
čáru přes rozpočet.

Ne nadarmo psaly sudetoněmecké noviny po
zvolení Zemana českým prezidentem zklamané re-
akce: „Taková historická příležitost se již nevrátí.
Škoda! Škoda!“

Pokud by byl tehdy zvolen Schwarzenberg, byli
bychom již možná součástí Německa a měli by-
chom zde už nejméně 80.000 migrantů.

Tato skupina kolaborantů, kteří ovládají Českou
televizi a mají vazby na většinu českých politických
stran, se však svého cíle nevzdala.

Naše zákony jsou pomalu uzpůsobovány záko-
nům Německa, přeshraniční spolupráce regionů
rozmazává naše státní hranice. Kolaborantská
media rozšiřují upravenou verzi českých dějin,
a účelově marginalizují vliv sudetoněmeckých sku-
pin v České republice.

Německé policii bylo před nedávnem dovoleno
zasahovat na našem území i proti demonstracím –
proč asi? Časová souhra s pokusem o puč nemusí
být náhodná.

Havlistické kolaboranty tlačí čas. S postupující
dobou se stále více provalují zločiny migrantů na
území Německa, německé sociální systémy pod
migrantskou zátěží kolabují.

A Češi migranty většinově odmítají. Čím více se
připojení ČR k Německu bude oddalovat, tím menší
bude pravděpodobnost, že se uskuteční.

A tak kolaboranti - pravděpodobně ve spolupráci
s americkou ambasádou – zorganizovali soft verzi
ukrajinského Majdanu.

Nebudu zde opakovat známé podrobnosti této
nechutné kauzy. Chci jen upozornit na skutečnost,
že našeho pana prezidenta obvinil ministr kultury
Herman, vůdce české pobočky katolické části
 Sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Ministr Herman je předsedou české pobočky
 Ackermann-Gemeinde. Tato organizace je součástí
Sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL).

Když se Herman omlouval na sjezdu SL za odsun
sudetských Němců z Československa, omlouval se
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bez mandátu českého národa předseda české po-
bočky Sudetoněmeckého landsmanšaftu opět Su-
detoněmeckému landsmanšaftu, a vydával to za
česko-německé smíření.

Ackermann Gemeinde je nedílnou součástí SL
SL zastřešuje tři organizace:
1. Katolickou Ackermann Gemeinde. Členy této

organizace jsou především čeští a němečtí církevní
preláti. Právě oni mají podle mého názoru na svě-
domí církevní restituce. S touto organizací kolabo-
rují politici TOP09, KDU-ČSL, Zelení (a s nimi i Piráti).
Sem si zařaďte kardinála Vlka, mnohé z českých
biskupů, Pitharta a další.

Sjezdů SL se zúčastňoval Schwarzenberg, Liška
a další.

Bělobrádek jim posílal zdravici.
2. Sociálně-demokratickou Selinger-Gemeinde.

Tato organizace rekrutuje členy z německých soci-
álních demokratů. Kolaboruje s ní ČSSD. Sjezdů SL
se zúčastňoval Rouček, Špidla, Marksová-Tominová
se svým německým manželem, sudetoněmcem
Marksem a další.

3. Fašistický (nejpravicovější a velice vlivný) Wi-
tikobund

Všechny tři organizace vzájemně spolupracují
a scházejí se pospolu na sudetoněmeckých sra-
zech.

Současný vůdce SL Bernd Posselt je zároveň
vůdcem německé pobočky organizace Panevropa.
Německá frakce Paneuropa-Union má názorově
blízko k vyhnaneckým organizacím. Je odpůrcem
nacionalismu a chce zastupovat zájmy vysídlenců
pokud možno v rámci evropského sjednocování.
Myšlenkový obsah hnutí Panevropa formuloval Ri-
chard hrabě Coudenhove-Kalergi. 

Ve své knize Praktický idealismus Kalergi pro-
hlašuje, že obyvatelé budoucích „Spojených států
evropských“ již nebudou původními národy Sta-
rého kontinentu, ale bude to druh zvířeckých pod-
lidí, vzniklých míšením ras. Tvrdil, že je nezbytné
„křížit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby
vzniklo mnohaetnické stádo bez specifických
vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci:
 „Člověk budoucnosti bude smíšené krve. Mnohost
národů bude nahrazena budoucí euroasijsko-ne-
groidní rasou, velmi podobnou starým Egypťa-
nům."

V Posseltovi se tedy spojují obě frakce – sudetští
Němci a globalističtí kriminálníci, kteří se snaží
o vygumování národních států. Je vidět, že jejich

zájmy jsou v mnohém totožné. A Petr Fiala, sou-
časný předseda ODS, byl dlouhý čas předsedou mo-
ravského zemského výboru Panevropy v České
republice.

Takže ani ODS nelze z tohoto spolku zrádců zcela
vyloučit.

I ANO bohužel kolaboruje: V roce 2015 schválili
brněnští zastupitelé nehoráznou deklaraci, omlou-
vající se Němcům za jejich odsun z poválečného
Brna v květnu 1945. Pro deklaraci hlasovala celá
radniční koalice (ANO, KDU-ČSL, hnutí Žít Brno,
Strana zelených, Piráti + TOP09). Zastupitelům za
ODS a ČSSD vše bylo zřejmě jedno. Nehlasovali.
Ostře proti byli pouze komunisté.

Sudetští Němci stále usilují o restituce. Iniciovali
sice změnu stanov, ale bylo to tak trochu klamání
tělem, protože německý soud tuto změnu stanov
zamítl. Zatímco změna stanov byla široce mediali-
zována, o zamítavém stanovisku soudu se příliš ne-
psalo.

SL je stále protičeským spolkem s původními
stanovami a nacistickými kořeny.

Marginalizace činnosti protičeských spolků v ČR
není na místě, na to mají v České republice příliš
mocné sympatizanty. Právě nyní můžeme vidět, co
tyto marginalizované skupiny a jejich přisluhovači
dokáží.

Pan prezident Zeman má své chyby, ale svými
zády nás chrání před zločinci, kteří ovládají Brusel
a Německo, a jejichž záměrem je islamizace Evropy
a zničení národních států.

V Německu se vzmáhá totalita, lidé jsou zatýkáni
za protiimigrační příspěvky na Facebooku, a média
jsou tvrdě cenzurována. Hospody, které pronajmou
sál Alternativě pro Německo (AfD), jsou napadány
anarchisty přesně ve stylu fašistických bojůvek. Po-
litikům AfD je vyhrožováno a jejich auta jsou zapa-
lována.

To vše u nás nelze rozpoutat v takové míře,
pokud v čele České republiky stojí prezident, který
je sám proti imigraci. Mějme to na paměti.

A uvědomme si, že se sudetšttí Němci ve spolu-
práci s českými kolaboranty a americkou ambasá-
dou právě nyní snaží v naší zemi o puč.
A symbolicky má být 28. říjen – den, kdy vznikla
Československá republika - zároveň datem počátku
konce její nástupkyně, současné České republiky.

O tom, jak je ministr Herman pravdomluvný, si
můžeme udělat představu kromě jiného i z článku
v Parlamentních listech
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Vítejte na stránkách společnosti
Ackermann-Gemeinde

Kdo jsme...
... jsme společenství křesťanů
... vznikli jsme roku 1946 jako

společenství založené katolickými
sudetskými Němci vyhnanými z je-
jich vlasti – Čech, Moravy a Rakous-
kého Slezska, kteří se po vzoru
Oráče v díle Jana z Žatce „Der Ac-
kermann aus Böhmen“ (1400) roz-
hodli pozitivním způsobem překonat
svůj těžký osud.

... dnes tvoříme společenství lidí,
kterým bez ohledu na jejich původ
leží na srdci německo-české a ně-
mecko-slovenské vztahy.

Svých cílů se snažíme dosáhnout...
... zpracováním trpné minulosti Němců a Čechů,

Němců a Slováků.
... uchováním společného kulturního dědictví.
... dialogem o utváření mírové budoucnosti.
... tím, že se zasazujeme o dodržování lidských

práv a základních svobod, zvláště o zachování a
realizaci práv menšin a etnických skupin.

Působíme…
v diecézních svazech a v regionech
ve sdružení Sozialwerk der Ackermann-Geme-

inde
v oddělení pro kulturu a vzdělávání Institutum

Bohemicum
v naší mladé sekci Jungen Aktion der Acker-

mann-Gemeinde
v oddělení pro vzdělávání mládeže Jugendbil-

dungsreferat der Ackermann-Gemeinde

v nadaci Stiftung Ackermann-Gemeinde
v české organizaci Sdružení Ackermann-Geme-

inde (SAG)

Předsednictvo
Předseda SAG:
Mgr. Daniel Herman
Místopředseda SAG:
Dr. theol. Petr Křížek
Duchovní rádce SAG:
P. Dr. Martin Leitgöb, CSsR.
Mluvčí Spirály SAG:
Petra Šuková
Jednatelka: 
Mgr. Eva Engelhardt

Členové předsednictva:
P. Adolf Pintíř, Alan Leier, sr. Francesca Šimuni-

ová, Ing. Ralf Kohout, P. Dr. Martin Leitgöb, Mgr. Da-
niel Herman, Ing. Hans Korbel, Dr. theol. Petr
Křížek,  Mgr. Eva Engelhardt, Petra Šuková - Spi-
rála
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"Daniel Herman pro PL: Já hájím zájmy České re-
publiky. Dostávám obrovskou podporu". Cituji ze
článku:

Jeden ze zodpovězených dotazů se týkal toho, že
Herman je předsedou Ackermann-Gemeinde. 
„Organizace je jednou ze základních součástí Su-
detoněmeckého landsmanšaftu?“ zajímalo čtenáře.
„Jsem předsedou českého Sdružení Ackermann-
Gemeinde, což je spolek založený podle právního

řádu ČR, který nemá nic společného se žádnou za-
hraniční organizací,“ vysvětlil Herman.

Pan ministr zde říká prokazatelnou lež. Podí-
váme-li se na německou organizaci Ackermann-
Gemeinde, najdeme její českou pobočku v seznamu
jejích regionálních organizací. Jak dlouho bude
ještě pan premiér Sobotka tolerovat ve vládě člo-
věka, který prokazatelně lže?!

1. 11. 2016 Zvědavec
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ACKERMANN-GEMEINDE
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Historie se bohužel stále opakuje
PETR ŽANTOVSKÝ

Loňská aktivní účast ministra kultury a dalších
zástupců vrcholné české politické scény znovu
otevřela téma, o němž jsme si mnozí před dvaceti
lety mysleli, že je z vůle všech zainteresovaných
vyhaslé. Totiž téma sudetských Němců a jejich ná-
roků vůči naší zemi.

Tyto nároky byly vznášeny průběžně po celé ob-
dobí od konce 2. světové války. Za komunistů spíš
jen tak rétoricky, od bavorského piva, protože bylo
jasné, že tehdejší rozdělení geopolitických sil nic
takového jako sudetoněmecký revanš nepřipustí.
To až polistopadové elity natáhly ruku vlídně vpřed
a začaly rozdávat – omluvy, přísliby, vábničky, které
naše exkrajany, respektive jejich potomky, volající
po navracení majetků a moci u nás, posilovaly ve
víře, že jejich věc je na slibné cestě. Tím svrchu
zmíněným datem, které mělo vše změnit, byl 21.
leden 1997. Toho dne český premiér Václav Klaus
a německý spolkový kancléř Helmut Kohl pode-
psali v Praze Česko-německou deklaraci. Stálo v ní
mj. toto: „Spáchané křivdy náležejí minulosti,
a (oba státy) tudíž zaměří své vztahy do budouc-
nosti. Právě proto, že si zůstávají vědomy tragic-
kých kapitol svých dějin, jsou rozhodnuty nadále
dávat při utváření svých vztahů přednost dorozu-
mění a vzájemné shodě,“ pročež „obě strany pro-
hlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy
politickými a právními otázkami pocházejícími
z minulosti.“ Od toho dne nás dělí právě dvacet let
a český ministr kultury s německým příjmením
jezdí do Německa panáčkovat před sudetskými
protagonisty. Zjevně jsme nepoučitelní, aspoň něk-
teří.

Rád bych k této věci připojil vzpomínku na udá-
losti o pět let mladší. 8. dubna 2002 vydala skupina
českých aktivistů výzvu adresovanou poslancům
Poslanecké sněmovny s názvem Stop naciona-
lismu. Čteme v ní mj. následující věty:

„Poslanecká sněmovna Parlamentu České re-
publiky má na návrh svého předsedy Václava
Klause a premiéra Miloše Zemana zaujmout jed-
noznačné stanovisko k těm dekretům prezidenta
republiky z roku 1945, které připravily půdu pro ná-
silné vysídlení sudetských Němců z tehdejší ČSR.
Podle iniciátorů má na půdě PS zaznít, že jde o věci
základního národního zájmu, a že česká politická

scéna je v nich jed-
notná. Dekrety pre-
zidenta republiky
a násilné vysídlení
Němců z ČSR před-
stavují bolestný
problém, o němž je
třeba v české spo-
lečnosti, a to i na
politické úrovni,
vést otevřenou de-
batu. Místo toho
jsme svědky po-
kusu využít rozpoutaných nacionálních vášní k de-
monstraci falešné národní jednoty, která by
navrhovatelům získala body v předvolební kam-
pani. Vyzýváme poslance PSP ČR, aby projevili po-
litickou odvahu, a tento pokus o další
rozdmýchávání nacionalistických vášní a omezení
politické svobody i svobody přesvědčení jedno-
značně odmítli.“

Mezi signatáři výzvy, která zcela zjevně hrála
do karet sudetoněmeckým zájmům, a de facto ig-
norovala tehdy pět let staré závěry česko-ně-
mecké deklarace, najdeme samé známé tváře:
kritika Vladimíra Justa, hudebníka Michaela Ko-
cába, herce Jana Krause, politologa Rudolfa Ku-
čeru, někdejšího studenta, dnes politika Ondřeje
Lišku, aktivistku Moniku Pajerovou, Břetislava
Rychlíka, novináře Martina Schmarcze, Pavla
Šafra, Jana Urbana, Petrušku Šustrovou, kněze
Tomáše Halíka a další. Vesměs šlo o lidi, jejichž
jména se objevují pod podobnými peticemi se že-
leznou pravidelností po celá léta od roku 1989.
Vždy se zmocní nějakého tématu, tehdy to byla
otázka Benešových dekretů, dnes třeba migrace,
a na něm demonstrují svoji patřičnost k jednomu
názorovému proudu. Tito petenti rozpoutali velké
mediální vášně, aby přes spřízněné žurnalisty do-
kázali svou výzvu náležitě vsugerovat veřejnosti.
Oč totiž přesně šlo: v těch dnech zasedala Sně-
movna, která se měla mj. vyjádřit k požadavku
sudetských Němců na finanční reparace za pová-
lečný odsun ve výši přes 300 mld. korun, což bylo
tehdy skoro 50% ročního rozpočtu celé České re-
publiky.
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Proti této politické snaze po-
vstala spontánní lidová akce s ná-
zvem podobným, ale obsahem
docela jiným. Její petice se jmeno-
vala Stop demagogii a obsahovala
tento text:

„Už řadu měsíců pozorujeme, že
nátlaková skupina politiků, novi-
nářů a spřízněných tzv. intelektu-
álů zneužívá téma poválečného
uspořádání Evropy a Benešových
dekretů ke svým vlastním politic-
kým cílům, přičemž tyto cíle vy-
jadřují zájmy sudetoněmecké,
nikoli české. Vrcholem této akti-
vity je petice Stop nacionalismu,
kterou obdržel dne 16. 4. 2002 pe-
tiční výbor Poslanecké sněmovny.
Petice výslovně požaduje po záko-
nodárcích, aby se odmítli zabývat
otázkou národních zájmů České
republiky. Domníváme se, že de-
magogické akce tohoto typu po-
škozují přátelské vztahy České
republiky se sousedními zeměmi
a ohrožují emancipované posta-
vení České republiky v evropském
kontextu. Distancujeme se od těchto aktivit, od-
mítáme se na nich podílet a vyjadřujeme své po-
bouření nad tím, že skupina nikým nepověřených
jedinců vystupuje jako jediný mluvčí české inte-
ligence a veřejnosti vůbec dovnitř i vně České re-
publiky. Žádáme autory, šiřitele a signatáře
petice Stop nacionalismu a podobných nátlako-
vých mediálních akcí, aby nás přestali ,reprezen-
tovat�. Naším zájmem je dobrý současný
i budoucí osud České republiky.“

Také tento text se pyšnil oněmi zákonem da-
nými nezbytnými třemi sty podpisy, aby o petici
vůbec mohl jednat příslušný výbor Poslanecké
sněmovny PČR. Mezi těmito petenty najdeme
jména spisovatelů Jiřího Žáčka, Martina Nezvala,
Benjamina Kurase, Alexe Koenigsmarka, filmového
režiséra Jiřího Svobodu, hudebníka Pavla Foltána,
historika Zdeňka Klanicu, ekonoma Karla Kříže,
psychiatra Jana Cimického, psycholožku Hanu Fif-
kovou a další, vesměs lidí z tzv. občanských pro-
fesí, umělců, lékařů, podnikatelů, kteří se většinou
do politických aktivit nepouštěli, ale zde cítili po-
třebu vyjádřit se k agresivní mediální kampani,

rozpoutané aktivisty motivovanými
ze strany sudetoněmeckých organi-
zací.

Tehdy ještě jsme žili v zemi, kde
nakonec vítězil rozum a zákonnost.
Proto poslanci v plném rozsahu od-
mítli návrhy na revizi dekretů, a re-
parace sudetským Němcům a shodli
se na tom, že společná Česko-ně-
mecká deklarace je nepřestupitelná,
a nebude se k ní nic přidávat, ani z ní
nic ubírat. V usnesení Poslanecké
sněmovny v této věci ze dne 
24. dubna 2002 zaznělo mj. toto:

1. československé zákonodárství
z let 1945 - 1946, včetně dekretů
prezidenta republiky, vzniklo po-
dobně jako v jiných evropských ze-
mích v důsledku války a porážky
nacismu;

2. poválečné zákony a dekrety
prezidenta republiky se realizovaly,
byly konzumovány v období po svém
vydání a dnes již na jejich základě
nemohou vznikat žádné nové právní
vztahy;

3. právní a majetkové vztahy,
které z nich vyplynuly, jsou nezpochybnitelné, ne-
dotknutelné a neměnné.

(Z přítomných 169 poslanců 169 hlasovalo pro,
nikdo nebyl proti.)

Má-li dnes dobrý smysl vzpomínat na nějaké po-
zitivní tradice našeho národního života, pak toto
vzepětí parlamentní odpovědnosti patří k těm ne-
zářivějším, a žel také nejspíše (zatím) skoro po-
sledním.

PL 16. 1. 2017 
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Stalo se nejpravděpodobněji v důsledku zlého
záměru, že se v české hymně Kde domov můj píše
často za prvním veršem otazník. Dokonce se tato
verze objevuje i v překladech do cizích jazyků. Za-
padá to do dlouhodobé tendence ze Západu,
zvláště z Německa, nějakým způsobem překruco-
vat nebo znevažovat pozitivní aspekty české his-
torie, kultury, existence. V případě hymny jde
o závažnou záležitost, o neúctu ke státnímu sym-
bolu druhého národa a státu.

Uživatelé zkresleného smyslu jakoby naznačo-
vali, že nejsme zakořeněni v zemi, kde jako kulturní
a politické společenství, národ, žijeme hodně přes
tisíc let, kde máme jednu z nejstarších státností
v Evropě, i když v novověku dvakrát nelegitimně
přerušenou. Jistě, některé národy Evropy si vytvo-
řily hymny související s jejich excesivním naciona-
lismem, expansivními tendencemi, ba i pohrdáním
jinými národy. Ale to nebyl případ českého národa
a československého státu. Ne, že by tato možnost
neexistovala. Od středověku byly mezi Čechy ctěny
a při pohnutých příležitostech zpívány i bojovné
písně, ale ty byly pro výjimečné situace, hlavně pro
situace, kdy byl národ ohrožen.

Vzhledem k tomu, že do roku 1918 se Čechům
nepodařilo obnovit svoji státnost a rovnoprávnost
v důsledku hlavně postojů Habsburků a rakous-
kých Němců, tak neměli svoji oficiální státní
hymnu. Ale milovali píseň, která vyjadřovala jejich
hluboký vztah k zemi, ve které žili a k jejím krásám,
která byla po více jak tisíc let jejich domovem. Byla
složena spisovatelem, dramatikem a českým vla-
stencem Josefem Kajetánem Tylem pro divadelní
hru Fidlovačka, s nápěvem Františka Škroupa. Po-
prvé se na jevišti hrála v Praze v prosinci roku
1834.

Český lid píseň přijal za svou, stala se písní mi-
lovanou a brzy lidovou, zpívanou pro svůj půvab,
citovou hloubku a důstojnost hlavně při slavnost-
nějších příležitostech. Za první větou, Kde domov
můj, je hned konkrétní popis přírodních krás tohoto
domova, žádný otazník. A v posledním dvojverší je
zdůrazněno, že to je země česká, kde je domov
můj. A ve druhé sloce (která není součástí hymny)
je zdůrazněno, že mezi Čechy domov můj. Píseň je
svou krásou úchvatná. Tím, že byla naprosto ne-

politická, ale emo-
cionálně hluboce
spjatá s češstvím,
mohla rychle zlido-
vět, šířit se, ač
vznikla v době hlu-
boké politické ne-
s v o b o d y
a austroněmec-
kého národnost-
ního útlaku. Už tím
se stala neoficiální
hymnou. Možná, to
je důvod, proč je
překrucován její
obsah, vlastně z nečistého svědomí, a zároveň ze
záludného záměru zpochybnit právo Čechů na
svou zem, o což se Němci v historii pokusili mno-
hokrát.

Píseň Kde domov můj se stala spolu se sloven-
skou hymnou československou hymnou po vzniku
Československa v roce 1918, a zůstala českou
hymnou po roce 1989. Je hlubokým emocionálním
a historickým pojítkem českého národa, který mu-
síme vědomě ctít.

První sloka
Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj
Druhá sloka
Kde domov můj,
kde domov můj.
V kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!

Česká státní hymna Kde domov můj
MARIE L. NEUDORFLOVÁ
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K současné produkci o Janu Masarykovi
MARIE L. NEUDORFLOVÁ

Už řadu let vychází literatura, která často neho-
rázným způsobem zveličuje negativní aspekty čes-
kých dějin a jejích osobností. Pokud autoři
nenajdou nic vhodnějšího, začnou zpochybňovat
původ našich významných osobností, což se týká
hlavně Boženy Němcové a T. G. Masaryka. Asi nám
autoři chtějí naznačit, že osobnosti, které ctíme,
nemohly vzejít z českého národa, protože jsme
národ plebejský. Tento argument jsem dokonce
slyšela od jednoho současného českého sociologa,
který působí delší dobu v Německu. Je možné se
dohadovat, do jaké míry byl ovlivněn tradičními ně-
meckými názory o inferioritě Čechů a Slovanů
obecně.

Druhou metodou, jak znevážit naše významné
osobnosti je, soustředit se na jejich osobní život,
zarámovat ho do úzkého kontextu a zvětšit
všechny problémy, které je možné o člověku najít.
Otázku, zda tyto problémy ovlivnily jejich lidské pří-
stupy, veřejnou činnost, práci pro národní potřeby,
si autoři vůbec nekladou, vědí, že by si opět museli
vymýšlet. 

To se týká celé řady osobností z minulosti, ale
v poslední době se to týká hlavně Jana Masaryka.
Články, které o něm vyšly, se vyžívají v negativních
aspektech jeho života, dokonce celé Masarykovy
rodiny. Pomíjejí, že máme mnoho dokumentů
o tom, že to byla rodina šťastná, dokonce veselá.
Pomíjejí, že určité problémy pro citlivého Jana na-
staly, až když se k němu spolužáci, ovlivnění kato-
lickým a rakouským agresivním antisemitismem,
začali chovat nepřátelsky, i kameny na něho házeli,
když šel do školy. Bylo to kvůli otcovu postoji v hils-
neriádě, kdy se nebál veřejně požadovat respekt
k nezpochybnitelným faktům v procesu s Hilsne-
rem. 

Nový film Jan Masaryk si vybral nejbolestnější
dvě léta jeho života a kariéry, a v podstatě s ním
nemá slitování, podle představ autorů se měl asi
chovat jako Nietzscheho nadčlověk. Nestačí
předkládat fakta, to je příliš laciné, nepoctivé,
ale je nutné hledat širší souvislosti, smysl
dění. Jan Masaryk byl velký vlastenec
a tragická dvě léta, která autoři fil-
mem ztvárnili, ho v žádném případě
nezlomily. Jeho práce v londýn-

ském exilu během války nesla pozitivní výsledky.
Zvláště důležité bylo jeho vysílání do Čech z lon-
dýnského rozhlasu. Opět máme mnoho dokumentů
o tom, jak bylo pro české lidi důležité, povzbuzující,
Honzu dychtivě poslouchali, ač za to byl němec-
kými okupanty vyhlášen trest smrti. 

Člověk se musí ptát, co je účelem této produkce,
znevažující naše vlastenecké osobnosti, proč se jí
čeští tvůrci propůjčují, proč nejsou schopni odolá-
vat vnějším tlakům a výhodám. Proč se nesou-
středí na tematiku, která může povzbudit křehké
a ubíjené sebevědomí a sebeúctu českého národa.
Liberalistické „umění pro umění“ je mravní pod-
vod, je naprosto zbytečné. Nejsou snad umělci
schopni se hlouběji podívat na život lidí, společ-
nosti, politiky? Byly doby, kdy umění přispívalo
nejen ke zdravému sebevědomí a sebeúctě čes-
kého národa, ale kdy se snažilo svými prostředky
dobrat se hlubší pravdy o společnosti, o lidech a je-
jich problémech, kdy bylo schopno rozlišovat, co je
v silách jednotlivců, a co je zakořeněno v systému
a nezodpovědnosti mocných, co je mravné a co ne-
mravné. 

14
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Nedávno se na našich TV obrazovkách mihla
„statná“ postava známé vůdčí osobnosti Sudeten-
deutsche landsmannschaftu (dále SL) – Bernda
Posselta. V roli posla míru oznámil světu, že sudet-
ští Němci se vzdávají majetku, konfiskovaného jim
po ukončení druhé světové války. Za takto beze-
lstně podávanou ruku se od nás očekává, že ko-
nečně přiznáme svou vinu, které jsme se dopustili
na těchto nevinných obětech, přijmeme je do své
náruče a konečně zrušíme ty hanebné Benešovy
dekrety. Není pochyb, že toto gesto by jistí naši po-
litici, „intelektuálové“ a katoličtí hodnostáří rádi
uvítali a podpořili, národ by ale takovou zradu naší
české vládě neodpustil, a ani nedovolil. 

Panu Posseltovi buď není jasné – anebo spíše
svou nevědomost předstírá – že nelze vracet něco,
co mi nepatří. Otázka majetku Němců, odsunutých
na základě Postupimské dohody, je jasně vyřešena
v „Dohodě o reparacích od Německa“, podepsané
dne 21. 12. 1945 v Paříži. V § 6, odst. a) je uvedeno:
„Každá signatární strana si ponechá formou, již si
sama zvolí, německý nepřátelský majetek ve své
pravomoci, nebo jím bude disponovat způsobem
tak, aby se nemohl vrátit do německého vlastnictví“
V VI kapitole článku 3 se zavazuje německá vláda,
aby odsunutým Němcům poskytla náhradu za jejich
majetek. Tato dohoda dokazuje, že hry, které pan
Posselt nyní rozehrává, jsou neopodstatněné a bez-
významné. Vyvolaly však bouři nesouhlasu mezi
jeho soukmenovci, kteří – věrni svému desateru –
20 bodům programu SL, se nechtějí vzdát ničeho.
Jasně to vyjádřil například předseda Witikobundu
– nedílné složky Sudetoněmeckého landsmanšaftu
– Ingolf Gottstein ve svém projevu, zveřejněném 11.
2. 2016 v Sudetenpostu: „...Benešovy dekrety musí
být zrušeny a český stát musí nutně odeslat resti-
tuční náhrady... návrat vlasti chápeme jako vymo-
žení právní rovnosti s českými občany...
poskytování dvojjazyčnosti v úřadech, ve školách,
udělení státního občanství ČR a všech souvisejících
práv i povinnosti (tj. i práva volebního!). K problému
„vlasti“ můžeme dodat zase my, že sudetským
Němcům se paradoxně splnilo jejich přání z 30. let
minulého století, kdy toužebně provolávali Heim in’s
Reich (Domů do Říše). Vždyť jsou nyní i oficiálně
uznávaným čtvrtým bavorským kmenem!

Na zmíněné Pařížské konferenci bylo rovněž
rozhodnuto, že Německo musí zaplatit ČSR
360,000.000.000 Kč (v hodnotě z roku 1938) jako
náhradu za válečné škody. Naše země byla nacis-
tickou okupací těžce poškozena. Ihned po záboru
musela být okupantům vydána celková výzbroj
naší armády v hodnotě 24,4 miliard Kč, vojenské
zásoby v ceně 9 mld. Kč, do německých bank byly
převedeny všechny naše devizové rezervy
a 42,899 tun zlata. Naše ekonomika i průmysl byly
podřízeny říšským institucím. O krádežích vzác-
ných děl z našich muzeí ani nemluvě. Lid hladověl
a strádal, protože musel živit okupantskou armádu.
Přes četné výzvy, aby dluh byl uhrazen, získali jsme
dosud pouze 0,2 procenta z určené sumy. Celkové
vyrovnání bylo poté odloženo na dobu, kdy nastane
sloučení obou německých států. V tomto ohledu se
však doposud nic nezměnilo. Mnoho vody již uply-
nulo od dob, kdy český národ byl vystaven hrůzám
nacistické okupace. Je pravda, že nic nemůže na-
hradit tu nevyšší ztrátu, kterou jsme utrpěli – ztrátu
360.000 lidských životů, muka statisíců Čechů
v koncentračních táborech, a pocity ponížení
a bezmoci, které poznamenaly naše duše. Ně-
mecko je znovu silnou zemí, takže nic nebrání
tomu, aby konečně přistoupilo ke splnění závazků,
které má k našemu státu. Tento čin by jistě přispěl
k dobrým sousedským vztahům mezi ČR a SRN.

7. 3. 2016
České národní listy 

Zapomenuté reparace
NINA ŽEČEVA
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KRAJ V POHYBU
Kraj
sta tváří

Kraj
v pohybu

Má v garderobě
tucty předsevzetí

Smeká do škarpy
staré rekvizity

Teskně se svléká
děravou košili krušnohorských lesů

i zelené šle řek
zrezivělých až do dna

Kraj s očima bezedných remízků
slzících popílkem

Kraj jehož cesta k ráji
vede přes hřbitov

a jehož kosmická záře
stoupá z podzemních hlubin
(Můj sever)

POHŘEB
Pohřeb je připraven
Živí přišli
se posmívat smrti

Zahnali ji do rakve
Kamenují hudbou
Zazdívají zvony

Tváře jsou potměšilé
až na kost
a každý svůj život hladí
jako mručícího kocoura

A přece smrt
je po očku pozoruje

každého zvlášť
(Silokřivky)

VEČER
Spouštím se hluboko
do podpalubí
Stolní lampa
na mě cení zuby

Záludných stínů
plné kouty
Můj smutek – černoch
lomcuje pouty

Psací stůl vře –
rozpálený kotel
okno posázeno hvězdami
jak razítky ortel

Co mě to koktá do ucha
proč se tak schoulil a zkrotl
měsíc – ten plešatý
kosmický trotl
(Zájezdní hospoda)

JÍZDA
Kdo jen
kdo si mne osedlal?

Kdo šlehá mne bičem přes oči
a do srdce bodá ostruhami?

Čím větším tryskem uháním
tím vzdálenější je obzor

Pod kopyty
se tříští skleněná města

A tak se řítíme
kůň i jezdec

ILJA BART
Zrcadlení
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z ohně do ohně
z tmy do tmy
(Zrcadlení)

RÁNO PO SMRTI
Zemřel v noci
Věci osiřely k ránu

Jeho prázdný kabát je plný větru
Jeho rozvázané boty vrostly do podlahy
Jeho brýle ještě s odlesky hvězd
leží na stole pitvorně slepé
pod budíkem koktajícím do prázdna

Jeho košile visí přes pelest
bílá vlajka kapitulace

a kolem odplouvá němá flotila:
skříň židle stůl přihrádka knih

Všechno v pokoji ztratilo smysl
ztratilo paměť a tíži
a visí ve vzduchoprázdnu

Jen slunce lhostejně vstupuje oknem
a vysypává z popelníku
oharky vykouřených hvězd.
(Kde)

SCHŮZKA
Několik smrtí se setkalo
v mém těle

Hovoří šeptem
Cinkají korály virů
a perličkami bakterií

Jsou všechny veselé
a zvědavé
až za hrob
(Zájezdní hospoda)

METAMORFÓZA
Prales zbloudil do města
a taková hrůza ho přepadla
ze zrcadel neonů tlampačů
že uprchl do poslední jeskyně světa
muzea
a tam zkameněl v knihách
(Já jsem ten šachový král)

PODZIMNÍ MOBILIZACE
Zmobilizujte všechny bronzy a cíny!
Povolejte nejstarší ročníky vín
i ocúny s prvním chmýřím pod nosem!
Rozvěšte mobilizační výzvy mraků a mlhy
po všech větvích a drátech!
Trubte ze všech komínů
bubnujte na všechny rybníky!
Palte na první povel
všemi polibky a šampaňskými salvami!
Ani jednonozí listnáči nedostanou odklad
ani tuberkulózní agregátory
ani nahluchlé tunely…
Neztrácejte ani hodinu!
Nezapomeňte na jediného brance!

Dnes v noci ambiciózní mráz
se svými kámoši sněhem a ledem
v naší bronzové říši
kují palácový převrat!
(Já jsem ten šachový král)

ONĚMĚL TRUBADÚR
Uprostřed písně
tváře zkameněly

Oči visely ve vzduchu
jak rampouchy

A potom celý sál
byl už jen průzračným jezerem
z něhož vyplavaly delfíní sochy

Zledovatěly
myšlenky v krinolínách
i galantní smutky

Jenom po parketách
se tryskem přehnal
bubnuje bronzovými kopyty
černý kůň z Apokalypsy

a zmizel v zrcadlech…

Navždy oněměl trubadúr
(Já jsem ten šachový král)
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LIDSKÉ SVĚTLO 
Já plamínek svíčky světýlko drkotavé
nekořím se před žádnou tmou
a když se dostaví
zemře přede mnou 

BERÁNKU BOŽÍ 
I ty můžeš zadávit svůj strach
vlka zabít kopýtkem beránku boží
ty mu nesmíš vydat své ovečky 
a svou louku plnou hloží 

HLEDÁNÍ RÁJE 
Kde je ten pozemský ráj
který jsme toužili bezpečně obydlet?
Světu jsme došli až na okraj
našli jsme nový svět a zničili odpověď. 

NOVÉ LURDY 
Zabydleli se ve skále běsové nebes
Poutníku své dlaně jim přines
a v nich studánku z níž voda prýští
a léčí nenávisti a časy příští 

ŽIVÝ KÁMEN 
Pojídám tvé verše Whitmane
jsou z kamene
Živlům jsi tolik síly vzal
sochu života slovem vytesal 

JEDEN ŽIVOT 
Ještě tisíc křídel mi chybí
a pak mne králem korunují ptáci
A chybí mi ještě jeden život
na všechna toužení na všechnu práci 

PŘIZNÁNÍ 
Jaképak módnosti a slovní náhražky
Slova mnou dozrála Rykot je nepopraví
A já se napřimuji ve stéblech trávy
napřimuji se ze své budoucí porážky 

HVĚZDNÁ BRÁNA 
Tolik tolik slov se nedožije zítřka
tolik živých se nedožije konce století
a na hvězdné pláni vždycky vrznou dvířka
když z potřeby lásky zavoláme na děti
l. p. 2014

POZDNÍ ODPOVĚĎ 
Hlas kterým jsem v dětství volal k nebi
se až nyní vrátil zpět
Co jsem to tenkrát volal?
Škrtí mne oprátka mých vět 

DRUHÉ DĚTSTVÍ 
Copak jsi vrbo zapomněla na píšťaly?
Měj strpení Jednou budem zase malí
Tajně si vlezeme do vajíčka
a za sebou skořápky zaklapneme jako víčka 

DRUHÉ NADECHNUTÍ 
Svrhni svůj kámen a vstaň
proraz svůj strop který tě hrbí
tam na břehu tůně kde pije laň
tam kde před tebou poklekly vrby 

DRUHÁ SÍLA 
Chtěl jsi nebe prohodit kamenem
Tenkrát jsi vlastnil silné ruce
teď jsou znavené
A nebe prohodíš vlastním srdcem 

DRUHÉ SETKÁNÍ 
Přibývá dálka k světu a lidem
Ke vrátkům mi zbývá jen málo
To dávné dítě ke mně přijde
usměje se a bude natrvalo 

MICHAL ČERNÍK
Hledání ráje
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VZEPĚTÍ 
Pod kořeny mám zakopané jitro
a zrna slov mám za potravu
K letu mi zbylo jediné křídlo
Hoďte nebe na mou hlavu 

DO NOVÉHO ROKU 
Mrtví se opět vzdalují ze vzpomínek
živí dál usedají ke stolům
Svoje přání cinkáme si na skleničky
a sladkost žití nám kolem hrdla utahuje smyčky

STAČÍ I MÁLO 
Prostý je chléb prostá je voda
a prosté slovo ruku ti podá
Někdy nám ke štěstí stačí i málo:
aby nebe za nás bolest vyplakalo 

ŠUMĚNÍ 
Stromy dejte mi
šumění větru mezi větvemi

A já se rozšumím
Stínem stromu bude můj stín 

ČECHY 
Malá je naše země
Malá jako dlaň malá jako hrst slov
Po zemi rozsévám slova
Bude z nich chléb 

BLÍZKÉ SETKÁNÍ 
Podívej jak se v každé kapce deště
celý náš svět mihotá
To v každé kapce padá bůh
a o zem se tříští k poctě života 

KAMÍNEK TICHA 
Ticho malé jako kamínek
vydloubl jsi z hlíny a k uchu přiložil
Urputně mlčelo a mlčelo za tebe 
Abys žil 

ČISTÁ ŘEČ 
Abych ani pírko nevylekal
zaškrtil jsem i svůj dech
Tak čistá je řeč srdce
Není ve slovech 

PODZIMNÍ BALADA 
Včera jsem si lehl pod topolem
přikryl jsem se uklizeným polem
a už ho vyklovává hejno vran
Hospodáři zasej zrno do mých ran! 

PODZIMNÍ LES 
Spadané listí všemi barvami
pod námi zapaluje zemi
Les je už němý
Začaly slavnosti tlení 

POSLEDNÍ LISTÍ 
Do života ti listí napadalo
a už ho vůbec není málo
Musíš ho shrabat a proměnit v oheň
popel dát zemi Nezapomeň 

BÍLÝ DEN
Celý den je čerstvě bílý
sníh naše viny nezavál
večer jsme se pomodlili 
někdo požadoval někdo děkoval 

JIZVOU SLOVA 
Srdce s křídly havrana
úzkost na kost odraná
Pak už nic Pak živou jizvou slova
vlastní portrét namalovat 

DEDIKACE 
Klíčem se člověk neodmyká
svět se neotevře v dlaň
a dveřím do ráje chybí klika
O své srdce se neporaň 

OTISK 
Při opravě dvorku u našeho domu
jsem svoji ruku vtiskl do betonu
Roky se tu za mne bude o zem opírat
a živou vodu deště do dlaně nabírat 

TRPĚLIVĚ 
Někdy svá přání píšeš na vodu
někdy ti oblázek po vodě chodí
Tolikrát pravda čeká na svoji svobodu
A kdo z nás ji osvobodí? 
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JARNÍ BLUES
Kapky deště bubnují
na okenních římsách
své jarní blues.

Sluneční paprsky
mezi mraky
co chvíli vykukují.

Mezi tím vším
poletují sněhové vločky,
záchvěvy
loučící se zimy.

DUHA
Nebeskou plání
mračna se honí,

provazy deště
obloha chrlí.

Jarní krajina
po dešti voní,

obloha bez mráčků,
duha na ní.

PETRKLÍČE
Na loukách rozkvetli první
petrklíče, poslové jara,

nastal čas pletení pomlázek
barvení vajíček.

Čas velikonočních svátků
koled a lidových písniček.

KOLEDA
Hody, hody pomlázka
malovaná vajíčka,

Hody, hody kraslice
ozdobou jsou a misce.

K tomu pěkná koleda
Boží hod nám nastává

PÍŠŤALIČKY
Z vrby, z vrby z vrbičky
otloukávám píšťaličky.

Nařežu proutky
na mrskačky kousky.

Pletu, pletu pomlázky
na koledu šlehačky.

POMLÁZKA
Pomlázku chlapci
z vrbového proutí splétají.

Děvčata vajíčka,
kraslice malují,

barevné pentle
mládencům chystají.

O koledě po vajíčku
po mašličce dávají.

MASOPUST
Buchy, buchy buch
otevřete dvůr,

otevřete všechna vrata
na návštěvu jde k vám chasa.

Na návsi už hudba hraje
masek rej tu v kole pěje.

pití jídla všeho dost
máme přece masopust.

JAN DAWIDKO
Velikonoce
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NA MRSKAČKU
Na mrskačku
na šlehačku
pletu, pletu proutí

o koledě
pro vajíčka
pro mašle si dojdu.

OVEČKY
Paste se ovečky,
paste se pod strání

pod keřem v kapradí
potůček pramení.

Paste se ovečky
paste se v roklině,

celý den ve stínu
veselé budete.

PRŠÍ
Kapky deště poskakují
po plechové střeše,

pramínky vody stékají
do dřevěného žlabu.

Stále prší a kapky
bubnují na plechové střeše

své monotonní
jarní blues.

KOLEDA
Z vrby, z vrby z vrbičky
otloukám  píšťaličky, 

nařežu proutky
na mrskačku kousky.

Pletu, pletu pomlázku
na koledu šlehačku.

NEBESKOU PLÁNÍ
Orlické hvozdy
divoce šumí,

nebeskou plání
mračna se honí.

Krajina voní
svěžím vzduchem,

umytá prvním
jarním deštěm. 

KONVALINKY
Mám ráda konvalinky
na očích modré linky,

jahody z vlastní zahrádky
včelky a jiné bodláky.

Mám ráda dárečky
kávu a věnečky.

Z cukrárny od Myšáka 
čokoládové pralinky.
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Umění kráčí po provaze nad krajinou snů s vy-
važovací tyčí fantazie.

Mladí přebírají štafetu, ale osud mnohým vyme-
zil jen krátký čas na předávku.  

Bezpečnostní plán EU: ke každé černé díře ve
vesmíru postavit špicla.  

Rozpletený košík: pokus o revitalizaci přírody.   
Osud prodal licenci kolu štěstí, i když jím dále

točí.  
Simulant neví co s receptem, musí se zeptat hy-

pochondra.  
Pravda a lež, a někde mezi nimi se ztrácí filoso-

fie.  
List z památníku Goldoniho: Godot čekající na

čekanku.   
Anamnéza - nepostradatelná příloha lustračního

osvědčení.  
Krádež uměleckého díla zvyšuje jeho cenu.   
Ráno je moudřejší večera, ale večery jsou sladší.  
I s platební kartou se můžeme octnout na dně

Macochy.  
Za všechno může náhoda a ďábelské plány de-

veloperů.  
V Krči vyhořela hasičárna, i když hasiči byli na

místě.  
Bůh nezanechal přírodu neměnnou, počítá s tím,

že mu člověk bude fušovat do řemesla.
Menclův axióm: pravda je velká věc, ale je to ku-

lisa. 
Pohled z lóže nedává záruku zvláštního úhlu po-

hledu. 
Myšlenkový proces je štafetou, i když předávky

jsou často nešťastné.  
Básník tlačí svá slova v kočárku do lepšího

světla -  jako Sysifos.  
Statistika přerovnává svět, aniž by se ho nějak

dotkla.   
Každá revoluce se ocitne na kraji právní nouze.
Vedlejší účinky; a jsme zase tam, kde jsme byli.   
I z detektivky lze udělat trhací kalendář.  
Na nemoci zítřka bylo zaděláno včera. 
10% nemocí nemá diagnózu a 70% jich neu-

míme vyléčit.  
Chcete umírat na nemoci nebo skončit pod koly

aut?  

Nepostradatelnost úřadů podle Nostradáma: stát
stojí na bažině úřadů, bez nich by se za pár minut
potopil.  

Nová vlna umění. Ne, nebojte se, není to tsu-
nami.  

Co vlastně věda chce? Překonat přírodu? Zničit
ji?   

Pod hroší kůží betonové lobby krájíme krajinu,
stavíme dálnice, tunely, ropovody, plynojemy a mo-
derní sídliště. Žijeme jako červi. Podporujeme al-
ternativní cesty a divíme se, když přírodě jednou
za čas ujede ruka. 

Oslovení „ty vole“ platí jen do osmnácti, pak by
ho mělo nahradit „ty bejku“, ale síla zvyku už to
nedovolí.  

Řekne-li rozum dost, spustí zároveň i zpětné
mechanismy.   

Cit je jako květina s vlásečnicovými kořínky –
umírá žízní.  

Měl v hlavě mapu, ale musel se orientovat na
sever.   

Svět je kostka Maggi, za oponou se dá uvařit
jako vaudeville.  

Dvoulinky maloval Dalí svým knírem, proto ho
tak úzkostlivě udržoval. V Londýně jím namaloval
dokonce i double decker.   

Herna postavená z prostředků EU místo dět-
ského hřiště.   

Skalní věž s výtahem značky Schindler na se-
verní straně Českého ráje.   

Nabitá slova elektrizují mořské panny a rejnoky.  
Ptačí chřipka, a kolik ptáků již bylo očkováno?    
Silný život je dán skutky, které pomáhají bližním.   
Sebevědomí bez jakýchkoli podmínek je plané,

není-li omezeno svědomím.
Křídla jsou záchranné kruhy levitace.  

IVAN FONTANA
Levitace a axiómy 
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Přátelství s kompetentními lidmi je přinejmen-
ším podezřelé.

Nekompetentnost vzniká i překrýváním kompe-
tencí.  

Mnoho potomků faraónů pracuje na úřadech,
a nejen v Egyptě.  

Fáze normalizace – záleží na tom, jak je dlouhá.  
Dogma nebo axióm, toť otázka, naše první kři-

žovatka, první závažná volba a precedens civilizač-
ního rozvoje.  

Na hranici dobra a zla (pravdy a lži) se stále pra-
cuje.  

Hranice pravdy je sférická, proto pravda působí
dojmem hvězdy.  

Pravda chodí rovně, nekličkuje a nevyhýbá se
slepým uličkám.   

Zlým skutkům, i těm nejhorším, předchází da-
vová psychóza - zpověď.  

Věda dá víc na důkazy, než na místopřísežná
prohlášení.   

Čím jsou ve virtuálním světě podloženy bankovní
sejfy?

Oběh peněz začal v lavóru a skončí ve finanč-
ních bazénech.  

Každý má v sobě oázu míru a palouček štěstí.  
Palácová revoluce v čele s Výborem dobré vůle

paní Olgy Havlové.
Není vesmír, jehož jsme bytostnou součástí, jen

zrcadlo?
Přítel Alzheimer ztratil v krátké době všechny

přátele, a přitom se jen kousl do jazyka.
Nejhorší na tloušťce je to, že nevidíte, co mají

nohy za lubem.  
Mateřské znaménko: jistá identita, ale syndrom

otcovství je nejistota, kterou člověk sdílí s vesmí-
rem.  

Cesta k setkání či k nějaké události nutí člověka
dát si fóra, jak má ovšem odhadnout situaci, aby
byl na místě včas?  

Žena, která se stává babičkou, je rodinnou reli-
kvií.    

Humor vzniká jako vedlejší produkt při psaní
vážných věcí.  

Už nenapíši jednu jedinou větu, ani řádku, pově-
sil jsem psaní na hřebík.  

Nedovedu si představit anglický venkov bez ži-
vého plotu. Tak jsou ostrovy prošpikovány starými
kořeny.  

Kolik z nás dostalo přes prsty, jakmile skončilo
dětství? Možná by to vyřešila nějaká ta facka. 

Poslední fáze normalizace proběhla až po sa-
metu.

Dědičný hřích znamená, že hříchy dědům mohou
odpustit jen jejich vnuci.  

Poslední zbytek výměnného obchodu: upřímnost
za upřímnost.  

Jak daleko má řečnická nadsázka k Napoleon-
skému komplexu?  

Aby byl přechod bezpečný, měl by jej chodec
přelétnout a né na něm krmit zebry.

Dav překřičí dobu. Nemá-li dav svého mluvčího,
není nebezpečný.  

Literatura není odečet elektřiny, plynu ani vody.  
Spisovatel napíná čtenáře. Zkouší, co vydrží.
Celá umělecká avantgarda byla pochytána cen-

zurou.  
Poezie je fantazie autora, umocněná představi-

vostí čtenáře.  
Bezhlavý dav můžete spočítat podle škorní.  
Údolí králů s pochovanou princeznou a živým

(ještě bijícím) srdcem v kanopě.
Mír dětem na houpacích koních, jejichž snem

jsou sametové stáje pro koně.
Právě Havlíčkovy epigramy byly tolik ostříhány,

že jsou křídly vlasti.  
Třešňová alej – tolik Barborek a všechny růžové.   
Múzy se navracejí těsně nad ránem. Dopřej jim

trochu spánku.  
Kde je hranice umění? Obrazům bez rámu patří

celý svět. 
Stáří vždy překvapí, najednou se ti vkrade do ži-

vota a marně, marně hledáš odstup.  
V boji o ideály je povolená jediná zbraň – pravda.   
Ze všech božích darů, je dar života ten nejcen-

nější.
Nové myšlení – a odkud by spadlo?  
Náušnice noci: kruhy pod očima.   
Kde má prostřednost své těžiště?   
Poslední slova rámují život.   
Co s šikanou osudu?   
Usnout na vavřínech, a umřít!   
Kde Einstein zakopl o relativitu?  
Ani schodů do nebe není nekonečno!   
Zisk je nepřímo úměrný morálce.
Oběh peněz zdržený při inflaci.  
Stranická linie a před ní vlak nejede.
Pokrok mi připomíná hrnčířské kruhy.  
Přítomnost: skok do vln historie.   
Ohebná slovesa jsou kryta zlatem.  
Žvásty: kecy, z nichž se rodí litánie.   
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HISTORICKÁ
Člověče, stojíš na počátku 
nového tisíciletí, 
bezradně tápeš, kterým směrem 
s tebou ta koule poletí.

Tvá historická příležitost 
zase ti z rukou vyklouzla, 
znovu se zrádně pohybuješ 
od pólu dobra k pólu zla. 

Co si sám pěkně nevytrpíš,
to politika nedá ti,
jen smělý boj a tvrdá práce 
šance ti zase navrátí!

ILUZORNÍ 
Ideály iluzemi 
český národ nahradil, 
tvořit sociální život, 
na to nemá dosti si1.

Čtvrtstoletí uplynulo 
ve dluzích a ve slibech, 
místo doby sametové 
zbyl jen ziskuchtivý spěch!

KAUFLANDOVÁ
Cizí kauflandy ti dají, 
máš-li peněz dosti, 
pocit hojného života, 
iluzi radosti.

Jsi-li chudák bezdomovec, 
nelituj se věru, 
často najdeš skývu chleba 
v jejich kontejneru.

Blahobytný spoluobčan 
hodil je tam klidně, 
svědomí se vůči chudým 
zachovalo vlídně!

VOJENSKÁ
Milý synu, milá dcero, 
v Česku na vojnu se dej, 
vyděláš si pěkný peníz, 
do smrti ti bude hej.

Potká-li tě v boji smrtka, 
což není cíl daleký, 
NATO ti dá pěknou rakev, 
slavný budeš navěky!

TRŽNÍ
Každý Čech už ruku trhu 
poznal přímo na sobě, 
seznámil se s hnátou křivou 
v nejrůznější podobě.

Sebrala mu mzdu i práci, 
levný chleba, zdraví, dům, 
dala dluhy, neboť patří 
bohapustým zlodějům!

KRAJINNÁ
Tuny zrna neplodí už 
naše rodné lány, 
ziskuchtivým kapitálem 
byly vymrskány.

Také krásné husté lesy 
z krajiny nám mizí, 
na palivo pižlají je 
dřevožrouti cizí.

Zelení neoplývají 
ani zdejší luhy, 
zato české domácnosti 
dusí stres a dluhy!

JAN CHODSKÝ
Básně 

Samizdat 3/2017
Autor, publikující již roky pod pseudonymem Honza Chodský své břitké

básně a epigramy v Lípě a v LUKu, oslavil 7. dubna 2017 krásných 84 let.
Srdečně blahopřejeme a k přání připojujeme novou ukázku z jeho tvorby.

JP
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VÝZBROJNÍ
Velkou starost vláda má 
právě v této chvíli, 
jak moderně vyzbrojit 
naše vzdušné síly. 

Kde nakoupit stíhačky 
pro českou armádu, 
co nemají tendence 
ke strmému pádu. 

Ať je koupí kdekoliv, 
znamená to muku, 
na hrbu dluh ponesou 
vnuci našich vnuků!

BEZVODÁ
Vody koloběh jsme navždy 
vážně narušili, 
zbylou snadno vypijeme 
ve kratičké chvíli.

Potom na Mars odletíme 
ledovce tam hledat, 
miliardy lidí vymřou, 
běda, braši, běda!

CENOVÁ
Reklamují letáky 
velmi nízké ceny, 
důvěřivče, pilně čti, 
budeš překvapený.

Bůček dvěstě za kilo, 
za třicítku chleba, 
na krabičku se sýry 
čtyřicítka třeba.

Za maličký okamžik 
měšec bude prázdný, 
cožpak si ti kupčíci 
dělají z nás blázny? 

LÉKÁRENSKÁ
Ze zlata snad vyrábějí 
u nás v Česku léky, 
žádný farmaceut tu není 
k pacientům měkký.

I maličká krabička tu 
stojí víc než stovku, 
za skutečně účinný lék 
klopíš tisícovku!

DEMOKRATICKÁ
Rozkradené republice 
rychle dech se krátí, 
o její poslední roucho 
rvou se demokrati. 

Láska s pravdou téhle chásce 
dávno zní už cize, 
jde jí jenom o koryta, 
o moc, o peníze!

SVĚTOVLÁDNÁ
Spojené státy se budou
do té doby strachy chvět, 
dokud do poslední země 
neovládnou celý svět.

Ale ani pak nebudou 
kovbojové na koni, 
bát se musí, aby jim ho 
nevyfoukli UFONI!

ZBYTKOVÁ
Z ideálů zbyly nám už 
naivní jen iluze, 
které obyčejný člověk 
vydýchat teď nemůže. 

Marně hledá, čeho by se 
za pačesy přidržel, 
ze sametu zůstal mu jen 
načančaný kokrhel. 

Dluhy se ho pevně drží
jako rakovinný vřed, 
neustále nad propastí 
marně ohlíží se zpět!

NEBESKÁ 
Na nejvyšší palandě 
v nebi budu sedět, 
na hemžení hříšníků 
dole budu hledět. 

Občas hezká andílka 
přinese mi menu, 
na půvabná děvčata 
myslit nepřestanu. 

Co by s dědkem dělaly 
nebeské tyto žačky,
důchod bere mizivý, 
v kapsách ani kačky!
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POŠTOVNÍ SCHRÁNKA                      
Dostával jsem dopisy i pohledy,
od bratrance, od tety i od dědy.
Z cest, prázdnin, zájezdů a lázní,
Že slunce svítí, voda je teplá
a lidi z ní blázní.  
Jitka má spálená záda…
Děti, doma už bych byla ráda…
Před svátky schránka přetékala, 
pozdravy, štěstí a zdraví.
Celý náš národ tak svátky slaví.
Teď nám píše pouze VODAFON, 
že nám zdražil telefon…

PROPADLIŠTĚ DĚJIN
Propadliště dějin? Jistěže existuje.
Spadli tam mnozí 
a už je hanba netříská.
Kdyby do něho nespadli
byli by tam ještě do zítřka.

KAM SEM TO VLEZ?
Kam sem to vlez,
všude jsou dámy bez.
Nejsou to žádné sexy hrátky,
přece jsou tu ženy skoro nahatý
Lucifer, satan, čertík rohatý -
ty luzné tvary - krása nemá hranici:
sleduji obrazovku - vysílání pro děti,
Českou stanici…
Láska jako trám, až se lámou futra -
Dívejte se děti, to je Kámasutra.

MOBIL
Ke komu jsem se to dostal mobilem?
Snad k tobě, má milá? Že ani omylem?
Ozvi se mi, stále hledám tvoje lepší stránky.
Slyším jen, že dostal jsem se 

do hlasové schránky.

PRO KTEROU PRAVDU  
Pro kterou pravdu mám zemřít na kříži,
Nechat si spílat, nebo se upálit.
Jen najít tu pravdu, pravdu pravdoucí,
Kterou uznávali ti před námi 
A uznávat budou i ti budoucí.

KANADA
V kolébce hokeje Kanadě,
tam tedy duní mantinely,
hráči si dávají do zubů,
někdy se mlátí i po prdeli.
Hraje tam Kanaďan, Rus a Fin,
I Češi tam chodí pro výplatu,
Švéd, Němec, také Nor,
drží tam spolu dobrou partu.
Ale když potom hrají za svou zem,
těžko se hraje pouze z lásky
když tvé jméno kanonýra
zmizelo z výplatní pásky…

MY ČEŠI
My Češi jsme chytré hlavy,
nám drahá je pravda ryzí,
co netvrdí amíci
tak je nám cizí.

MÓDA
Teď je v módě střídat ženy
tak jako košile či kravatu,
nač být věrný jedné slečně,
když mohu mít rád  tu a nebo tu.
Nač mít doma jednu
A hledět na její vrásky,
když mohu jiné laskat vlásky,
nač sponzorovat staré známé lepší vnady
když si mohu vybrat podle rady
jaká je právě v módě velikost
kterápak se ke mně hodí kost.
Teď musím zjistit, jak jsem na tom já,
Zda žádanější muž má hráti golf
a nebo raději tenis.
A jaký je nyní v módě penis.

JIŘÍ KNOPP
Básně pro vás
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ZPÍVÁNKY
Zpívali jsme si do pochodu,
někdy smutně, někdy zvesela,
při práci a nebo k tanci,
všechny hity, co kapela uměla. 
Jsou slova, která v uších zní
od dětských let do stáří
cítíš je v každé žilce svého těla,
neseš je v očích i ve tváři.
Zpíváš je dětem, vnoučatům
o chaloupkách pod horami
o řece co teče krajem kvítí
co tady bude stále s vámi…

VOJENSKÁ MISE
Čekají vás válečné vřavy a řeže,
jděte a šiřte slávu českých reků,
český král krvácel a vleže
nabízel království za koně.
A co vy budete měnit v horách Afganistanu
a kdekoliv bude vaší síly třeba?
Svou čest za kousek chleba?
Hrst stříbrných, zacinká umíráček,
ale někdo z vás se vrátí s medailí na prsou.

MÁME VLÁDU
Zas pokus, který nevychází,
ať je tam Míra, Jiří, nebo Véna,
úmysly hřejí u srdíčka,
skutek však utek do ztracena.
Sypou se prachy politikům
lobbisté, podvodníci - jedna banda,
stařenky s taškami na kolečkách,
shánějí levnější rohlíky
a to přestává už sranda.

OD ŽIVOTA
Já neutíkám od života,
ta nechuť sama přichází,
nějak si ani nevšimnete,
že slunce denně vychází.
A je vám líto vaší práce,
těch hodin zdarma, měsíců a let
a přišli ti, co nikdy nemakali
a rozkradli tu všechno hned.
A soudy mlčí - nic není k sudbě,
i Bůh odpustí a přidá hostii,
zločinci, díky této divné době,
obdrží prezidentskou amnestii.

STÁLE MEZI NÁMI
Nepřestali si leštit krovky
I když zmizeli nám z obrazovky.
Těžko bychom ale mohli chápat,
když zpátky by přestali se sápat. 
Je to už takový kolorit
stále se roztahovat u koryt.
Ty politiky snad nic nezničí,
ani když silný vítr zafičí.
Drží se pevně, ze všech sil 
tučných kont a výstavních vil.

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…

Náš výbor pochází z autorovy sbírky Básně pro
vás, kterou vydalo nakladatelství Periskop Zdenky
Brožové, Hluboš, v roce 2013 
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ŽENA
Eva – první žena
Hadem v ráji podvedena
Venuše – žena 
V dílech mistrů zpodobněna

Kleopatra – žena
Diadémem ozdobena
Jana z Arcu – žena
Pro svou víru upálena

Marie Stuartovna – žena
Pro moc a slávu popravena
Curie Sklodowská – žena
Pro chemii předurčena

Ema Destinová – žena
Ve světě hlasem proslavena
Coco Chanel – žena
Kouzlem nití opředena

Těreškovová – žena
První k hvězdám vypravena
Matka Tereza – žena
Láskou k lidem prosycena

Múza, světice či matka
Každá tato žena
Byla, je a bude
Ctěna, ctěna, ctěna

KOLEM A DOKOLA 
Restituční oligarchie
Skvěle si tu u nás žije
V krásné zemi naší
Daněmi nás straší

V Strakově akademii
Blahobytné straky žijí
Majetek si střádají
Ani se tím netají

Být to podle Kalouska
Sto korun stojí houska
Být to podle Kocába
Každý Rom vlastní Sába

Babišovy pokladny
Mají k daním vztah kladný
Pro rozpočet jsou naděje
Děsí jenom zloděje

Sociální politika 
Vládě naší nic neříká
Dětí málo se u nás rodí
A důchodci po žebrotě chodí

K nebi spíná kněz své ruce
Jen ať nezdaní mu restituce
Babičky draze platí za svou víru
Z důchodů nezacelí vzniklou díru

Srdce velice mne bolí
Když vidím naše školy
Všichni dnes tituly mají
Však co starý maturant neznají

LENKA KUNČAROVÁ
DÍTKOVÁ
Žena

Narodila jsem se roku 1963, celý svůj život žiji na moravském Slovácku.
Po absolvování Gymnázia Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě
a Střední pedagogické školy ve Znojmě pracuji jako vychovatelka ve školní
družině. Od mládí se věnuji práci s dětmi. Aktivně jsem pracovala v dět-
ském folklorním souboru Popovjánek, stále jsem v Klubu žen Popovice
jako členka výboru. V minulém roce se nám podařilo založit okresní or-
ganizaci Levicového klubu žen v Uherském Hradišti, kde zastávám pozici
předsedkyně okresní organizace. První básničky jsem začala vymýšlet pro děti ve školní družině, pro
jejich poučení a zabavení.
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Špatně se nám v naší krásné zemi dýchá
Dusí nás politiků nenažranost, arogance a pýcha
Pokora jim neříká vůbec nic 
Už od zrušení Československých hranic

ŠKOLNÍ ČAS
Děcka jsou jak zdivočelá
Konec školního blíží se roku
Na chvilku usne škola celá
Nikdo nezabrání času v jeho toku

Z jedné školy do druhé jdem
A zrychluje nám jaksi život
Najednou z dítěte rodičem jsem
A života svého první pilot

Když ohlédnu se po čase
Nevěřím svým vlastním očím
Do školy s dětmi jdu zase
Jen za kluky se už netočím

LÁSKA K VLASTI
Vláda naše zpropadená
Vlast naši dává v sázku
Na lidu jí nezáleží
Jen k penězům má lásku

V srdcích lidu oheň hoří
Spravedlivou zlobou
Být husity tak hradby boří
Nesouhlasí s touto dobou

Je to tady všecko k zlosti
Důchodci živoří za pár stovek
Pro choré děti není víček dosti
Miliony tečou do neziskovek 

Český lev v okovech vězí
V kleci je moravská orlice
Pravda už dávno nevítězí
Zhouba hrozí republice

Vláda se drží nehty zuby
Proradná je to cháska
Svobody mají plné huby
K vlasti jim však chybí láska

HÁDANKA
Vojenské základny všude zakládají
Prospěch jen oni z toho mají
Ty, co postaví se jim, odstraní
Za pomoci disidentů, peněz a zbraní

Demokracii bombami rozsévají
Ziskuchtivostí svou se netají
Některé podplácí, jiným vyhrožují
Na ambasádách svých nekalé pikle kují

Roztahují se po celém světě
Ruska agresivitu mají v každé větě
O síle jeho nevěda
Dráždí ruského medvěda

Kdo jsou ti hrdiné, kdopak to ví?
Ať sám sobě odpoví

PROBUĎTE BLANICKÉ RYTÍŘE
Probuďte Blanické rytíře
Co děje se je k nevíře
Přes moře lidí tisíce
Týdny plahočí se, ba i měsíce
By v Evropě nový domov hledali 
A z práce své jí vůbec nic nedali

Tváří se velice zubožení
Však pravda to docela tak není
Lodě i mobily od kdovíkoho dostali
By snadněji novou zem zabrali

Obyvateli země naší velice pohrdají
Za slouhy a nevěřící psi nás mají
Rádi by do tu mešit chodili
A podle koránu všecičko řídili

Vstřícnými máme být, dle pokynů unie
Však nenávist v očích zlých burka neukryje
Přijmout je máme s náručí otevřenou
Však slzy do očí se nám vzteky derou

Braňte se národy Moravanů, Slezanů i Čechů
Než z vlasti naší bude jen země pláče a vzdechů
Probuďte rytíře z Blaníku
Zem naše spěje k zániku
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HOUMELES
Na zahrádce u nádraží 
keř je košatý.
Tam – povídá moje matka – 
Byl jsi počatý!
Jeníček snad byl tvůj taťka, 
možná Pepíček
– nevím hochu – říká matka – 
zapad měsíček!

Stojí malý pizoárek, 
kousek opodál.
Je tam cítit vůně dálek – 
kdo by o to stál…?
Kolej první, kolej druhá – 
ženou se vlaky!
„Tak mi šéfe pučte pětku, 
poženu taky!“

Jó šéfiku – Amerika – 
je támhle za tou haldou.
Že mám holku vod Ňuf Jorku, 
brzy mě tam najdou!
Extra vagón, první třída – 
zkrátka Česká klasa…
Už je Ňuf Jork, hlavní bánhóf, 
Amerika jásá…

POTĚŠENÍ DAM
„Vem holiči nůžtičky, 
dej se do mé hlavičky,
módní pleškou dámy přilákám.

Plnovous též žádá zkrat, 
délku uší ponechat!
Mužnou bradkou dojem udělám.“

„Pane váš vous je jako chmýří,“
říká holič, kam s tím míří?
„Prásknou dvéře, vous je dole,
A jste pane, jak batole.
Džentlmenům, jimž vous sedí,
těch si dámy s něhou hledí!
Prodám vám vous a nalepení,
ať maj dámy potěšení.“

PŘIJĎ NA BORY, BUDE DALIBOR
Doživotí, kdo za trest vyfásne – 
deprese má z toho občasné.
Né tak s mojí osobou – 
já si koupil školu houslovou.

Daliborem, z Kozojed sepsaná, 
v Daliborce otestovaná.
Housti kdo se naučí – 
toho nouze basy tolik nemučí.

Převýchova moje bude zdárná
– duši zjemní soubor „Dalibor“
hrajem Bacha, Smetanu i Haydna
– přijď na Bory – bude „Dalibor!“

DO PEŘIN NE V BOTÁCH, 
ZIMNÍKU A KLOBOUKU!
Úpím – doma 
pod ženskou krutovládou!
Zde důkaz mám – 
na tváři šrám!
„Skoták“, křičí 
„vlez pod peřinu v botách!“
Sálá z ní zášť, 
rve klobouk, plášť!

My jen k letu křídla roztáhnout
– my králové, ve výšinách.
Nejde vůli orlí ovládnout!
Co nám orlům, po peřinách?!

VLADIMÍR PINTA 
Hezké sockou svezení
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BEATOVEJ HARMONIKÁŘ
Rozjasní každičkou tvář 
beatovej harmonikář.
Slyšet je na celé Čechy, 
jak roztáhne svoje měchy.
Světovou náladu máš, 
pívo si na kuráž dáš.
Když nám hraje big beat do skoku, 
v životě nezaplakáš!

Big beatovou skupinu založím 
a půjdem spolu světem.
Projdem českou krajinu, 
hráti budem družstevníkům dětem.
Sejdeme se po práci, 
máme rádi legraci!
Rozjasní každičkou tvář, 
beatovej harmonikář.

Kobyla mrskla vocasem, 
jak zazněla místním rozhlasem
harmonika, harmonika! 
A hin sa hochu hukáže,
že máme plno kuráže! 
Hlavu za to dám, 
že vychrupneme džbán.

ZASMÁLI JSME SE VŠICHNI 
I S PANEM UČITELEM
Vtípky – své říkám spolužákům 
nenápadně, stručně!
Třída je vycvičena, 
směje se nehlučně.
Až o přestávce, lze odvázat se 
naplno smát…

Plán mám, až trochu povyrostu, 
na poslance půjdu!
Pobíhat po sněmovně 
za penízky budu!
Hezká je práce – 
vítězit v hádce…provokovat…

Když je Den učitelů, 
nebo Den je žen…
společně se zasmějem – 
i s naším panem učitelem!

Bude nálet na blbý – 
kam se schovat jen? Nikam!
Už jsme schovaný – 
zatočili v Brdech radarem!

HEZKÉ SOCKOU SVEZENÍ
Hezké sockou svezení – 
kápí, když jsem chráněný.
Hovor kolem, když ruší – 
dám sluchátka na uši!

Stál nade mnou starý brach, 
sotva drnkal na nohách.
„Povídám mu tatíčku – 
nad hlavičkou máš tyčičku!“

Zadarmo se poveselím 
v pražské em-há-dé
Vzhůru stoupá adrenalín, 
když revizor jde.

Odzemek si zatancujem 
v mužné to zábavě,
užijem si jako v krčmě 
v em-há-dé dopravě.

GULÁŠ Z NELAHOZEVSI
Kuchař, kterej pálí guláš 
hospody je zkáza.
Já dopálil svýho tátu, 
táta začal kázat.
S katastrofou gulášovou 
dostavil se nápad.
„Táto, budu hudbu skládat!“

Přivezli nám sudy píva, 
klucí co je skládaj zpívaj,
melodii do not znamenám.
A když slova vtipná dodám, 
melodií třeba prodám,
ať ve světě něco znamenám.

Helemese už i v USA 
hudba má se hraje!
U nás na vsi každej říká: 
„Tonda to je frajér!“
Kamarádi vyptávaj se, 
chtěj bejt taky slavný!
„Palte guláš! – Je to snadný!“

Guláš, z Nelahozevsi 
já měl jen jednou
A druhej už nechci!
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HANÁCKÁ POLE
Prožívám tichý den pozdního léta
s bleděmodrou oblohou v bezvětří,
pro podzimní mlhy si teplo našetří
a pár poštolek nad dvorem létá.

Moje mysl už nebrání se dojetí,
jak k neznámým terčům salva šípů
letí nade mnou, když dřevo štípu
a na svou ženu volám: jak je ti?

Teď sedím na dvorku v rohu zdí, 
nic mi půvabný výhled nehyzdí,
obloha je bez mráčků a čistá,
jenom já nehnu se z místa,

protože do Hulína navždy patřím,
jsem šťastný, nemyslím na Řím,
ani na jiné honosné metropole.
Mně stačí hanácké rodné role

LETNÍ JARO
Jaro v červnu překypělo letos,
zavládl v celé naší zemi étos, 
všichni myslí, že je vlastně léto,
že je jaro letos podemleto, 
žito je ještě svěží zelené,
nad lány obilí se nebe rozklene
a mne přepadl zas můj splín,
znovu a zas vzpomínám na Hulín.

SPODNÍ VODY
Spodní voda – můj malý otrhánku,
naber si ji do malovaného džbánku,
protože ty spodní vody ve tvé mysli,
možná by už dávno zahnily a i zkysly.

V Hulíně není spodní vody nedostatek,
ví to každá zdejší děvčice i spratek,
stoupá nechtěná do baráků, plísní dýše,
otravuje staré domy, lidi, chýše,

tbc tu navazuje na vlhkost,
nikdo není krutých bacilů zde prost,
ale je to stále moje milované místo,

kde jsem celý život šťasten, to je jisto
a neměnil bych je nikdy za žádné jiné,
už do věčnosti se mnou navždy splyne.

CIZINA
Vergessen nien,
wo deine Wiege stand.
Nezapomeň, 
kde stála tvoje kolébka.

Moje kroky nezměří tu cizí zem,
tam já nedojdu a ani nechci,
já chci navždycky jenom sem,
na Hané žít svého žití lekci.

Zrovna na mne vystrkuje zadek,
zlobí se, že z Hulína jsem utek,
přesto obnažený zadek její,
ty její půlky se tak krásně smějí,

že se nemohu od ní vzdálit,
od těch jejich krásných kvalit,
dožiju si právě tady,

bez pokušení zrady.
Jsem natrvalo spojen s tou zemí,
o cizině ani ve snu nezdá se mi.

TEHDY
Tenkrát říkal jsem Ti snad už po sté,
jak má láska k Tobě neustále roste,
jak z těch malých zrnek citu klíčí,
i když mi tenkrát teklo ještě mlíčí
po jinošské bradě, byl jsem kluk,
ale lásku nasával jsem z rodných luk
kol Hulína na Plaňavech u Záhlinic.
Co zbylo z toho všeho? Skoro nic.

BOHUMÍR POSPÍŠIL
Ohlédnutí
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POČÍTÁNÍ
Než na Tobě spočítám všechny krásy,
s nimiž moje mysl ve snech denně hrá si,
bude časné ráno, noc nám rychle uplyne,
prosím snažně, probuď se, ospalý Hulíne.

Je ráno a já ještě neskončil s tím sčítáním,
stále v takové zvláštní extázi spím a sním,
já těch chutí měl jsem odjakživa tisíce,
však nejraději jsem Tě chtěl líbat na líce,

vždyť Ty jsi stále plna něžných chutí,
které mne k nestoudným počinům nutí,
nikdy s tím slastným sčítáním neskončím
a já dosud nevím proč a nevím taky čím,

že je to věčné perpetum mobile
bez alkoholu v krvi, nula promile,
já Tě stále laskám a energie roste,
neubývá jí, sílím, šeptám Ti posté,

ach lásko, Ty jsi mojí energie zdroj,
prosím, svoje tělo s mým teď spoj
a zůstaň tady se mnou ještě dlouho.
Má touho.

SUDIČKY
Jedno proroctví mi znovu mysl jitří,
u mé kolébky stály sudičky, prý tři,
a prorokovaly mi život jen sto let,
myslím na to, když život začne bolet.

Mně vskutku postačí jen těch sto let žití,
protože můj rozum už je stejně v řiti.
Osude, jak dlouho potrvá to naše štěstí,
co mně a mé ženě cestu k ráji klestí?

Já vím, že mi termín schválně nesdělíš,
ani když jsem daleko, ani když jsem blíž.
Ale toho proroctví se tvrdě domáhám,

chci se věnovat básnění a lásky hrám,
se svou ženou tady spolu dlouho žít
a s ní svou sbírku básní rozmnožit.

ŽENITBA
Když jsme se ženili v Hulíně na mezi,
jenom déšť a bouřka lásce zamezí,
žádná střecha tam nebyla ba ani chrám,
neměl jsem pro tě prstýnek, zbytečný krám,

tam nesezdával nás kněz ba ani mnich,
jen prostá slova, však kouzlo bylo v nich,
ptačí koncert se cvrčky nahradil varhany,
my byli jsme čistí, byli jsme bez hany,
měli jsme u sebe vše potřebné k výkonu,
tvůj mladičký obličej nahradil ikonu,
v tom kostele byl jen oltář a žádný kříž.
Takový svatební obřad už nikdy nespatříš.

STARÁ VZPOMÍNKA
Mladičké vnučky mých dávných lásek
snad pochopíte, proč hlas se mi zasek,
když ptám se na váš pohled snivý
a zda také milujete hanácké nivy.

Tak ptám se, starý piják lásky lačný,
ale i Ty, lásko moje, ptát se začni,
jaké to bylo tenkrát od jara do jara,
když jsem byl ještě pěkný nezdara.

VRBA
Vykotlaná stará vrba nad náhonem
vzpomínky, vraťte se mi honem,
tam na mlýnský náhon pod Višňovci,
kde jsem hledal zaběhnutou ovci,
jak smutný pastýř bloudící lukami,
to tehdy vzpomínka činila muka mi,
v jejich větvích staré dojmy zračí,
i když si tu kdysi hráli mladí hráči. 
Vzpomínky se vracejí s jasnou myslí,
než zapadnou zas v temnou noru syslí.

NA HULÍNSKÉM MOSTĚ
Prší. Za kapkou padá kapka
na úrodnou moji Hanou.
Však ani nad velikou láskou
staré jizvy bolet nepřestanou.

Přes známý most nad Rusavou
za ruku vzpomínky a ještě cosi vedu
na druhý břeh již tentokrát.
Na ten vytrvalý déšť to svedu.

A jak tu stojím v podzimu žití,
starý a mockrát zraněný,
roztírám si kapky po tváři,
než se mi v slzy promění.
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V sousedním Polsku se nám houfují vojáčci US
& NATO, tlaky na zbavení se nepohodlného US pre-
zidenta Donalda Trumpa rostou, a zbrojařská lobby
si samozřejmě taky nedá pokoj. A tak píšu toto:

TÍSEŇ NA ČLOVĚKA PADÁ
Boty zas dupou, opět blízko hranic
prý se to děje v zájmu bezpečí
Tak ze zloděje rázem bez řečí
je soudce s lupou – počestným je nanic

Proč rodit syny, když se blíží jatka?
„Neznámý vojín“, stojí na deskách
„Padl zde v boji“ – lobby zatleská
V srdci má stíny vojákova matka 

Bubny již duní nebývale nahlas
Kal plave v tůni: Pche, prý padli za vlast
Za žoky padli, pole seli kříži

Bubny je slyšet, zanikne v nich věta
že každá říše sebe samu smetá
V lodičce s pádly převozník se blíží
*******************************
PROČPAK
Pročpak jsou děti na světě?
Aby jim hlavy vymyli
aby snáz mohly naletět
což je fakt velmi nemilý

Aby nic vlastně neznaly
žily, byť vlastně nežijí
a pravdy ryly do skály
které jim řeknou z médií

Aby z nich byli roboti
kteří se vzorně zařadí
jak se jim řekne, hodnotí
příď najdou klidně na zádi

Aby z nich rostli dospělí
kteří si hrát však nesvedou
sami se zavřou do cely
nezralí, syti pavědou

Aby z nich byli rodiče

kteří se s dětmi nebaví
neumí mluvit o ničem
řeknou jen: Žijte ve zdraví

Ve vzduchu, v zemi, ve vodě
všude se jedy vynoří
Zisk mála mnohým ke škodě
přispívá zde i v zámoří

Slovo „cit“ skoro zmizelo
z lásky je pouze reklama
Vepřové, knedle, kyselo
a jinak velká neznámá 

Ve škole bují šikana
kde kdo se rodí nechtěný
a čas je krutý – tiká nám
dojet prý máme na geny

Pročpak jsou chlapci na světě?
Aby z nich byli vojáci
Život i jméno v ruletě
neznámý vojín poztrácí

Pročpak jsou dívky na světě?
Aby se křivdy množily
Prázdnota totiž najde tě
když ti lež vpraví do žíly

POSJEZDOVÁ
Sjelo se jich jako much
asi že je vábil puch
Socani si na svém sjezdu
zvolili zas jasnou hvězdu
Někoho, kdo nekouše
zubatého Bohouše

MAREK ŘEZANKA
Balady o době na hlavu
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Ten už slíbil, co se dalo
a že toho není málo
Zvýší daně, pak je sníží
s bravurou a bez potíží
Havlův odkaz je prý „in“
hodlá jet na plný plyn
S Houskou v zádech, zkrátka čistý
spojit se chce s komunisty
Strana tleská, bravo, Slávku
potlačíme spolu stávku
Z Prouzy bude nový hit
už jen si ho oblíbit

A že volič rukou lomí?
Apeluje na svědomí?
Vidí holt, co stojí slib
volat může: hyb hyb hyb…
Čeká nás prý krásná éra
bez dluhů a bez Altnera
A že z náhrad vzešel byt?
Proč by měl být za to bit?
„Za svobodu“ – děsné klišé
všechno hází na Babiše
kterého vzal do vlády
s láskou jako z Pomády

S kým chce dělat koalici
nedokáže Bohouš říci
k ANO dávno ztratil klíč
komunisté běží pryč
ODS a nebo TOP
sociálnu řeknou „stop“
Stejně jako Realisté
To je více nežli jisté
Ze slov zbude zvláštní pach
Vítězství? To spíše krach…

Bohuslavův hlavní rádce
je nám známý lánský zrádce
však má taky dobrý post
snad jen malou dostal zlost
že neprošel zákon jeho
jenž oplýval zvláštní něhou:
„Když se bojíš, bratře v Kristu
zabij svého teroristu“
Bohouš sem pak všechny zval
aby Chovanec děl: Pal

Posoudí prý všechny fakta
napsal by se o tom traktát
Odbor řekne, co je „lež“
jednou měř a stokrát řež

Milan si hned zapne kšandu
aby pobil propagandu
A co dá si do rámu?
Kampaň místo programu

Je to zkrátka dobrá dvojka
jako Urban a s ním Chvojka
Tahouny jsou – jasná věc
Sobotka a Chovanec

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
Náš výbor pochází ze sbírky Balady o době na

hlavu, kterou autor vydal vlastním nákladem
a z autorovy nové tvorby. 

Kontakt: marek.rezanka@gmail.com
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I BÁSNÍK PO SMRTI 
I básník po smrti tuhne jak
soused odnaproti.
Žádný velký rozdíl.
Až na ten papír zpola popsaný,
co vypadl mu z ruky.
Obroučky brýlí vychládají
a těch pár veršů posledních
mísí se s prachem v pokoji. 

ČERNOBYL NEBO FUKUŠIMA? 
Černobyl nebo Fukušima?
Kdopak by ještě rozdíl hledal!
Tam, kam si kdysi motýl sedal
mrtvo je. Kdo si toho všímá? 

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

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

ČÍM JSEM SE PROVINIL 
Čím jsem se provinil, neprozradím.
Nikde a nikomu, už vůbec ne farářovi.
Leží to ve mně, v trezoru duše.
A až mě zpopelní,
bude to ten kámen
chrastící v urně.

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. 

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. 

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. 

MRAZY V ČECHÁCH 
Mrzne a lidem bez přístřeší
modrají chladem končetiny.
V obuvi ze zatrvrdlé hlíny
ulice brázdí, slepí, hluší.

Obchody míjí, spousty zboží
nechávají je netečnými.
Rovni se cítí mezi svými,
jimž osud také štěstí dluží.

V Armádě spásy bezdomovci
polévku vlažnou polykají.
Sotvaže se však trochu nají,
zmožení hledí po kavalci.

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. 

DANIEL STROŽ
Miluji život
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V KRAJI JE BÍLO… 
V kraji je bílo,
sníh padá tiše.
O čem se snilo
vločkami píše.

V závějích mizí,
co je tam psáno.
Cenzurou ryzí
vzbudí se ráno.

Jen paměť lidí
zachytí přání.
A oči vidí,
že není k mání. 

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

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

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.

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. 

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!

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

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! 
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ČAS DUŠIČEK
Rajská zahrado, 
ty český hřbitove, 
plamínky lásky 
hoří tu a budou hořet 
i zítra, 
květiny vydechují 
láskyplný vzdech 
mrtvých, 
milovaných. 
Stromy věnují 
vděčně 
své zlato 
drahé matce, 
zemi. 
Je s námi smutek, 
krása i láska, 
to není halloween, 
čas dušiček 
je s námi, 
ty to víš 
a já to vím. 
/listopad 2016/ 

SOUZNĚNÍ
Všude, kde budeš, 
bude má duše celá, 
všude, kde budu, 
budeš ty a má touha 
co v sadě zahořela, 
čas přeletěl 
jak oblak bílý, 
koruny stromů, 
obtížené plody 
k sobě se 
naklonily. 
Tak málo dní 
a přece 
tolik bohatství, 
co si s sebou 
člověk nese.
/červenec 2016/ 

NOČNÍ DÉŠŤ
Nenápadně přišel, 
tak dlouho očekáván,
konejšivý, 
z boží ruky, 
šumí si jistě 
i v naší zahradě,
smývá prach, 
sbírá vůně 
v čínských 
pivoňkách, 
za naši lásku 
tam hoři vytrvale 
svícny juky. 
/červenec 2016/ 

PÍSEŇ PRO STATISE
Vítr se opře 
do bílých plachet, 
koně na vlnách 
zklidní svůj klus, 
Eurydiku do podsvětí 
odešel hledat 
pěvec Orfeus. 
Po pláži jdou 
děti z Pirea, 
drží se za ruce 
a jdou Tvým 
písním vstříc, 
i racek by se 
za Tebou 
vydal rád, 
Tvá vinice 
bude pro nás 
navždy rudé víno 
lisovat.
/srpen 2016 + Statis Prusalis/ 

MARIE VESELÁ
Souznění
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ŠEŘÍK
Slova neutěší,
snad jen májový déšť
co splývá v květech.
Tvé stopy, synku,
zůstanou věčně
v každém jaru,
jako dávná vůně,
jako dávná vůně,
co odolává zmaru,
jako dávná vůně
ze ztracené
snítky
bezu.

Kéž je vám všem
lehká
naše země,
přísahejme,
ať nezapomenou
na oběti
budoucí pokolení
a děti
našich dětí.

Slova neutěší,
snad jen májový déšť,
co splývá v květech.
Tvé stopy, synku,
zůstanou
věčně
v každém jaru,
jako dávná vůně,
co nezná zmaru,
jako dávná vůně
ze ztracené
snítky
bezu.

NA ZELNÉM TRHU
Vážená paní, 
nač ty 
slzy, 
vy přece 
nepláčete 
nad cibulí, 
okurky 
a dýně 
se tu povalují 
líně, 

bože, jak ty 
hrozny sládnou 
na jazyku, 
je to síla zvyku 
hned kousnout 
do jablka, 
voda u Parnasu 
na holuby 
vrká, 
proto střemhlav 
slétají se 
k hodům 
lásky.

ČESKÉ POHRANIČÍ 1938
V těch dnech 
nebe mohlo být krásné 
a čisté, 
bez zármutku. 
Vyhnáni ze svých chaloupek, 
od zahrad a polí, 
táhnou po prašných cestách, 
matky drží děti 
u prsou, 
nesou je na zádech 
a nejvíc všechny, 
nejvíc česká 
duše bolí. 
Jak žebráci buší 
v noci na vrata, 
mlčí hrůzou oněmělé, 
pramínky - voda zajatá, 
ukradeny české zemi. 
To byl krutý lup 
Deutsche Reich 
a tekla první česká krev. 
Odevzdávejte dědictví paměti 
o válce a míru, 
i o tom, 
že díky obětem 
nezahynul český lev, 
odevzdávejte dědictví 
paměti, 
pro syny, vnuky, 
pro děti.

Básnířka Marie Veselá, členka Výboru národní
kultury a předsedkyně její brněnské pobočky, rov-
něž členka UČS, oslavila 12. března kulaté naroze-
niny. Srdečně blahopřejeme!
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EDVARDU BENEŠOVI
„Vážený pane prezidente
Zejména chtěl jsem vám říct
Za naše Československo
Jste se velmi dobře
Dovedl vždycky
Udatně bít!
Proto vás dnes všichni
Zrádci
Hlupci
Zbabělci
Tupci
Nenávidí
****************
Bohatství Česka
Velký počet zrádců
Kavárenských povalečů
Obdivovatelů nácků
Řídících se heslem
Národa svého zájmy
Za eura pošlu s čertem
Jménem vlastní arogance
Prodejnosti
Neznalosti
Blbosti
Národu svému házím jen
Ohlodané kosti
********************
Evropská unie
Vedením svým zrazená
Islámskou invazí
Sražená na kolena
Evropská komise klade
Svým členským státům
Na krk oprátku
Bruselský multikulturalismus
Náboženství zrádců
Wyszegradská čtyřka
Vede rebelii
Vzpírá se bruselské
Multi kulti mafii
Bruselský záhrobní hlas
Zní jasně:
Kdo se nepodvolí
Ten se odpráskne!

********************
Udílení evropských cen
Za přepisování dějin
Ve prospěch německých nacistů
Tučné honoráře
Pár fíkových listů

***********************
Sundáváme obraz prezidenta...
Na jeho místě vyvěsíme
Knížecí lejna
„Sundáváme ho
Na naší radnici!“
Nechť žákům škol ukazují
Holou zadnici
„Jeho obraz sundáváme
Na základních školách!“
Uděláme z něj
Pořádného vola!
Apolitická škola
Někteří ředitelé v akci
„Místo prezidenta
Na Pankráci!“
Nařizují sundat
Jeho obrazy
Takové maličké podrazy
Vyhazují prezidenta
Ze škol okny
Zdrávi došli
Zdrávi pošli
Učí žactvo společností
Pohrdat
Stačí nebát se krást
A mrdat...
(Nejen v Ústí nad Labem 
po 17. 11. 2014)

JAN ZEMAN
Bohatství Česka
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*************** 
Obnovíme na Staroměstském
Mariánský sloup!
Primátor katolík chce ohnout
Nepoddajné Čechy
Po tři sta letech poroby
Habsburský trůn smetli
Mariánský sloup
Symbol porážky českých stavů
Po vzniku Československa
Vadil davům
Symbolizoval
Brutální rekatolizaci
Habsburskou porobu
Občané ho strhli
Poslali do hrobu
(3. 11. 1918)
Stál před místem
Obludného popraviště
Odejit byl na dějin smetiště
Primátor Svoboda
Chce napravit Masaryka
Svobodu českou
Má zas sežrat
Katolická štika
Primátora Svobodu zas
Slupne koaliční partner:
„Ke korytu! Ke korytu!
Ke korytu! Na ostatní ser!“
(20. 6. 2013)
Postavili pomník
Císaře Karla
Jeho zásluhou se
Velká válka
Táhla
Další dva roky
Zahubily nejen
Kulometů dávky
Další milióny lidí
Láli jim pomníkem do sviní
(v Aši, 11. 1916 - 11. 1918)
Chtějí stavět pomník
Generálu Radeckému
(v Praze na Malostranském náměstí)
Oddanému dvoru
Habsburskému
Prý vydával
Jasně česky
Rozkazy
Čtyři tisíckrát nařídil:

,Popravit! Popravit!,
Italské vlastence
Jež chtěli svobodu
Zastřelit na místě
Bývalo sto bodů...
(nejen roku 1849) 

*****************
Bohatství Polska
Bezpočet válečných hrobů
Polští vládci sedávali rádi
Na hlavně kanonů
Lid svůj hnali
Do zbytečných válek
Jménem pána krále
Protektorů cizích
Povstání bez šance
Polských elit vizí
Válčili i po získání
Samostatnosti
Idiotská politika
Staronoví hosti
Katastrofa války
Druhé světové
Poláci pak v sféře sovětské
Vládnoucí komunisté vadili
V mnoha směrech
Nejvíc že neznali války
V nich mrtvé zraněné
Lid nemohl prokázat
Svou udatnost
Nešlo lidu házet
Ohlodanou kost

***********
Antikvariát krásný
Nabízí sbírku básní
V překladu Jana Pilaře
Za pouhých deset Káčé
Vydaná překrásná v totalitě
Stála původně třicet pět Káčées
S vysokou státní dotací
Vysokého nákladu matrací
Zatímco dnes
Za pár šupů prodává se
Co veteš
(4. 2. 2009) 
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Hle, jaký poprask může vyvolat jedna dětská básnička! Konečně zas někdo bere poezii vážně! Karel Sýs :-)

Původní zpráva
Od: REDAKCE ČÍTÁRNY <redakce@citarny.cz>
Datum: 16. 1. 2017 22:35:00

Z holek mají být maminky, stojí v čítance. Jste
genderové džihádistky, vzkázal kritičkám básník
RADEK DRAGOUN

Báseň Jiřího Žáčka Maminka se objevuje v ně-
kolika čítankách pro žáky prvního stupně základní
školy. Báseň Jiřího Žáčka Maminka někteří kritici
označují za genderově nevyváženou. K čemu jsou
holky na světě? Aby z nich byly maminky, aby se
pěkně usmály na toho, kdo je malinký. Aby nás měl
kdo pohladit a povědět nám pohádku. Proto jsou
tady maminky, aby náš svět byl v pořádku, stojí
v básni Jiřího Žáčka.

Na sociální síti na ni v pondělí upozornil režisér
Vít Klusák, jehož příspěvek sdílely desítky lidí.
Řada z nich byla textem básně pohoršena. Na první
pohled je totiž zřejmé, že pracuje s genderovými
stereotypy. Ženy automaticky staví do role, kdy je-
jich hlavním posláním je postarat se o děti.

Sám autor však takovou kritiku odmítá. Od vy-
davatelky dostal za úkol napsat takovou báseň
o maminkách, aby se malým čtenářům líbila. "Na
to, jaké mají být maminky a jak se mají jevit prv-
ňáčkům, mohou být názory různé. Podle nahlédnutí
do diskuse vidím, že mnoha diskutérům ta bás-
nička připadá dobrá nebo přijatelná, ale chápu, že
lidé kontroverzního ducha to vidí jinak. V tom pří-
padě ať nešermují genderovými stereotypy a zkusí
sami napsat svou verzi – když se jim povede, rád
jim napíšu jedničku s hvězdičkou," řekl
Aktuálně.cz Jiří Žáček.

Autor řady knih pro děti rozhodně odmítá, že by
měl být označován za někoho, kdo pomáhá ve spo-
lečnosti budovat genderové stereotypy. "Kdyby
znali z mé tvorby ještě něco dalšího, věděli by, že
nejsem žádný macho. Dokonce se považuji za fe-
ministu, jen jiného druhu, než ty genderové džihá-
distky. Rozhodně odmítám degradaci žen na
domácí puťky, kuchařky a uklízečky. Imponují mi
sebevědomé a chytré ženy, a nevadí mi ani, když
si k seberealizaci vyberou profesi, považovanou
spíše za mužskou," řekl Žáček. Své tvrzení do-

kládá jinou svou básní, ve které píše, že "svět, kde
z malých princezen vyrostou jenom samé služtičky,
je zralý do šrotu".

Kritizovaná báseň Maminka je ale už dlouhou
dobu velmi dobře známá právě mezi odborníky
na gender. "Už byla několikrát použita v publika-
cích, které se zabývají genderově senzitivním
vzděláváním. Byla v nich použita právě jako pří-
klad, jakým způsobem se genderové stereotypy
budují," říká Petra Havlíková z hnutí Nesehnutí,
kde je koordinátorkou programu Ženská práva
jsou taky práva.

"Nerada bych, aby to vyznívalo jako kritika
básně Jiřího Žáčka, ale je to poukázání na to,
že nějakým způsobem v realitě reprodukujeme
genderové stereotypy. A tohle je jeden ze způ-
sobů. Měli bychom se nad tím kriticky zamys-
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Pryč se sexismem v poezii
JAN KELLER

Velkou pozornost vzbudilo v uplynulých dnech odhalení pochybných genderových stereotypů v básních
Jiřího Žáčka. Některé z nich se ocitly i ve školních čítankách. Řada feministek, umělců a další na slovo
vzatí odborníci upozornili na nemravnou básničku, ve které se doslova říká: „K čemu jsou holky na světě?
Aby z nich byly maminky, aby se pěkně usmály na toho, kdo je malinký.“

Jiří Žáček nepopřel autorství této vyzývavé básně a pokusil se zásadovou feministickou kritiku ještě
i bagatelizovat. Přiřadil se tak po bok těm, kdo rasismus vůči ženám dali české poezii do vínku.

Mohl by si podat ruku s Antonínem Sovou, autorem genderově nevyvážené básně Kdo vám tak zcuchal
tmavé vlasy. Hned v úvodu Sovova neomaleného útoku na ženy přece čteme: „Když ona přišla na můj
sad, vše právě odkvétalo.“

Je evidentní, že autor zde vyzvedává svůj vlastnický vztah k nemovitosti. Proč vlastně není jeho sad
ve společném bezpodílovém vlastnictví obou partnerů? Bílý majetný muž chce prostě za každou cenu
dominovat nad ženou, které nechá v lepším případě pouze minoritní podíl akcií. Dosvědčuje to i další
verš, kde Sova zcela nepokrytě majetnicky deklamuje „mé louky teskní vůni mdlou“.

Uvedení výtečníci však nejsou v české poezii zdaleka sami. Vzpomeňme jen Josefa Václava Sládka.
Ve své rýmovačce Lesní studánka doslova tvrdí: „Tam ptáci, laně chodí pít pod javorový kmen, ti ptáci za
dne bílého, ty laně v noci jen“.

Něco tak odsouzeníhodného aby člověk pohledal. Ptáci, tento zcela zjevný symbol mužství, mají k do-
ličné studánce přístup během bílého dne, zatímco laně, symbol ženství, mají vstup omezen jen na dobu
nočního provozu. Josef Václav Sládek by se měl za toto otevřené ospravedlňování diskriminace stydět.

Podobných genderových surovostí bychom mohli najít v české poezii celou řadu. Naštěstí naše femi-
nisticko umělecká fronta bdí u studánky moudrosti ve dne v noci.

let, jestli je to to, co chceme," dodává Havlí-
ková.

Ministerstvo školství jednotlivé texty čítanek
analyzuje a snaží se vyhýbat i těm ukázkám, které
jsou genderově nevhodné. Ve vyjádření pro Aktu-
álně.cz přiznává, že text není zcela neutrální, nic-
méně proti jeho zařazování do čítanek není. "Text
sám o sobě není zcela genderově neutrální, při
výuce ale záleží hlavně na výkladu a na tom,
v jakém kontextu je uveřejněn a jaký je záměr au-
tora. Při výkladu by tak měl učitel žákům vysvětlit
záměr autora a další souvislosti, kromě jiného také
souvislost s genderovou korektností," napsalo mi-
nisterstvo školství.

Na potřebu vyhýbat se genderovým stereotypům
ministerstvo učitele pravidelně a opakovaně upo-
zorňuje při jejich vzdělávání. Nabádá je, aby se jim
vyhýbali jak ve vlastní řeči, tak i v chování vůči
žákům a žákyním.

Ani Petra Havlíková zařazení básně Jiřího Žačka
do čítanek jednoznačně neodsuzuje. "Pokud by čí-
tanka byla nějakým způsobem pestrá a jiná báseň
ukazovala příklad ne třeba úplně opačný, ale uka-

zovala realitu z jiného úhlu pohledu, tak by tam
pravděpodobně mohla být. Ale obecně bych tam
raději viděla nějakou jinou. Většinou to nestojí
samo o sobě. Je to příklad reality a ta realita je do-
tvářena dalšími věcmi a ty vypadají podobně.
Kdyby ty věci vypadaly různorodě, tak to je jiná si-
tuace. Je to hodně kontextuální věc," uznává od-
bornice.

Podle Havlíkové ale převažují příklady toho, ve
kterých je matka usazena do genderového stere-
otypu. "Samozřejmě existují příklady toho, že to je
i jinak, že máma nemele maso, ale opravuje třeba
auto. Nicméně je to neuvěřitelně minoritní," do-
dává.

---------------------------------------------------
ČÍTÁRNY – LIDÉ, KNIHY, PŘÍBĚHY...  na mobilech,

tabletech i PC!!
DENNĚ NA FACEBOOKU / AKTUÁLNÍ VIDEA YOU-

TUBE / TWITTER
RSS KANÁL / redakce@citarny.cz
Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá:

Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!
Jan Amos Komenský (1592 - 1670)
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K čemu jsou holky na světě?
MARKÉTA DEMLOVÁ

V posledních dnech internet zvířila prudká de-
bata nad básničkou Jiřího Žáčka, kterou děti čtou
v čítankách. Podle ní jsou holky na světě proto, aby
z nich byly maminky, láskyplně pečující o děti. Na-
proti tomu páni kluci jsou tu od toho, aby svět byl
veselý a točil se vpřed.

Mám tři syny (ve věku 23, 21 a 11 let) a třinác-
tiletou dceru. Když byli ti první dva malí, fascino-
vaně jsem objevovala svět klučičího uvažování
a prožívání, který mi byl do té doby neznámý -
mám "jen" mladší sestru. S čerstvou státnicí
z psychologie a pedagogiky pro učitele jsem se
snažila aplikovat na synky získané poznatky tak,
abych jejich dušičkám a mozečkům umožnila co
nejharmoničtější rozvoj. Učila jsem je, že i kluk
může plakat, když ho něco bolí, a že jsou na světě
i jiné hry než na vojáky nebo četníky. Chtěla jsem,
aby měli jistotu, že můžou být tím, kým sami chtějí,
že mají svůj život ve svých rukou a je jen na nich,
jak s ním naloží. A výchova se mi asi povedla - ten
nejstarší se po roce na právech rozhodl, že tohle
není škola pro něj, a přestoupil na jinou, aby se stal
- vojákem.

Dcerka přišla do domácnosti plné báječných klu-
čičích hraček, sportovních potřeb a stavebnic. Ale
od začátku ji bavili plyšáci a panenky - hodně pa-
nenek. Když jí bylo asi pět, jednou jsem jí vytkla, že
by si je měla líp uklízet, a ona namítla rozhořčeně:
"Můžeš mi říct, jak to má maminka, která má asi
milión dětí a žádnýho manžela, sama zvládnout?"

Svého o dva roky mladšího bratra zapojila do
všech svých her - a on ji bez řečí následoval,
ochotně plnil všechny role, které mu svěřila, do-
konce si k jedněm Vánocům přál vlastní kočárek
s miminkem, aby jí byl platnějším spoluhráčem.
Jakmile mu dala chvíli pohov, vrátil se do svého
světa stíhaček z Lega, akčních hrdinů, Hvězdných
válek a vzrušujících sportovních zápasů.

A rozdíl je mezi nimi samozřejmě dodnes - ona
má ráda romantické knížky, vonné svíčky a selfíčka
s kamarádkami, on žije sportem a dobrodružstvími
virtuálního světa. Ona má v sešitech úhledné zápisy
barevně podtrhané, on je schopný namastit úkol
vleže na koberci, jen aby už mohl jít střílet na bránu.
Ona tráví rána před otevřenou skříní, kde absolutně
není co na sebe, on popadne první triko a ani si ne-

všimne, že je naruby a špinavé. Ona je holka, on je
kluk.

Když se děti narodily, od začátku dovedly roze-
znávat. Věděly, že máma je vůně, jídlo, měkký dotyk.
Táta zase pevná náruč, legrace a houpající kolena.
Že jsme rovnocenní, ale ne stejní. Dodnes chodí za
mnou, když mají hlad, potřebují něco obstarat nebo
si chtějí popovídat, a za tatínkem, když potřebují
s něčím pomoct, chtějí něco spravit nebo shání
spoluhráče.

Nevěřím, že nám tohle opovrhované a vysmívané
"tradiční" rozdělení rolí bylo vnuceno genderovými
stereotypy. Jako muži a ženy jsme si rovni před zá-
konem a musíme být rovnoprávní, ale nikdy nebu-
deme stejní. Většina holčiček bude na písku dělat
bábovičky a většina kluků bude tím pískem házet,
nebo z něj stavět hrady a hloubit v něm tunely. Hol-
čičky si budou dál v poklidu hrát na rodinu, a budou
mezi sebou mít jasně strukturované vztahy, kluci
vezmou do hry každého a jejich hry budou plné na-
pětí a akce. Protože to prostě máme v genech. Pro-
tože se naši předkové po tisíce let dělili na ty, kdo
loví a válčí, a na ty, kdo vytvářejí domov a starají se
o děti.

Mám ráda svou práci, čas trávený s přáteli, mám
různé koníčky a spoustu plánů do budoucna, ale to,
že jsem maminka, považuji za svou téměř nejdůle-
žitější životní roli - důležitější je jen ta, v níž s tátou
svých dětí udržuji vztah, na kterém jsme naši rodinu
založili.

Rovnost žen a mužů je samozřejmá a nezbytná -
ale neznamená to, že budeme stejní nebo zaměni-
telní. Když se zeptáte žen, co pro ně bylo v životě
nejdůležitější, v drtivé většině odpoví, že to byly
děti. Holky mají stejné právo točit světem jako kluci,
ale nechte je, ať to dělají po svém - většinou totiž
nepotřebují svírat tu kliku. Řídí svět už jen tím, že
do něj posílají svoje děti, kterým odmalička věno-
valy svůj čas, energii a lásku. Protože ať si říká, kdo
chce, co chce - ze všech vztahů na světě nás nejvíc
formuje ten s maminkou. A dokud to tak zůstane,
bude náš svět v pořádku.

17.1.2017 7:42 | karma článku: 48.80 | přečteno:
22462x

http://demlova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=58083
8
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Maminka vs. Gender 
Eva Bartůňková

„K čemu jsou holky na světě? Aby z nich byly zrádné potvory“. Ano, chápu, hrrr na básníka! Jenomže
v Žáčkově básničce se píše „Aby z nich byly maminky.“ Co je na slově maminka tak prokletého, že se
jím nesmí žena označovat? Nebo co je ostudného na tom, býti maminkou?

Genderové hlídce jde zřejmě o zúžení, její citlivost si tam vkládá „jenom proto“. Ale to je problém toho,
kdo čte. Básník sám mluví za dítě. Dvacetiletý jinoch bude jednou pyšný na to, že matka získala Nobe-
lovku. Ale malé dítě má hlavně maminku, astrofyzička je pro něho podružná. A to už něco je, že taková
nanicovatá holka ze sousedství bude jednou něčím tak užitečným… Dokonce maminkou…

A mně jde o to, aby nás Pánbůh ráčil chránit. Například před společností, ve které by se básníkova po-
etika korigovala politickými, nebo jakými už vlastně zájmy.

Útok feministek na roztomilou čítankovou básničku
Jiřího Žáčka pro prvňáčky, jejich zášť vůči mateřství a
přirozenému světu (Lebenswelt), jak by byl řekl filozof
Jan Patočka, způsobila mediální poprask. Srdečný dík
Jiřímu Peňásovi za virtuózní satiru (týdeník Echo), hře-
jivou náplast humoru, dočasný lék na zoufalství z bo-
řitelů civilizace.

Dženderistky, džihádistky, jak je nazvala lidová tvo-
řivost, jsou vysmívány právem. Ale stejně jako zaniklá
„Společnost pro šíření vědeckých a společenských
znalostí“ se ohánějí pseudovědou, a mají neblahý vliv
na důvěřivé státní instituce: ministerstvo nepovažuje
básničku za genderově neutrální a pilně sleduje učitele,
aby se „při výuce vyhýbali genderovým stereotypům
jak v textech, tak v řeči i chování vůči žákům a žákyním
(!), protože toto chování může být kvůli zakořeněným
genderovým stereotypům rozdílné“ – tolik tento úřad
v Českém rozhlasu.

Čistý George Orwell! Neutrální by snad mělo být mi-
nisterstvo. A odkud ten hrůzný sleposled matoucích
slov „genderový stereotyp“ – jsou snad muži a ženy
unisex? Nezrcadlí onen stereotyp nádhernou, danou
skutečnost lidstva, rozpůleného přitažlivou estetikou i
psychologií, aby se muž z Marsu a žena z Venuše mohli
spojit, a podle svého si určili role v manželství? Co je
státu do tak soukromé záležitosti a proč podporuje osa-
mění samoživitelek? Čert vem okrajové výjimky, ty na
věci nic nemění. Ty jsou vždycky špatným rádcem.

Tisíciletá pověra o ženské méněcennosti je už pra-
dávno za námi, a v jedné věci má žena nad mužem do-
konce navrch: může být matkou a žádná rovnoprávnost
(termín právní a nepřístojný) nemůže tuto její výsadu

odstranit. Škola má oslavovat matku, rodinu, národ, tra-
dici, a především ideál rodiny soudržné, kompletní a
komplementární – jen jedinou věc nesmí. Být neutrální!

Podrážděné, internetové reakce proti feministkám
jsou výrazem uraženého, zdravého rozumu. Je totiž ne-
smírně obtížné a otravné obhajovat samozřejmosti,
zvláště když je útok na rodinu ukrývaný za fasádou ro-
dinné politiky a ženské emancipace. Stát chce jen
jedno: nahnat ženy do zaměstnání a děti do jeslí, aby
matky osvobodil od rodiny jako za blahé paměti jejich
zakladatele, zločince Trockého.

Je zvláštní, jak dnes marx-leninismus v subtilnější
podobě opět rozkládá společnost. Když už se (bohužel)
mluví jazykem práv, mělo by mít sociální ministerstvo
ve dnešní tragické situaci rozpadu rodiny jedinou sta-
rost a směřovat politiku k jedinému, obtížnému cíli, aby
dítě mělo „právo“ na oba rodiče.

Dženderové džihádistky vedou svatou válku proti
přirozenosti a nikdo je nepřesvědčí, ale ty umírněnější
feministky by se snad mohly zamyslet nad absurdní
snahou přestavět svět a potlačit ženskou roli, aby se
přizpůsobila roli mužské. Jak pravil filozof a logik svě-
tového formátu J. M. Bocheński: „Žena tvoří druhou
stránku lidství, stačí vzít v úvahu stavbu jejího těla. Ma-
teřství je jejím prvním a základním posláním. Společ-
nost, jež nutí ženy k pravidelné, výdělečné práci mimo
domov, je odsouzena k zániku.“

Zdárně to už půl století Evropa praktikuje a vymírá.
Internet však probudil nejen humor, ale i lidový hněv,
který i u nás jednou zrodí svého Trumpa.

1. 2. 2017 
Novinky

Dženderistky, džihádistky
Alexander Tomský
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Menšiny – to už není vtip
JAN KRISTEK

Používání vybraných menšin k odpoutání pozor-
nosti od menšiny, která si pozornost nepřeje, není nic
nového. K tomu slouží dokonce i většina vtipů. Vtipy
na menšiny a jiné, třeba profesní skupiny se šíří na
vzdálenosti tisíců kilometrů a přes propasti desítek
let. Vtipy zůstávají stejné, ale mění se národnost, pro-
fese, či jiné atributy skupiny, o níž vtipy jsou. Třeba u
nás tak oblíbené vtipy o policajtech jsou původně
ruskými vtipy o frekventantech tamní školy veřej-
ného stravování.

Vtipy se ovšem rychle zapomenou. Dalším krokem
proto je, že vládnoucí menšina si vybere určité sku-
piny, nějakým způsobem je v něčem naprosto ne-
spravedlivě zvýhodní, a k tomu jim navíc toleruje
chování, které se jiným netoleruje. A dělá to pokud
možno způsobem, který je do očí bijící, a tak, aby
ostatní stále cítili, jak je to omezuje a ohrožuje. Bývá
zvykem, že vybraným skupinám tolerují i jedno-
značně kriminální chování, aby udržovali obyvatel-
stvo ve strachu, a aby odpoutali pozornost od
represivních složek, které tyto skupiny pak do jisté
míry i nahrazují. A samozřejmě od oné „diskrimino-
vané“ vládnoucí menšiny, která represivní složky pro
své účely používá. Problém je ale zase v tom, že když
lidé vidí, že s tím nic nenadělají, časem si zvyknou a
naučí se s tím žít, podobně jako s nepřízní počasí.

Proto je třeba tyto skupiny vést k tomu, aby své
požadavky neustále stupňovaly. Aby přicházely téměř
každý den s novým požadavkem, aby tyto požadavky
byly zcela nehorázné, naprosto absurdní, aby postrá-
daly jakoukoli logiku. Musí pro sebe postupně žádat
třeba privilegia, která dříve měli jenom feudálové, a
pak přicházet s požadavky, které překonávají i to.
Také je třeba zajistit, aby se o těchto jejich požadav-
cích neustále mluvilo, donutit lidi je sledovat. A tyto
požadavky musejí čím dál tím víc ohrožovat životní
potřeby lidí. To vše kvůli odpoutání pozornosti od té
„nejdiskriminovanější“ vládnoucí menšiny.

A když nepomůže ani to, budou tyto skupiny na-
hnány do otevřeného konfliktu. Konfliktu, ve kterém
ani v nejmenším nezáleží na jejich přežití, konfliktu,
ve kterém nezáleží ani na přežití oné vládnoucí men-
šiny, která je rozhodnuta, pokud nebude moci vlád-
nout, raději zničit veškerý život na planetě.

Všechny viditelné „diskriminované“ menšiny si jen
vybrala jako svůj nástroj a případného obětního be-

ránka ona skrytá a „ještě víc diskriminovaná“ men-
šina, která manipuluje světem. Ani se mi nechce
říkat, že vládne či ovládá, protože jde o skupinu zcela
odtrženou od reality, která žádnými schopnostmi pří-
liš nevládne, a žádné dovednosti příliš neovládá.

Výrazu diskriminace se rozhodně nevysmívám,
protože ta skutečně existuje, dokonce i v rámci
těchto vybraných menšin. Nevím, jak to funguje v ko-
munitě LGBT dnes, jestli to funguje jinak nebo více
skrytě, ale před lety v ní v USA o všem rozhodovali
homosexuálové, kteří lesbičkami ve skutečnosti po-
hrdali, a lesbické feministky jen zneužívali na špina-
vou práci - na nechutné útoky proti heterosexuálním
mužům.

Pokud si někdo myslí, že vymyslí vtip, ten někomu
řekne, ten ho řekne dál, tak tak to nefunguje. Vtipy
jsou šířeny plošně, a v celých souborech. Pro dřívější
dobu je možné si představit třeba tisíce Bretschnei-
derů, vykládajících stejné vtipy po všech hospodách,
v dnešní době, kdy jsou hospody prázdné, spíš
ohnutá záda armády trollů nad počítači. 

Pravděpodobnost, že vymyslíte nějaký dobrý vtip,
ten někomu řeknete, ten ho předá dál, a vtip se na-
konec rozšíří a stane se obecně známým, je asi ta-
ková, jako když napíšete nějaký dobrý text básně
nebo písně, a stane se z něj hymna. I když k tomu
má teď Jiří Žáček, díky negativní reklamě, kterou mu
udělali, o poznání blíž.

12. února 2017
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Po kauzách „Ladovi Cikáni“ a „Nohavicův Arab“ se
naše recenzní kancelář ujímá dalšího obviněného kla-
sika.  

V básni Jiřího Žáčka z čítanky pro 2. třídy základních
devítiletých škol („Aby nás měl kdo pohladit / a pově-
dět nám pohádku, / proto jsou tady maminky, / aby
náš svět byl v pořádku“), se na úvodní otázku, „k čemu
jsou holky na světě“, odpovídá prostými slovy: „aby
z nich byly maminky“.

Zasvěcený komentář k básni pořídil filmový režisér
Vít Klusák: „K čemu jsou kluci na světě? Aby psali ta-
kovýhle debility.“ Důvodem odsudku je přirozeně gen-
derová nevyváženost básně, flagrantně ohrožující
mravní výchovu mládeže.

Jsme prý národem smějících se bestií. Není tedy
divu, že se vzápětí na webu sešla celá řada básní, na-
bízejících se coby korektní náhrada Žáčkova mamin-
kovského zločinu. K čemu jsou holky na světě? – „Aby
z nich byli tatínci,“ píše se v jedné z nich. „Aby z nich
kluci měli strach,“ píše se v jiné. „Hlavně pro výzkum
vesmíru,“ uvádí se v třetí. „Aby z nich byly lesbičky,“
hlásá se v další. „Aby z nich nebyly maminky,“ čteme
jinde. Nejohleduplnější z těchto básní se omezuje na
genderově korektní opis: „Aby z nich byly maminky,
pokud se pro to dobrovolně rozhodnou, aniž by se ne-
chaly ovlivňovat genderovými stereotypy.“ Nejpádněji
pak byla genderová korektnost vyjádřena ve verších,
které snad mají naději dostat se do čítanky hned: „Ma-
minka je základ státu, seřeže i mýho tátu.“

Vraťme se však k náhledu, že Žáčkova původní
báseň je genderově škodlivá. Daný náhled totiž věrně
kopíruje představu provozovatelů „emancipačních“
studií všeho druhu, že všechno na světě musí být po-
liticky či genderově korektní, aby náhodou někdo ně-
koho omylem neurazil, ale samotní strážci korektnosti
že můžou o svých reálných i potenciálních oponentech
zcela cíleně mluvit jako kanál. V daném případě se
tedy k označení Žáčkovy básně za „debilitu“ přidaly
další odsudky z pera jiných strážců korektnosti – ví-
ceméně známých publicistů, politiků, lektorů, literátů,
studentů atp. – ať už na fejsbuku, nebo v různých we-
bových blozích a novinových fejetonech. Podle nich je
sám básník Žáček buď „pitomec“, nebo „vůl“ uvažující
„jako pračlověk“, který by se měl rovnou přiznat, že
se bojí o svá šovinistická privilegia. Jeho poezie je pak
v lepším případě „genderově pochybná“, každopádně
je to ovšem „canc“ a „sračka“.

A tu se stalo něco nečekaného. Zatímco v poslu-
chárnách gender studies, kde podobné nadávky ne-
dosahují k sluchu napadených, takže můžou být
beztrestně stupňovány až k extázi, ve veřejném pro-
storu se k sluchu básníka Žáčka dostaly. A on měl ke
všemu tu drzost, že si je nenechal líbit: hyperkorektní
sprosťáky jednoduše označil za „genderové džihá-
distky“.

To si ovšem dovolil dost. Havlovský tragéd M. C.
Putna hned Žáčka za tu drzost poctil v Lidovkách ná-
lepkou „husákovský humorista“ – a hluboce uražený
publicista Bittner (kterému ovšem Klusákova „debi-
lita“ připadá podle všeho jako slušnost sama) na bás-
níka žaloval v Deníku Referendum, že označit
„diskutující kritiky své básně“ za genderové džihá-
distky je „úplně mimo jakoukoli slušnou debatu“. Lze
říct, že tady Žáček opravdu přestřelil: bylo by úplně
stačilo, kdyby pro genderové džihádistky všech pohlaví
prostě použil adekvátně pádné a rázné, a přitom poli-
ticky korektní označení diskutující kritici. Čtenář už by
si přebral, o kom je řeč.

Diskutující kritici jsou totiž zajedno v tom, že
„někdo, jako je Žáček, by fakt neměl říkat holčičkám,
proč jsou na světě“, protože dané kritiky „uráží“,
když musejí děti „pracně slabikovat právě takovéhle
nezdařené rýmovánky“ o tom, že děvče má být
hlavně matkou, a svět má být zábavou jenom pro
kluky (jako by snad mateřství bylo pouze zátěží, a to
jen pro matku). Shodují se též v následujícím: „Já
bych radši, aby ten canc z čítanek zmizel.“ – „Dou-
fám, že ta debilní, přiblblá a trapná báseň zmizí z čí-
tanek.“ – „V měnícím se světě se mění i čítanky
a učebnice. To není cenzura, ale reakce na společen-
ské změny.“ – „Hlavní vinu nese editor a nakladatel
čítanky.“ – „Diskuse, petice, a prostě každý ať se vy-
jádří, příslušní úředníci ať to zařazení básně vysvětlí,
a pokud to není v souladu s právem a směrnicemi,
půjde to pryč.“ 

Příznačné je zde vyhrožování „rozvinutým světem“
(světem směrnic bez maminek?), který musíme do-
hnat: „V normální zemi by jediným obsahem diskuze
mělo být, jak je vůbec možné, že se něco takového
v čítankách objeví.“ – „…možná bychom mohli…
začít diskutovat o míře nebo charakteru našich snah
přiblížit se rozvinutému světu.“ – Žáček a spol. „prostě
časem budou tak out, že radši změní názor, aby mohli
mezi lidi“.

Žáček k tabuli aneb Obrana reakční poezie
BRUNO SOLAŘÍK
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Tyto fejsbukové genderisty bere v Ádvojce pod
křídla publicistka Lucie Jarkovská: „Opravdu bych byla
radši, kdyby takové texty z učebnic zmizely. Znamená
to, že jsem autoritativní cenzorka?“

No, mentálně to zcela bez pochyb znamená přesně
tohle. Mezi členy SA třicátých let, nebo našimi svazáky
let padesátých, a dnešními genderovými publicisty, je
skutečně nulový rozdíl – až na to, že diskutující kritici
se dnes přece jen nemůžou opřít o totalitní minister-
stvo propagandy nebo (alespoň zatím) o Úřad pro tisk
a informace. Velmi přesně to vystihl sám Žáček: „Ale
to přece není žádná kritika. To byl pokus o mediální
lynč, odstartovaný režisérem Klusákem, který mě
předhodil davu souvěrců, aby si také kopli do zpáteč-
níka, který reprodukuje pohlavní stereotypy. Věděli, že
to genderový ústřední výbor posvětí, ale nepočítali
s tolika protinázory.“

Jakmile se ukázalo, že obyvatelstvo danou agendu
nejen nepřijalo, nýbrž se jí upřímně směje, až se za
břicho popadá, nezbylo příslušníkům gendernazi, než
neuvědomělé spoluobčany obvinit – jako obvykle –
z fašismu a psychopatie. Jeden z příznačných názorů
na fejsbuku zní takto: „Trvám na zákonných prostřed-
cích, které je udrží v tom jejich (šovinistickém) ghettu,
proto nechci v čítankách něco, co odporuje ústavě (?)
i dnešnímu postavení žen (?).“

Zároveň však sami návodčí střelby museli ustou-
pit do předem nepřipravených pozic: „Současná
kauza… svědčí především o tom, jak málo stačí
k tomu, aby se spustila hysterie a osočování z tota-
litárních praktik,“ omdlévá na Alarmu Ádvojky Lucie
Jarkovská. „V životě by mě nenapadlo, jakou hysterii
ta moje – možná trochu přidrzle formulovaná – po-
známka vyvolá,“ vrtí hlavou samotný režisér Vít „De-
bilita“ Klusák: „… onu kontroverzi jsem ani tak
nevyvolal… já, ale podivně přednaštvaná velká sku-
pina lidí, kteří šílí z představy, že by se české ženy
začaly brát o svoje práva“. No toť se ví. Chyťte zlo-
děje, hlesl zloděj.

Upřímně řečeno: nebylo by namístě hájit předpo-
topní představu, že žena patří jen do kuchyně, kde by
vařila a kojila. Stěží by se v moderní Evropě mohla bez
boje usídlit představa (vévodící, jak známo, spíš jiným
civilizačním okruhům), že ženy jsou tu výhradně od
toho, aby byly maminkami. Že jsou si žena a muž
rovni, je základní demokratický zisk evropské civili-
zace, podobně jako právo ženy nestát se matkou (nebo
muže otcem).

Právě proto však lze prokázat, že snaha ušetřit ženu
genderové podřízenosti je v našich podmínkách totéž

co vlamovat se do otevřených dveří. Například Putna
se uchýlil k následujícímu tvrzení, které by se snad ho-
dilo do roku 1817, ale rozhodně ne do dnešní doby:
„Co by byla evropská literatura bez žen, kterým se
někdy říkalo nepěkně ‚staré panny‘? (…) Vzpomínáte
na moudrou Janinku z Karafiátových Broučků? – Ty
všechny Jiří Žáček svojí básničkou urazil.“ Putna tím
prokázal, že je nejen havlovským tragédem, ale i hav-
lovským humoristou.

Není samozřejmě od věci pojednat ženskou otázku
z hlediska sociálního. Publicista Bittner například upo-
zornil na existenční rizika spojená na neregulovaném
trhu práce s „pádem (matek) do samoživitelství“
a chudoby. Jako podmínku příštího mateřství Bittner
uvádí, že „systém“ by měl budoucím matkám zajistit
„podmínky pro udržitelné mateřství“, protože „Mnohé
ženy by se rády staly matkami, kdyby jim systém vy-
cházel alespoň trochu vstříc“.

Z řečeného by snad mohlo plynout, že Bittner si
spletl „systém“ s mužem: nejenže matky nepodporo-
vané systémem odsuzuje jaksi automaticky k samo-
živitelství, ale ke všemu to vypadá, že aby ženy mohly
mít děti, měl by jim je snad „systém“ udělat.

Nehodlám samozřejmě takhle chytat Bittnera za
slovo, neb jest zřejmo, že chtěl prostě upozornit na su-
rovost a sobectví systému, v němž na zeměkouli ži-
jeme. Bittner to ovšem chce napravit překonáním
největších překážek, „kterým dnes ženy musí čelit“.
Samotnému rozeznání těchto překážek podle něj brání
„ignorance, neschopnost a neochota velké části spo-
lečnosti“ – reprezentovaná podle Bittnera pochopi-
telně… Žáčkovou básničkou.

Myslím, že za hrozbu chudoby matek samoživitelek
může opravdu antisociální politika systému, v němž
žijeme, ale básnička pro děti to podle mě nezkazí ani
nespraví. Představa diskutujících kritiků, že systém lze
změnit „správnou“ výchovou od přírody k ideji, vždy
znovu ztroskotává na prosté a nezničitelné realitě bi-
ologických procesů. Cesta ke změně čehokoli myslím
nevede přes jejich dětinské popření, nýbrž naopak
přes jejich plné uznání.

V tezích nad nevinnou říkankou o mateřské povaze
ženského údělu Bittner především popírá všeobecně
sdílený dojem, že by snad tu říkanku cupovali radiká-
lové a fundamentalisté. Odpůrci předmětných Žáčko-
vých veršů jsou dle Bittnerova názoru prostě lidé, kteří
se snaží „zdůrazňovat genderovou spravedlnost“.
Sám Bittner ovšem genderovou spravedlnost prosa-
zuje – ve shodě s těmi, které sám hájí – prezentací
myšlenky, že role matky jako evoluční fakt představuje
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„dávno odmítnutý redukcionismus společenských rolí
na temnou (?) predestinaci biologických procesů“.

Jakmile zapáchající biologické procesy spláchl do
záchodu a zbyla mu teflonová libovolnost kdykoli za-
měnitelných společenských rolí, obořil se Bittner na
autora básně Jiřího Žáčka. Vždyť básník onen „dávno
odmítnutý redukcionismus“ přímo reprezentoval, a to
ve smrtelně nebezpečných verších „K čemu jsou holky
na světě? / Aby z nich byly maminky, / aby se pěkně
usmály na toho, kdo je malinký“…

Politbyro pro jesle
Co naplat? Snad by stačilo, kdyby dnešní politkor

(čti podle vzoru sorela, kultprop a politruk) dospěl
k rozlišení poezie a politiky, a kdyby případně poznal
osvěžující fakt, že děti nejsou mašinky, do nichž se
strčí básnička a udělá z nich ubohý uzlíček předsudků,
či naopak ubohý uzlíček emancipace, nýbrž že jsou to
kupodivu živé bytosti, které si svůj světonáhled utvářejí
z mnohem širšího okruhu vjemů, představ a zkuše-
ností.

Ve škole i v občanském životě je jistě leccos „na-
staveno“ špatně, ale při hodnocení toho, co je dobré
nebo špatné, ještě stále záleží na hledisku, takže by
asi nebylo správné prosazovat jen jedno (třeba to
módní) a zbytek vyhazovat – ehm – z čítanek. Každý
jednotlivý člověk si přitom svůj etický i ideový rejstřík
buduje od dětství až do stáří právě v neustálém stře-
tání s překážkami, které jsou mnohdy takříkajíc ne-

spravedlivé nebo někdy i urážející, ale nepochybně
tvoří součást skutečného života.

Pokud by se tedy nějaké dítě mělo – v souladu s tuž-
bami genderových moralistů patřících k progresivnímu
poddruhu „rebel prorežimní“ – prokousat k zjištění, že
nebude maminkou nebo tatínkem, nýbrž tygřicí salonů
nebo jeptiškou, případně egomaniakem nebo poustev-
níkem, nebude k tomu potřebovat ani sto čítanek nebo
antičítanek, nemluvě o strážcích předem nalinkované
correct highway vedoucí přesně tam, kam ukazuje ta
která společenská norma (bez ohledu na to, jestli je
genderově konzervativní, progresivní nebo třeba nihi-
listická). Uznat či neuznat nabízené stezky života je
prostě věcí souhry životních predestinací, okolností
a rozhodnutí jednotlivých lidí, nikoli politbyr pro jesle
a dalších ideologizujících reklam na zemský ráj.

Lze doufat, že příště si diskutující kritici vezmou na
paškál žánr lidové písně. Bez úhony by snad v jejich
kritické diskusi prošlo jen libreto „Holka modrooká, /
nesedávej u potoka, / přijde na tě mysliveček, / připraví
tě o věneček“: dávný diskutující kritik z lidu zde hrozbu
případného mateřství moudře odvrací dobře míněnou
radou. Holka na ni sice podle všeho nic nedala, a zvo-
lila raději temné biologické procesy (jinak by tu možná
publicisté politkoru nebyli), ale dnešní děvčata nejsou
jistě tak zpozdilá, aby dávno odmítnutému redukcio-
nismu propadla stejně jako jejich genderově nevzdě-
lané babičky… Kulturní noviny č. 5/2017
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Maminky a genderový džihád 
KAREL SÝS

Božíčku, jaké štěstí, že katolické buzny nemůžou rodit.
Aby ubylo hladových krků, plebs se bude množit přísně regulovaným buněčným dělením. Muž v tomto

prostoru koneckonců nemá co pohledávat!
Jaroslav Seifert se obrací v hrobě. A Vítězslav Hálek marně volá: 
„Nekamenujte proroky, neb pěvci jsou jak ptáci..."
Zhypnotizované mase, která prodala své lidství za misku popcornu, čerta záleží na ptácích, natož na

prorocích. Zde nakupuji, zde jsem člověkem. 
Ale všeho do času!

Kladivem na básníka
MAREK ŘEZANKA

Básni Jiřího Žáčka Maminka předchází text, který
báseň uvozuje. V tom textu se praví: „Ze všech lidí
mám nejraději maminku. Než jsem se narodil, devět
měsíců jsem vyrůstal v jejím těle. Možná proto mi tak
dobře rozumí. Mohu se jí svěřit úplně se vším. Když
mi někdo ublíží, vezme mě do náručí a je mi zase
dobře. Vím, že maminka udělá úplně všechno, co
může, abych byl šťastný, proto se snažím, abych jí
dělal radost.“  

Pro úplnost je dobré dodat, že autor měl napsat
báseň na téma maminka. Je tedy předem vyloučeno,
aby se báseň týkala žen, které děti nemají, ať už z ja-
kéhokoli důvodu. Ta báseň se týká maminek. 

Na první pohled je zřejmé, že autor dává najevo
svůj vřelý vztah k ženě, jež ho porodila. Že oslavuje
ženu-matku obecně. Lidé, kteří toto kritizují, se zřejmě
s podobným vztahem ke své matce neztotožňují. Až
na pár výjimek, kdy porodil přeoperovaný muž, rodí
v drtivé většině ženy. Možná proto přeje Jiří Žáček
především dívkám, nikoli chlapcům, aby se staly ma-
minkami – a předávaly dál svou lásku. Přeje jim to ne
proto, že by je chtěl zotročit, ale protože považuje ma-
teřství za to nejhezčí a nejdražší, co jim může přát. 

V žádném verši není napsáno, že žena patří
k plotně, nebo že mají být omezena jakákoli její práva.
Kdo z něčeho takového pana Žáčka viní, dopouští se
fabulace, překrucování.

Z hřejivého láskyplného textu vyrobil cenzor má-
vnutím čarodějného proutku text nepřátelský a ne-
bezpečný. Z bílé je šmahem černá – a běda, jak někdo
prohlásí opak. 

Proti takovému konání se musím ohradit. Ne-
tvrďme, že slunečnice je pýrem, nebo že sněženka je

jedovatou čemeřicí. Přepisování světa a jeho historie,
neustálá cenzura a manipulace – to je to nejhorší, čím
mohou naše děti krmit a tím je deformovat. 

Nevšiml jsem si, že by kterýkoli z Žáčkových kritiků
reagoval na jeho výzvu a sám stvořil na dané téma
nějaký jiný text. Je snadné kritizovat, ale těžké něco
stvořit.

Já osobně s básničkou pana Žáčka souzním. Ne-
vidím na ní nic zkaženého, závadného, nepřístojného.
V každém slově nacházím toliko něhu, mír a porozu-
mění. 

Mám rád hravé texty, které rozpustile dovádějí,
a smějí se i na všechny škarohlídy, kteří i v bělostné
holubici spatřují odporného supa. 

Nechal jsem se tedy inspirovat a na Žáčkovu báseň
jsem navázal. Na rozdíl od jeho kritiků jsem to aspoň
zkusil: 

Těmi jsou, kdo zůstává
když nám bývá nejhůře
bijí hlava nehlava
čelí každé nestvůře

Ty jsou, jež nás nedají
Až zvoneček zacinká
brání lásku, nedá ji
Kdopak? Naše maminka

Poskytne nám bezpečí
v krbu stálý plamínek
(uzdravuje, neléčí)
náruč našich maminek
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Dvě stovky demonstrantů se v sobotu 21. 1. 2017
v mrazivém počasí (bylo kolem 7 stupňů Celsia pod
nulou), zúčastnily na Václavském náměstí v Praze
shromáždění, podporujícího údajně obdobný pochod
žen ve Washingtonu, který se konal pod názvem
Láska zvítězí nad nenávistí (Love Trumps Hate).
Mnozí lidé, a politici jako Donald Trump, podle paní
mluvčí tohoto pražského solidárního shromáždění,
reprezentují rétoriku nenávisti. Mezi účastníky této
akce ženy tvořily většinu, podle své mluvčí tak chtěly
vyjádřit podporu hodnotám, jako jsou demokracie,
podpora lidských práv, ekologie, profesionální zpra-
vodajství a rovnost žen. Také prý chtějí, aby lidé pod-
porovali politiku založenou na faktech, aby
podporovali profesionální zpravodajství. Což je tedy
fór týdne. To tahle pražská kavárna, resp. havloidi
resp. sluníčkáři, určitě nechtějí. Svou podporou is-
lámské migrace si dámy z havloidních sorosovských
neziskovek (NGO) koledují o rovnost žen podle Ko-
ránu. Paní mluvčí na této pididemonstraci vyzývala
k tolerantnosti a vstřícnosti k jiným společenstvem
a kulturám: "Chceme, aby lidé podporovali politiku
založenou na faktech, aby podporovali profesionální
zpravodajství, aby nevnímali demokracii jen jako
možnost volit, ale aby se aktivně zapojovali a bojovali
za to, co je aktivně zajímá, a také je chceme vyzvat
k tomu, aby podporovali diverzitu a komunikovali
s lidmi, kteří mají odlišné názory, zkušenosti a po-
cházejí z jiných kultur." Jak si ale ve skutečnosti
představují zpravodajství založené na faktech, tole-
ranci a rovnosti žen, předvádí tahle parta názorně
také v uměle vyvolané kauze kolem básníka Jiřího
Žáčka a jeho (roztomilé) básničky pro děti Maminka.

Tu nalezneme hned v několika čítankách pro žáky
prvního stupně ZDŠ. „Díky“ režisérovi Vítu Klusákovi,
jehož upozornění na škodlivost  této básničky si
údajně na sociální síti přečetly desítky žen, které byly
také básní pohoršeny, neboť prý pracuje s gendero-
vými stereotypy (?), a ženy tak staví do role, kdy jejich
hlavním posláním je starat se o děti. Za tou kritikou
tzv. genderových stereotypů jsou jako obvykle skryty
feministky. A co je vůbec tzv. gender? Gender studies
je mezioborová vědní a studijní disciplína, zkoumající
kulturně vzniklé rozdíly mezi muži a ženami. Tolik Wi-
kipedia.  

Není to ale poprvé, co tahle Žáčkova nevinná bás-
nička zvedla adrenalin feministkám. Už ji stačily po-
topit ve slabikáři a v encyklopedii. Petru Havlíkovou
z hnutí Nesehnutí, kde je prý koordinátorkou programu
Ženská práva jsou taky práva, báseň také nadzvedla:
„Nerada bych, aby to vyznívalo jako kritika básně Ji-
řího Žáčka, ale je to poukázání na to, že nějakým způ-
sobem v realitě reprodukujeme genderové stereotypy.
A tohle je jeden ze způsobů. Měli bychom se nad tím
kriticky zamyslet, jestli je to to, co chceme.“

Celá ta kauza, zpočátku připomínající bouři ve skle-
nici vody, je vážnější, než se zdá, je totiž součástí vše-
obecné cenzury, ať už z jakýchkoli pozic či důvodů.
V tomto případě genderových, či přesněji feministic-
kých. Havlíková pak vidí genderového stereotypy
všude: "Samozřejmě existují příklady toho, že to je
i jinak, že máma nemele maso, ale opravuje třeba
auto. Nicméně je to neuvěřitelně minoritní." 

Je to paradox, ty dámy, toužící zřejmě po jediném,
a to opravovat auta, protestující na demonstracích
proti Donaldu Trumpovi jak v USA, tak i v Praze, ho viní
z rasizmu, sexizmu, islamofobie. Ano, i z islamofobie. 

Kritika jde rovněž z řad „našich“ vítačů, včetně fe-
ministek v jejich řadách. Netuší ale, co činí. U básníka,
a gentlemana v jedné osobě, Jiřího Žáčka, jim vadí už
i nevinná básnička, a diskriminace žen v islámských
státech jim nevadí? K islámskému právu šaria, které
z žen dělá podřadné tvory, jsou paradoxně více než to-
lerantní, byť vlastně nepřímo a skrytě. Genderové, resp.
feministické „džihádistky“ si ale zřejmě nedají pokoj,
dokud nebudou mít na sobě povinný nikáb či burku.
To je asi to, oč ve skutečnosti stojí.

Láska zvítězí nad nenávistí (Love
TRUMPs Hate) JAN POLÁČEK
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VLADIMÍR PINTA
JÁ TAŤKA, ON MAMKA, 
BUDEME RODINKA
Lorde, mám trampotu, 
žením se v sobotu.
Půjčte mi, prosím vás, 
rolsrojse.

Rád půjčím rolsrojse, 
jen Žáne neboj se!
Kterépak dívence 
to dáš své sórce?

Zahradník náš to je, 
sórce mé proň bije,
bejbybox obstará 
nám dcerunku.

Já taťka, on matka, 
budeme rodinka,
výchova bude 
jak na zámku.

Jen né Žáne zahradník, 
je pod obojí milovník.

Existence nejistá a navíc 
je komunista!

V růžovém chcem žaketu 
ject na svatbu tuhletu
a v rolsrojsu trumpetu 
budem mačkat tu-tu-tu.

THÁJKA ANEB STAL SE ZE MĚ 
LADY BOY
Chodím s dívkou je to Thájka!
Hezká, ale lesbičanka.
Mužskejma je přesycena,
mně nezbejvá, než bejt žena.

Tu mám víc a tu jsem tenký,
nemám nic do podprsenky!
Zmákli problém chirurgové,
mám pro Thájku tílko nové!

Naštěstí před zákrokem
vzal jsem Thájku útokem.
S mimčem není trápení…
Střídáme se v kojení!
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• Pohoršilo by vás, kdybyste si v čítance pro dru-
hou třídu základní školy přečetl v básni Jiřího
Žáčka tato slova: „K čemu jsou holky na světě? Aby
z nich byly maminky...“?

Taková básnička může pohoršit jenom hlupáka.
Naopak básničky o mamince patří k těm nejkrás-
nějším poetickým zážitkům z dětství. Vzpomeňte
si třeba na Jaroslava Seiferta.

• Ti, co se cítí Žáčkovou říkankou pohoršeni,
tvrdí, že takový text automaticky staví ženy do po-
zice, kdy jejich primárním životním úkolem je stát
se matkou a postarat se o děti. Dá se to tak vnímat
a může to osmileté děti do budoucna takto ovliv-
nit?

Jakákoliv báseň může někoho automaticky sta-
vět do takové pozice jenom v představách na-
prostého idiota. Naprostá většina žen pociťuje
mateřský pud a přejí si mít děti.

• Samotná básnička je součástí čítanek pro žáky
prvního stupně základních škol od roku 2015, ale
poprask na sociálních sítích vyvolala až poté, co si
jí nedávno všiml filmový režisér Vít Klusák a na
svém facebookovém profilu ji sdílel se slovy
„K čemu jsou kluci na světě? Aby psali takovýhle
debility“. Dospěli jsme tak daleko, že spojení hol-
čiček coby budoucích maminek je už opravdu po-
liticky nekorektní?

Pokud tato báseň uráží režiséra Klusáka, rád
bych se zeptal: „K čemu je Klusák na světě?“ O od-
povědi raději pomlčím, protože je žalovatelná.
Znám se náhodou s jeho maminkou. Myslím, že se
stydí.

• K této básni se dokonce pro server
Aktuálně.cz vyjádřilo ministerstvo školství: „Text
sám o sobě není zcela genderově neutrální, při
výuce ale záleží hlavně na výkladu a na tom,
v jakém kontextu je uveřejněn a jaký je záměr au-
tora.“ Zároveň dodalo, že učitel by měl při výkladu
žákům vysvětlit záměr autora a další souvislosti.
„Kromě jiného také souvislost s genderovou ko-
rektností,“ uvádí resort. Co říkáte tomu, jakým způ-
sobem a komentářem se do této „kauzy“ vložilo

ministerstvo škol-
ství?

Každý zodpo-
vědný ministerský
úředník se snaží,
aby se vlk nažral
a koza zůstala celá.
Potřeštěná gende-
rová korektnost je
v obecné škole
k smíchu. Každý
pedagog má přece
vlastní rozum
a zkušenosti. Vzpomínám na otázku „Co tím chtěl
básník říci?“ Tento trapný dotaz však většinou
kladli učitelé až na střední škole.

• Snaha o vyváženost se objevuje na všech fron-
tách. Na sobotním sjezdu Strany zelených si dele-
gáti schválili, že místo zkratky SZ budou používat
jednoslovné označení Zelení. Nejdříve se ale na
návrh jedné delegátky hlasovalo o tom, že by se
jmenovali Zelené, což neprošlo. Co by ten název
v ženském rodě udělal s vnímáním strany ve spo-
lečnosti?

Ta delegátka to jistě myslela jako vtip. Stejně
jako na jednom lékařském sympoziu nedávno
jeden vtipálek navrhoval, aby slovo „seminář“ při-
pomínající semeno, byl nahrazen termínem „ovu-
lář“ připomínajícím vajíčko. Bohužel i termín
„politická strana“ je rodu ženského. Podávám
tímto protest.

• Předsedovi Zelených na sociálních sítích přišili
přezdívku Conchita Stropnická v narážce na vou-
satou zpěvačku Conchitu Wurst, která v roce 2014
vyhrála písňovou soutěž Eurovize. Protože se říká,
že nejhorší, co se politikovi může stát, je být směš-
ným, jsou Matěj Stropnický a spol. nevolitelní, nebo
nejsou směšní a naopak jsou v myšlení napřed
proti těm, co se jim vysmívají?

Jsou směšní, a proto jen velice těžko volitelní.
• Na sněmu Mladých zelených šli oproti svým

zkušenějším kolegům ještě dál. Navrhovali upravit

Penis vrací úder. K čemu je
na světě režisér Klusák?
Rozhovor Jiřího HRONÍKA se sexuologem Radimem UZLEM
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Žasnu nad tsunami, kterou má báseň vyvolala.
Když kritičky najdou dost podpisů, předělám ji

přednosti v diskusích, a to tak, že prioritou by byli
nemuži. A místo původních kvót 50:50, upravují-
cích minimální počet žen v politice, navrhují nove-
lizovat tzv. kvóty 50 procent plus, tedy že by žen
musela být polovina, nebo víc. Jak se vám za-
mlouvá termín „nemuž“ a co si myslíte o kvótách
padesát procent plus?

Dodnes jsem členem organizace, která na to do-
jela. Je to Mezinárodní federace plánovaného ro-
dičovství (IPPF), kde bylo už před dvaceti lety
uzákoněno, že v každé dvoučlenné delegaci
z každé členské země na celoevropském shromáž-
dění musí být vždy jedna žena. Tedy žena a muž
nebo žena a žena. V žádném případě muž a muž.
Dopadlo to katastrofálně. Nejdříve bylo žen 70 až
80 procent, posléze 90 procent, a naposledy jsem
tam byl asi před deseti lety v Berlíně skoro sám
jako „nežena“. Původně seriózní vědecká organi-
zace se změnila v hašteřivý spolek feministických
aktivistek, které ani nevědí, že existuje významný
rozdíl mezi homosexuálem a transsexuálem. Obá-
vám se, že ten zelený spolek dopadne stejně.

• Třetí událost na toto téma se odehrála v zá-
moří. V sobotu se sešlo více než milion lidí ve Was-
hingtonu, Los Angeles a dalších amerických
městech na manifestacích za práva žen, kde se
protestovalo proti americkému prezidentovi Do-
naldu Trumpovi. Jsou práva žen v USA a ve světě
nástupem Donalda Trumpa v ohrožení? Lze to na
základě některých jeho ponižujících poznámek

z minulosti na adresu žen očekávat, a jak by se to
mohlo projevovat?

Pokud se podíváte na rodinnou anamnézu pre-
zidenta Trumpa, tak se zdá, že ženy v ohrožení ne-
budou. Všechny ty protesty existují asi proto, že
nebyla za prezidenta zvolena první žena v historii
Spojených států amerických. Asi měli vybrat něja-
kou lepší. Nebo „měly“ vybrat?

• Podobné, i když ne tak početné pochody se
uskutečnily i jinde ve světě. „Pussy vrací úder!
Zbavme se nadvlády bílých! Trump nenávidí lásku!
Berlín je s vámi!“ Tyto a další transparenty ve svých
rukou nesly účastnice berlínského pochodu za
ženská práva. Vedle toho sborově pokřikovaly zmí-
něné heslo z transparentu „Pussy vrací úder“.
První slovo z tohoto sloganu znamená ve volném
překladu – nejenom prezidenta Miloše Zemana –
z angličtiny dámské přirození. Ale ani toto ještě ne-
bylo úplné vyvrcholení celé této berlínské sešlosti.
V médiích se na jedné z fotografií z berlínského po-
chodu objevila i žena převlečená za vagínu. Jak na
vás tato forma protestu působí, a jak ji může přijí-
mat veřejnost?

Bylo by jistě zajímavější, kdyby byla zvolena pre-
zidentka, a byl uspořádán průvod „Penis vrací
úder“. Přestrojení za mužské přirození je působi-
vější, než vypadat jako pussy. I když některé ženy
se ani příliš převlékat nemusí.

29. 1. 2017 
PL
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Báseň Jiřího Žáčka Maminka rozpoutala bouřli-
vou diskusi o tom, zda neprohlubuje genderové
stereotypy a jestli je vhodné ji zařazovat do čítanek
pro malé školáky. Jiří Žáček v e-mailovém rozho-
voru pro Aktuálně.cz trvá na tom, že jeho básnička
genderové stereotypy nepropaguje. 

• Tuším, že žádné jiné vaše dílo se nestalo ter-
čem tak obsáhlé kritiky – a teď to nemyslím nutně
v negativním slova smyslu – od široké veřejnosti
a médií. Jak snášíte tuhle pozornost?

Ale to přece není žádná kritika. To byl pokus
o mediální lynč, odstartovaný režisérem Klusákem,
který mě předhodil davu souvěrců, aby si také
kopli do zpátečníka, který reprodukuje pohlavní

stereotypy. Věděli, že to genderový ústřední výbor
posvětí, ale nepočítali s tolika protinázory. Nestě-
žuju si na nepochopení nebo osobní zášť, lidé jsou
různí, nemohou mě všichni chápat, či dokonce
chválit, jen pořád ještě žasnu, jakou vlnu tsunami
ta básnička vyvolala. Mohla to být veřejná debata
o genderových stereotypech, ale nějak se to zvrhlo
v nactiutrhovačnou šavlovačku. Facebook zřejmě
není vhodné hřiště pro korektní diskusi.

• Genderovým ústředním výborem myslíte ně-
koho konkrétního?

Pane redaktore, neberte všecko doslova. Gen-
derový ústřední výbor samozřejmě neexistuje
a zcela jistě neexistuje ani genderová inkvizice.
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• Označil jste se za feministu. Pozorujete tedy
ve společnosti nerovnost mezi ženami a muži či
případné užívání genderových stereotypů?

Víte, mě už ty smrtelně vážné hovory o gende-
rových stereotypech unavují. Přemýšlím v jiném
kontextu, a když řeknu, že jsem feminista, myslím
tím, že ženám fandím, ne že chci patřit do skupiny
aktivistů, střežících genderovou vyváženost.

• Na internetu se k básničce vyjádřil už nespo-
čet lidí. Někteří se vás zastávají, jiní vás za ni kri-
tizují. Ozvali se přímo vám lidé, kteří vás chtějí
podpořit, případně vyjádřit nesouhlas s vaší
básní?

Přišla mi hromada e-mailů od sympati-
zantů, kterým tímto děkuji. Z kritiků mi na-
štěstí nenapsal nikdo. Ještě by mi nakazili
počítač nějakou elektronickou toxoplazmó-
zou.

• A kdyby napsali, mohli by vás o svém ná-
zoru přesvědčit?

S názorem, že básnička o mamince propa-
guje genderové stereotypy, stále nesouhla-
sím. Imponují mi inteligentní a úspěšné ženy,
které dovedou být zároveň maminkami.
A strážci a strážkyně genderové korektnosti
by měli bojovat s muži, kteří ženami pohrdají,
a ne s muži, kteří je obdivují. Ale jsem člověk
konsensuální. Kdyby mé kritičky sehnaly pod
svůj názor 100 tisíc podpisů, tedy pouhé
jedno procento z deseti milionů obyvatel,
klidně bych tu básničku přepsal na: K čemu
jsou na světě rodiče. / Aby z nich byli tátové,
/ aby z nich byly maminky... Přesně v tomto
znění je už několik let v mém slabikáři.
A kdyby sehnaly 10 milionů podpisů, tak bych
to – podle návrhu jednoho z mých sympati-
zantů – přepsal takto: K čemu jsou kluci na
světě? Aby z nich byly maminky...

• Píšete jak pro úplně nejmenší čtenáře,
tak pro dospělé. Která z těch disciplín je těžší?

Při psaní pro děti se musím napojit na dětskou
fantazii, což není problém, když máte po ruce malé
děti, žijete s nimi, hrajete si, vmýšlíte se do nich.
Mně už ale odrostly nejen mé děti, ale i vnoučata.
Třeba mi to převtělování nepůjde jako dřív. Psát pro
děti pro mě však bylo vždycky veselejší, snažil
jsem se jim ukázat svět jako to pověstné "báječné
místo k narození" – při psaní pro dospělé jsem čím
dál tím větší skeptik. Ale i tak se snažím aspoň ko-
řenit špetkou humoru.

• Zatímco dospělí čtenáři skousnou v knihách
leccos, u těch nejmenších mohou knihy do velké
míry tvarovat osobnost. Dáváte si při psaní pro ně
na něco pozor, snažíte se něčemu vyhýbat? Nebo
se vnitřně přepnete na psaní pro děti a jde to nějak
samo?

Nenabádáte mě k autocenzuře? Máme přece
svobodu slova zaručenou zákonem. Kdybych měl
cenzurovat sám sebe, nikdy bych nic nenapsal, ale
možná mě i tak kontroluje podvědomí, aby mi ne-
ujela ruka. Rozhodně bych vědomě dětem nepřed-

kládal hlouposti, surovosti ani evidentní lži,
nemluvě o politické a náboženské propagandě.
Jinak věřím, že daleko víc než četba formují malé
děti vzory, zvláště ty nejbližší, tedy většinou rodiče
a pěstouni, později také učitelé a učitelky,
a s věkem čím dál výrazněji i spolužáci a kamarádi.
Rozhodně všem prospěje, když rodiče dětem věnují
co nejvíc času a energie. Kdo to zmešká, nikdy už
to nedohoní.

27. 1. 2017
Otázky kladl RADEK DRAGOUN
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Marek Řezanka
Předmět: Pozdrav
Dne 2. 3. 2017, 11:46:13
Komu: vnk.jp@seznam.cz, etc.
Hezké dopoledne,
posílám odkaz na svou stať, v níž mimo jiné píši:
Jejich dvojí metry by nás měly bít do očí. Nejde

snad o to, že bychom kvůli nim měli hned podpo-
rovat Donalda Trumpa. Nový americký prezident
skutečně není antisystémový (pokud o změnu
systému vůbec většině společnosti dnes jde) a –
což je důležitější – nezdá se, že by měl recepty na
sociální problémy své země.

Poselstvím by pro nás mělo být, že pokud
chceme formulovat skutečně univerzálně platné
hodnoty, s nimiž se lidé mohou ztotožnit a být při-
praveni je hájit, nelze jejich platnost omezit toliko
na někoho – a jiné z toho vyjmout.

Slyšíme ze všech stran, že se odehrává boj mezi
„lživým“ Trumpem a „hlídacími psy demokracie“,
tedy médii – a že je tak ohrožena svoboda slova.
Již ale málokdo dodává, že svobodu slova ohrožují
mnohdy právě ona média, a to jednostranným
a pokřiveným pohledem na realitu.

Je velice snadné vysmívat se lidem, že mají
strach. Ale strach z vyvolání masového válečného
konfliktu je podle mě na místě. Pach krve je cítit.
Jediné, co zbývá rozluštit, je náš občanský postoj.
Skutečně chceme být ovcemi na porážku?"

Více na adrese
http://casopisargument.cz/2017/03/02/vsechno-
na-ruby/

Vnímám, jak jsou některými médii jako vzory vy-
tahováni váleční zločinci jako Tony Blair (proti Bre-
xitu) či George W. Bush (zastávající se médií -
bodejť by ne, když se ani nepokusila zabránit jeho
válečnému běsnění). Je to panoptikum.

Neumím si představit vyšší hodnotu, než je mír.
Ve válce trpí všichni. Přijde mi zpětně směšné hle-

dat válečné zločince (mezi vítězi je stejně nikdy
nikdo nenajde) - navíc největším zločinem je válka.
Válka bez válečných zločinů je oxymóron.

Mějte se pěkně a za případné šíření této stati
budu rád. Marek

************************************************
PS Oxymóron (protimluv, rozpor sám o sobě,

z řeckého oxys - ostrý + moros - tupý) je v rétorice
a básních spojení takových slov, jejichž význam se
navzájem vylučuje – například ohlušující ticho, sví-
tání na západě, přivedla žebráka na mizinu, huma-
nitární bombardování. Pozn. redakce Lípy
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Akademici ukazují hodiny posledního soudu na
konferenci ve Washingtonu.

PROVĚRKA V RF
Do prověrky bojeschopnosti ruských vojsk, kterou nařídil prezident RF Vladimir Putin, se zapojila celá

země. "Mimořádné prověrky ruské armády se odehrávají už tři roky. K nim se přidávají také územní or-
gány výkonné moci, a řada ministerstev a úřadů. V rámci prověrky, která se uskutečnila od 25. do 31.
srpna 2016, vojáci otestovali připravenost struktur ministerstev spojů, financí, průmyslu či centrální
banky k práci ve válečných podmínkách," napsal internetový server Gazeta.ru.

Prověřit se mají i podniky v regionu, zda by byly schopny postarat se o dodávky a opravy vojenské
techniky. Vojenský expert Alexej Leonkov předpokládá, že v případě úřadů jde především o koordinaci
postupů a výměnu informací, i když zřejmě nebude chybět ani nácvik evakuace do krytů. Ale i za 2. svě-
tové války fungovala spořitelna Sberbank, která se starala o výplaty dělníků v zázemí, i o žold vojáků na
frontě. Systém zkrátka musí fungovat vždy. Nynější prověrka byla i testem řady nových zbraní, například
nové fregaty Admiral Grigorovič, starající se o protivzdušnou ochranu Černomořské flotily, či letounů
včasné výstrahy A-50M a A-50U, zajišťujících navádění stíhaček a bombardérů na nejrůznější cíle. K cvi-
čení jsou tradičně povolávány i zálohy, které čekal intenzivní výcvik. Prověrka podle Ministerstva obrany
RF představovala i závěr příprav na následné strategické cvičení Kavkaz-2016, na které v duchu dobré
vůle a otevřenosti byli pozváni zahraniční vojenští přidělenci. 14. 9. 2016
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Nejbohatší prezident v dějinách převzal Bílý
dům. V jednom z hesel kampaně hlásal „Make
America Great Again!“ Přesto prvním z kroků bylo
odpískání západní expanze v oblasti Tichomoří,
známé jako Transpacifické partnerství (Trans-Pa-
cific Partnership, TPP ). Partnerství bylo Obamou
po mnohaletém vyjednávání podepsáno teprve
v dubnu minulého roku 2016. A ani ne po tři čtvrtě
roce Donald Trump vhodil ručník do ringu, a vydal
hned 23. ledna 2017 výkonné nařízení k odstou-
pení od této dohody!

Dalším kolbištěm světové dominance Západu je
bezesporu Střední východ a mnohasetletá nekončící
geostrategická bitva na území Palestiny - respektive
v sousedství. Ze zákulisí se už dlouho ozývá, že nej-
větší spojenec Západu, Stát Izrael, je v podstatě už
stejně odpískán, jako do poslední chvíle úporně k ži-
votu resuscitované a nyní definitivně odpískané výše
uvedené Transpacifické partnerství. 

I český bulvární deník Blesk již 3. února 2017
mimo jiné konstatuje: „...Během pár dnů vyhlásil
(Trump) džihád cizincům, praštil telefonem austral-
skému premiérovi, málem vyhlásil válku Mexiku,
zle se zvrtla jeho první vojenská operace v Je-
menu, a ještě se ukázalo, že jeho dcera Ivanka la-
cině vyrábí stejně jako on v Číně. Takže i oni ukradli
Američanům pracovní místa...“ 

Těsně po inauguraci začal Trump již coby prezi-
dent komunikovat přímo s desítkami milionů lidí
prostřednictvím sociální sítě Twitter, kde textový
příspěvek je dlouhý maximálně 140 znaků. Odů-
vodnil to tím, že média by ráda dezinterpretovala
významy jeho prohlášení. Přihlásit se k odběru pří-
mých Trumpových tweetů může kdokoliv na adrese
https://twitter.com/potus

Donald Trump se před volbami rovněž zaklínal,
že přesune americkou ambasádu z Tel Avivu do Je-
ruzaléma a podpoří - oficiálně většinou světa boj-
kotované - bující židovské osady na okupovaném
území Západního Jordánu. 

Ale již 2. února 2017, těsně před půlnocí izra-
elského času, vyšlo po celém světě (prostřed-
nictvím Bílého domu, tedy nikoli Twitteru)
prohlášení Trumpa, kde varoval Izrael před vý-
stavbou až 3 000 nových domů na Západním
břehu, jež Izrael okupuje od roku 1967. Aktuálně
žije v celkem 140 osadách na Západním břehu
a ve Východním Jeruzalémě již kolem 600 000
Izraelců. Část židovských bytů vznikne v již exi-
stujících osadách. Sto z nich paradoxně v osadě
Bejt El severně od Ramalláhu, kdy zrovna této
osadě finančně přispěla rodina Trumpova zetě
Jareda Kushnera. 

I sebebedlivější čtenář a pozorovatel už ztrácí
přehled, co myslí tedy multimiliardář Trump svými
sliby a konáním vážně, a kde s veřejností hraje
(někým jiným?!) řízené divadlo. Velice zajímavé je
seznámit se s názory jednoho významného, v Če-
chách úmyslně (?!) v médiích opomíjeného, antisi-
onistického spektra světové židovské diaspory,
která se deklaruje jako Židé pravé Tóry. 

Tito vlivní američtí rabíni mají vynikající styky
s Islámskou republikou Írán, kam často cestují.
Rabíni srdečně a slavnostně přivítali předchozího
íránského prezidenta (2005 – 2013) Mahmouda
Ahmadínežáda při návštěvě OSN v New Yorku 
24. září 2008. Židé pravé Tóry také pravidelně
manifestují nejen před sídlem OSN proti sio-
nismu a Státu Izrael, za navrácení Palestiny do-
mácímu obyvatelstvu, vysílají rozhlasové pořady,
a mají racionálně a přehledně vedený web

Co Židé pravé Tóry píší Trumpovi? 
Fenomén Trump. Učiní Ameriku
znovu velkou?
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http://www.truetorahjews.org, z něhož předklá-
dáme pro naše čtenáře český překlad jejich do-
pisu D. Trumpovi:

Otevřený dopis Židů pravé Tóry prezidentu Do-
naldu Trumpovi

Během prezidentské kampaně 2016 a následně
prezident Trump jednoznačně prohlásil, že má
v plánu usilovat o dobro všech amerických občanů.
Jako američtí občané se my Židé pravé Tóry do-
mníváme, že máme povinnost zaujmout poctivou
a jasnou pozici. Proto chceme zveřejnit následující
dopis:

Pane prezidente,
uplynulo již sedmdesát let od doby, kdy název

"Izrael" byl oficiálně odcizen národním státem,
jehož vnitřní povaha je opakem základních principů
judaismu a jeho přívrženců.
Judaismus býval morální
kompas, kterým byli vedeni
židé po celé věky. Nabádal je,
aby usilovali o mír a laskavost
všude tam, kde se ocitli po
celé své dlouhé vyhnanství.
Posvátnost lidského života je
princip, o který je třeba usilo-
vat až do té míry, kdy má před-
nost před nejpřísnějšími
židovskými zákony (Shabbat,
atd.). To by mělo být porov-
náno s postojem jednoho
z hlavních architektů "Státu
Izrael", jeho prvního premiéra
Davida Ben-Guriona. V roce
1938, kdy Evropa zažehla
oheň zkázy, pan Ben-Gurion
prohlašoval: 

"I kdybych věděl, že by bylo
možné zachránit všechny (ži-
dovské) děti z Německa ode-
sláním do Anglie, a jen
polovinu dětí do Eretz Izraele,
tak bych zvolil druhé řešení. Musíme brát v úvahu
nejen životy dětí, ale také historii izraelského lidu."

Pan Ben-Gurion byl jedním z nejklíčovějších
vůdců v historii "Státu Izrael", při formování jeho
samotné podstaty, v položení politických základů
pro příští generace a jeho vliv je silně cítit dodnes.
Šlo by s jistotou říci, že "Izrael" bez Davida Ben-

Guriona, se rovná Americe bez George Washing-
tona.

Vzhledem ke všemu řečenému v úvodu, jsme
nuceni poníženě pozvedat naše hlasy co je v na-
šich silách, aby je bylo slyšet uprostřed myriád vý-
křiků, které ráčí hovořit ve jménu amerických židů.
Rozdíl mezi námi a jimi (Světový sionistický kon-
gres, Židovská obranná liga, izraelská vláda, atd.),
je to, že historie, ač nepopulární a hořká, je na naší
straně. Naši proslulí rabíni, vedoucí své komunity
v průběhu věků s moudrostí a předvídavostí, vě-
děli, že antagonismus a nesmiřitelnost obvykle
produkují hořké plody, jak to dokazuje na téměř ne-
měnné úrovni současný izraelský premiér, pan
Benjamin Netanyahu a jeho předchůdci.

Vaše touha pomoci židovskému lidu byla dobře
zaznamenána, a chceme Vás pokorně požádat,

pane prezidente, abyste se zdržel stěhování ame-
rického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma.
Takový krok by podle našeho názoru pouze zhoršil
již tak výbušnou situaci. Člověk nemusí mít dokto-
rát Středovýchodních studií, aby viděl jasné stopy,
vyryté v průběhu téměř 70 leté "izraelské" exi-
stence, ve které došlo k rychlému zhoršení situace
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na Středním východě a k úmrtí
téměř 40 000 Židů, nemluvě
o bezpočtu jiných zmařených lid-
ských životů.

Vůdci musí častokrát konat
kroky, které jsou v dlouhodobém
nejlepším zájmu jejich voličů, ale
nepopulární v současnosti. Je pár
amerických židů, kteří by takový
tah (rozuměj přesun US amba-
sády) uvítali, ačkoliv by následky
nebyly v jejich zájmu a jen by zvý-
šily nebezpečí, ve kterém často
jsou kvůli izraelské politice. Těchto
pár stoupenců je velmi hlasitě vy-
křikující menšinou, která se vy-
dává za zástupce většiny amerických Židů. Když
„Izrael“ válčí se svými sousedy, židé v západních
zemích a na celém světě v důsledku trpí jako spo-
luviníci.

Totéž by se dalo říci o osadách, které byly popsány
mnohými na obou stranách barikády jako největší
ohrožení míru v této oblasti. Ještě předtím, než první
z osad začaly růst jako houby po dešti na Západním
břehu, Theodor Meron, tehdejší vedoucí právní po-
radce Izraelského ministra zahraničí, napsal Adi Ya-
fehovi, politickému tajemníkovi tehdejšího premiéra
Leviho Eškola. Toto memorandum, uložené v úřed-
ních aktech premiéra Eškola, zní takto:

Jerusalem, 18. září, 1967
Komu: panu Adi Yafehovi, politickému tajemní-

kovi předsedy vlády
Od: právního poradce ministerstva zahraničí
Věc: Osídlení ve „spravovaných“ (rozuměj oku-

povaných, pozn. PP) územích
Dle vašeho přání 
... Tímto Vám předkládáme kopii naší zprávy ze

dne 14. září 1967, kterou jsem předložil ministru
zahraničí. Můj závěr je, že civilní osady v „spravo-
vaných“ územích odporují výslovně ustanovení
Čtvrté ženevské konvence

S pozdravem, T. Meron
Vzhledem k tomu, že přibližně 15% osadníků na

Západním břehu jsou američtí občané, riziko dra-
maticky roste. Podle studie z roku 2015, prováděné
Sárou Yael Hirschhornovou (badatelkou z britského
Oxfordského centra pro hebrejštinu a židovská stu-
dia), ze 170 000 amerických přistěhovalců v „Izra-
eli“ jich 60 000 žije v židovských osadách na

Západním břehu Jordánu. Izraelská vláda a osad-
níci tvrdí, že rozšíření území na Západním břehu je
v zájmu židovské bezpečnosti. Což nemůže být
dále od pravdy, když vídíme znovu a znovu ohro-
žení, jaké osady zplodily pro židovský lid. Vraždy
a násilí jsou na Západním břehu Jordánu na den-
ním pořádku, a jen vytvářejí další spory mezi Izra-
elci a Palestinci. 

Pane prezidente, vaše touha dosáhnout míru
v nejvíce nestabilním regionu na světě je dobře
známa. Prosím odstraňte největší překážku k to-
muto cíli. Osady neohrožují pouze americké Židy
v "Izraeli", ale po celém světě, včetně Ameriky. "Iz-
raelské" schválení 2 500 nových domů za demar-
kační linií poté, co jste byl uveden do úřadu,
dokazuje, že jejich touha po míru (tedy izraelské
vlády) jsou, mírně řečeno, pouhá prázdná slova.

A konečně, pan Netanyahu, a jiní před ním, dů-
sledně využívají následků teroristických útoků proti
židům po celém světě jako platformy pro zvýšení
imigrace do jejich státu. Navíc, oni všichni příliš
často ráčí hovořit ve jménu amerického židovstva,
coby naši neoprávnění mluvčí. Žádáme vás, abyste
ukončil bombastickou rétoriku pana Netanyahua,
podporující jeho vlastní politické ambice. Benjamin
Netanyahu nepředstavuje americké Židy, a není pre-
zidentem Spojených států amerických místo Vás.

Je naší vroucí modlitbou, abyste byl úspěšný ve
své snaze vést Spojené státy a mohli jsme uzřít mír
v naší době.

S velkou úctou 
Židé pravé Tóry
Překlad a úvod: PAVEL PETKOV
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Izraelští „osadníci“ čistí cestu k anexi
pomocí nového zákona o půdě
JONATHAN COOK 

Izraelský parlament schválil v pondělí v noci
zákon – zákon každým písmenkem pochybný tak,
jak naznačuje titulek. Tento zákon rozšiřuje pravo-
moci izraelských představitelů v oblasti konfiskace
zbývajících fragmentů palestinské půdy na Západ-
ním břehu, které měly být tabu.

Palestinští vůdci varovali, že tento zákon je po-
sledním hřebíkem do rakve řešení dvou států.
Vládní ministři radostně souhlasili. Pro ně je
to rozšíření izraelského zákona na Západní
břeh a první krok směrem k formální anexi.

Tento zákon – rovněž běžně překládaný
z hebrejštiny jako regulační či legalizační
zákon – byl důraznou reakcí pravice na vy-
stěhování několika desítek rodin z osadnické
„předsunuté základny“ zvané Amona minulý
týden. Šlo o krátký a ojedinělý zpětný ráz pro
„osadníky“, vyvolaný rozhodnutím soudu,
jehož vynucení trvalo tři roky.

Vystěhování 40 rodin bylo přeměněno na ob-
rovské politické divadlo, které stálo 40 milionů
dolarů. Bylo to inscenováno jako národní
trauma, aby se zajistilo, že taková událost se již
nikdy opakovat nebude.

Uniformy, které na sobě měla policie při
demolicích palestinských domovů – zbraně,
obušky, černé brnění a masky – byly odloženy.
Místo toho policisté, v přátelských modrých bun-
dách a baseballových čepicích, jednali s židov-
skými porušovateli zákona v dětských rukavičkách,
dokonce i když čelili smršti kamenů a lahví. Nako-
nec desítky policistů potřebovaly nemocniční ošet-
ření.

Jak bitky narůstaly, Naftali Bennett, ministr
vzdělávání a vůdce osadnické strany Židovský
domov, označil rodiny z Amony za „hrdiny“. Pre-
miér Benjamin Netanjahu cituplně pronesl:
„Všichni chápeme rozsah jejich bolesti“.

„Osadníkům“ byla slíbena větší náhrada a do-
stanou hojné kompenzace. V rámci všeobecnějších
náhrad byly odhaleny plány na tisíce nových domů
pro „osadníky“ na Západním břehu.

Ale hlavní cenou pro Bennetta a krajní pravici
byl samotný zákon. Ten ruší omezení ustanovená

v 70. letech – a později porušená desítkami „před-
sunutých základen“ jako Amona – která měla za-
bránit otevřenému boji „osadníků“.

Mezinárodní právo je jasné a říká, že okupující
mocnost může zabrat půdu jen pro vojenské po-
třeby. Izrael se dopustil válečných zločinů a přesu-
nul na okupovaná území více než 600,000
židovských civilistů.

Následné vlády ignorovaly své právní závazky
a předstíraly, že území jsou sporná, nikoliv okupo-
vaná. Ale pak, k nelibosti izraelských soudů, před-
stavitelé souhlasili se zákazem pro „osadníky“, aby
mohli stavět na půdě v soukromém vlastnictví Pa-
lestinců.

Žádná velká omezení to však nebyla. Za osman-
ské, britské a jordánské vlády nebyla spousta pa-
lestinské půdy nikdy formálně zaregistrována.
Vlastnictví se odvozovalo hlavně z jejího užívání.
Většina zbytku byla veřejná půda.

Izrael zabral tato rozsáhlá území, která postrá-
dala doklady o vlastnictví, nebo která patřila
lidem vyhnaným ze Západního břehu válkou
v r. 1967, a prohlásil je za „státní půdu“ – aby
s ní mohlo být nakládáno jako se součástí Izraele
a mohla být vyhrazena výlučně pro židovské
osídlení. Ale dokonce ani tato obří krádež půdy
jim nebyla dost.
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Územní hlad „osadníků“ vedl k tomu, že po
celém Západním břehu byly postaveny desítky
osadnických předsunutých základen, často na sou-
kromé palestinské půdě. Navzdory faktu, že poru-
šovaly izraelské zákony, byly těmto předsunutým
základnám okamžitě poskytnuty státní služby, od
elektřiny a vody po autobusy a školy.

Velmi opožděně nakreslily soudy čáru v Amoně
a požadovaly, aby byla půda vrácena jejím palestin-
ským vlastníkům. Zákon převážil rozhodnutí soudců
a umožnil, aby byla soukromá půda ukradená Pa-
lestincům „vyprána“ jako izraelský státní majetek.

Izraelský vrchní státní zástupce odmítl zákon
bránit. Bude ho akceptovat Nejvyšší soud? Možná.
Cílem „traumatických“ scén v Amoně bylo vylíčit
soud jako zloducha tohoto dramatu, protože toto
vystěhování nařídil.

Nicméně tato legislativa by mohla mít prostřený
červený koberec.

V praxi neexistovalo nikdy žádné vážné omezení
u krádeží palestinské půdy. Ale nyní podpora izra-
elské vlády tomuto plundrování bude explicitní
a vyjádřená zákonem. Bude nemožné vinit před-
sunuté základny z „podvodného“ osidlování, či tvr-
dit, že Izrael se pokouší zabezpečit palestinská
vlastnická práva.

Dan Meridor, bývalý vládní ministr z Netanjahu-
ovy strany Likud, označil zákon za „zlý a nebez-

pečný“. Izrael, poukázal, může mít jurisdikci nad
palestinskou půdou, jen když budou Palestinci hla-
sovat pro izraelský parlament – v krátkosti, jde
o anexi jinými prostředky. Zavírá to dveře jakému-
koliv druhu palestinského státu.

Časem, dodal, to bude mít nechtěné následky.
Místo aby učinil předsunuté základny legálními,
zdůrazní zločinnou povahu všech osad, včetně těch
ve východním Jeruzalému a tak zvaných „osadních
bloků“ – oblastí, u kterých dříve americká vláda
naznačila, že by mohly být přijatelné pro anexi
a připojení k Izraeli, v rámci budoucí mírové do-
hody.

Další velké nebezpečí zmínil vůdce opozice
Isaac Herzog. „Vlak, který odtud vyjíždí, má jen
jednu zastávku – v Haagu,“ řekl v odkazu na sídlo
Mezinárodního trestního soudu.

Pokud prokurátoři tohoto mezinárodního soudu
budou brát své povinnosti vážně, tento zákon vý-
razně zvyšuje tlak na ně, aby postavili izraelské
představitele – dokonce i Netanjahua – před soud
za spoluúčast na válečných zločinech a zřizování
a podporování „osad“.

Israel’s Settlers Clear Path to Annexation with
New Land Law vyšel 7. 2. 2017 na Global Rese-
arch. 

16. 2. 2017
Překlad Zvědavec.

Aký je rozdiel medzi 
mŕtvym Židom a mŕtvym Rusom 

Všetkých by si bolo treba uctiť.
Dve výročia dnešného dňa. Oslobodenie koncentračného tá-

bora Auschwitz-Birkenau v Osvienčime sovietskou armádou
a ukončenie blokády Leningradu.

V Osvienčime 1,1 milióna mŕtvych nielen Židov, ale aj Poliakov,
Čechov, Rusov, Rómov a iných.

V Leningrade od 900 tisíc až do 1 milióna mŕtvych, iba Rusov. 
Osláv v Osvienčime sa zúčastňujú všetci európsky lídri, iba

lídra štátu, ktorý oslobodil Európu od pliagy fašizmu nepozvali. 
Ale na obete v Leningrade si ani jeden z nich nespomenul,

ani si ich neprišiel uctiť.
Samozrejme, ani v slovenských a českých médiách takmer

žiadna zmienka. 
Prosím Vás priatelia, aspoň my si uctime pamiatku hrdinov

Leningradu.
(Dostali jsme elektronickou cestou 31. 1. 2017)
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Epizoda 2
Vzpomínám.
Jmenuji se Alexej Kucharčuk. 
Nedávno jsem měl velkou rodinu - ženu a dvě

dcery.
29. ledna 2015 mně Ukrajina rodinu vzala. Vzala

život mé ženě a mladší dcerce. Roztrhala, rozse-
kala na kusy mé nejdražší.

Pamatuji si ten večer. Všichni jsme byli doma.
Žena připravovala večeři, děvčátka si hrála. V devět
hodin večer začalo ukrajinské dělostřelectvo ostře-
lovat naši osadu. Poblíž nebyla žádná vojenská
technika ani vojáci Lidových republik. Jenom mí-
rumilovní lidé, mírumilovné domy.

Dodnes se chci podívat do očí tomu ukrajin-
skému důstojníkovi, který vydal příkaz 29. ledna
2015 osadu Kurganku v Gorlovce rozstřílet.

Zeptám se ho, zda má ženu a dceru. Zeptám se
ho, proč mi vzal ženu a dceru.

Pamatuji si ten večer.
Pamatuji si, jak se blízko ozval výbuch. Vyběhl

jsem z domu a uviděl kouřící díry ve střeše soused-

ního domu. Se sousedy jsme se vždycky přátelili,
vzájemně jsme si pomáhali. Běžel jsem k nim, za-
klepal. Otevřela mně Olga. Uvnitř byl prach a kouř.

Soused Oleg ležel v kuchyni s šedým obličejem
a nevěřícně opakoval: "Mně to urvalo nohu, mně
to urvalo nohu". 

Olegovu tchyni zavalily přímo na pohovce v hale
trámy, kameny a cihly. Běžel jsem domů pro že-
lezné tyče, abych osvobodil přeživší ženu. Moje
žena zavolala záchranku.

Epizoda 1
Mám moc ráda svou sestru Dášu a malého bra-

tříčka Kirjušu. Byli jsme pořád spolu. Já jsem se
jako starší sestra starala o Dášu a Kirjušu. Starám
se o ně i teď. Máma a táta jsou velmi daleko –
a proto jsem pro mého bratříčka a sestru jedinou
nadějí.  Nyní jsme pořád spolu. V tomto roce 2017
by mě bylo 16 let. A Kirjušovi 5 let. Tomu se stýská
po jeho plyšovém medvídkovi. Nám s Dášou se
stýská po mámě a tátovi. Někdy vidíme, jak ma-
minka pláče a opakuje: „Byly tři. Žádné nezůstalo.“

Jmenuji se Nasťa. Nasťa Konopljovová.
Pamatuji si ten únorový večer roku 2015. Done-

sly jsme s Dášou Kirjušu na koupání do koupelny.
Zrovna jsem mu koupila nový dětský šampón –
jsou z něj překrásné duhové mýdlové bubliny. A ne-
štípou z něj oči. Dáša pustila na vodu zeleného pla-
stového krokodýla. A Kirjuša se smál.

Vzpomínám si na sníh za oknem. Potom světlo.
Potom bolest. Měly jsme štěstí – netrápily jsme se
dlouho jako jiné děti. A je nám lehčeji – jsme nyní
spolu a utěšujeme jeden druhého. Jiné děti často
pláčou, protože jsou osamělé.

Mě, Dášu a Kirjušu zabila jediná ukrajinská
střela. Dopadla přímo do koupelny. Dáša žila o mi-
nutu déle než já a bratříček. Kirjuša ani nechápal,
co se stalo. My s Dášou jsme mu řekly, že prostě
zhaslo světlo. Je malý a věří nám.

Někdy přijdeme všichni tři do rodného domu.
A díváme se na rodiče. Je nám moc smutno, když
maminka pláče. Chtěli bychom říct rodičům, že už
nás nic nebolí. Tatínek opravuje dům. Táta je silný,
utěšuje maminku. Ale přesto tatínek tajně pláče,
když jej maminka nevidí. Velmi krásně je v létě na
našem dvoře. A kočka Vaska přežila. Jen po výbu-
chu špatně slyší. A bojí se lidí.

Moje ulice, ulice Partyzána Jermačka, je velmi
krásná. Je v ní mnoho stromů. V létě tu rostou
krásné květiny. V blízkosti se nachází dětské hřiště.
Chci, aby válka rychle skončila. A moje ulice nebyla
poškozena.

Moc si přejeme, aby k nám již více nepřicházely
další děti. Je nás tady 101. Zabila nás ukrajinská
armáda. Snily jsme o tom, jak vyrosteme.

Dmitrij Dzygovbrodskij
Přeložila: Milada Sigmundová
http://rusvesna.su/news/1484488969
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Hranice Ukrajiny
Hranice Ukrajiny - poučme se z historie.
Ignorování dějin a neznalost historie nás kvali-

fikuje na kandidáty nového zotročení. Bible jasně
zjevuje, že kde není poznání, hyne lid. Ukrajina byla
do roku 1654 nepatrný státeček, v rozmezí guber-
nie. Od roku 1654 do roku 1917 ruští carové daro-
vali Ukrajině rozsáhlé území na severozápadě,
včetně Kyjeva. Kyjev byl původně prvním hlavním
městem Ruska. To si musíte uvědomit. V roce 1922
daroval Vladimír Iljič Lenin Ukrajině východní
území, zvané Novorusko. To je ono území, ve kte-
rém se dnes vede válka. V roce 1939 daroval Ukra-
jině Josef Vissarionovič Stalin západní území
a v roce 1945 po válce přidal k území Ukrajiny část
území naší první republiky, Podkarpatskou Rus.
V roce 1954 daroval Nikita Chruščov Ukrajině
Krym.

Ve světle této historie vzniku tohoto státu je
absurdní tvrdit, že Rusko Ukrajinu dobývalo,
nebo že ji chce obsadit. Tento historický výčet
pohybu hranic Ukrajiny ukazuje, že tento stát
vznikl díky Rusku a Sovětskému svazu. Jestliže
se Rusové dozvěděli, že Spojené státy plánují
v Sevastopolu zřídit svou vojenskou základnu,
Krym si prostě vzali zpět, aby tomu zabránili.
Nikdo nevytýkal Spojeným státům, že obsadil in-
tervencí svých vojsk například v roce 1983 Gre-
nadu. Grenada nikdy historicky nepatřila
Spojeným státům. Nikdo nevyčítal Anglii, že do-
byla Falklandské ostrovy. Falklandské ostrovy
historicky i geograficky patřily Argentině. Ru-
sové se poučili v případě Krymu od Izraelců. Ti
zaútočili na egyptská letiště doslova pět minut
před jejich útokem na Stát Izrael v Šestidenní

válce v roce 1967, kdy se několik arabských
států pokusilo zničit Izrael. Všimněte si, že od
dob Napoleona byly na Rusko iniciovány útoky
vždy ze Západu. Obě světové války byly inicio-
vány západními Evropskými mocnostmi. Při No-
rimberském procesu se hlavní americký soudce
Tauler vyjádřil, že bez finanční podpory německé
firmy I. G. Farben by Hitler nemohl začít válku.
Tento Američan jistě věděl, že I. G. Farben, která
například dodávala Cyklon-B na plynování Židů
a národů, měla smlouvu s americkou firmou
American Oil. To ukazuje, že hlavním iniciátorem
světových válek nebyly národní vlády, ale nad-
národní monopoly, koncerny a bankovní skupiny,
řízené od jednoho stolu. Začátek, a průběh obou
válek to potvrzuje na několika záhadných udá-
lostech. 

Poznání historie brání novému totalitnímu zot-
ročení. Kdo iniciuje opět další válku v Evropě? Ne-
mělo by se měřit dvojím metrem. Opravdu,
neznalost historie je neomluvitelná. Záhadné udá-
losti obou válek mají společný jmenovatel. Strany
konfliktů byly řízeny z jednoho centra.

(Dostali jsme 1. 2. 2017 elektronickou cestou,
autor nebyl uveden).
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Pamatuji si naši ulici. Celá byla poseta střepy,
všude ležely zbytky domů, plotů, zničené větve
stromů. Višeň u našeho domu uřízla střela vpůli. Za-
sadil jsem ten strom, když se narodila starší dcera.

Když jsem vběhl na dvůr rodného domu, ozval
se ještě jeden výbuch. Na pár okamžiků jsem ztra-
til vědomí. A když jsem přišel k sobě, v očích se
mně zatmělo hrůzou a bolestí. Vedle mne ležela
žena Jelena a mladší dcerka Viktoria, skoro tříletá.
Rozervané, zkrvavené. Dcerku jsem sbíral po čás-
tech po celém dvoře. Jen obličej zůstal nedotčený.
A pletená růžová čepička.

Ukrajinská armáda počkala, až lidé vyjdou po prv-
ním ostřelování na ulici a udeřila znovu. Pro jistotu.

Pamatuji si zvonění v uších a krev v dlaních.
Krev ženy a dcerky. Vy jste sbírali zkrvavené
kousky dcerky, svého milovaného človíčka,
u svého domu? Já jsem je sbíral.

Pamatuji si, co mně Ukrajina vzala 29. ledna 2015.
Pamatuji si to.

Dmitrij Dzygovbrodskij
Přeložila: Milada Sigmundová
Russkaja vesna-
http://rusvesna.su/news/1484488969
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Krym ruský byl, je a bude! Krym patří Rusku a není
o tom pochyb. Historikové, kteří nejsou předpojatí
a dávají vše do souvislostí, mají na to stejný názor.
Ale důvod, proč Rusko bez Krymu nemůže existovat,
je jiný.

Když přepadl Hitler Sovětský svaz, Rusové se
ubránili, ale za cenu strašných ztrát a šílených útrap.
Pokud chtěl Obama z Moskvy udělat Hirošimu a Na-
gasaki, jedinou možností vlády Ruska, jak ochránit
obyvatele před americkou agresí, bylo nastavení
obranného štíhu - tudíž strategická poloha antirake-
tového systému.

A kdo je agresor a vrah, stejně jako v Libyi, Iráku
či Sýrii, a dnes chce totéž udělat s Evropou, je z po-
slední mapky jednoznačně jasné!

Podívejte se nejdříve na první mapku, která uka-
zuje, kde jsou "americké mírové rakety". Už z prv-
ního pohledu vidíme, jak se USA údajně zoufale
"brání" ruské agresi. Na toto spojení jako na huma-
nitární bombardování či mírové teroristy bychom
měli pohlížet mozkem, nikoliv fanatickým obdivem
k USA. A že se zrovinka USA brání v Evropě? Někteří
tvrdí, že prý americké základny ochrání Evropu.
Možná západní, to studie připouští, ale pás od Eston-
ska po Bulharsko určitě ne. Ta rychlost je obrovská.

Z východu nic nepřiletí! Strategie je jasná.
Obranná!

Ten, kdo tvrdí, že útočí Rusko a nikoliv USA, možná
teprve z mapek pochopí strategii USA, jak vojensky
rozvrátit a rozparcelovat ruskou zem a rozdělit si její
bohatství!

Mnozí se ptají, jak může zachránit maličký Krym
velkou ruskou zemi

Je do očí bijící, kdo je útočník a kdo obránce, kdo
agresor a kdo opevněný, bránící se.

Kruhová obrana Moskvy a diagnostika na opěr-
ných bodech znemožní raketám překonat hranici
Ruska. Pokud by Rusko ztratilo Krym, Moskva by byla
nechráněna z jihozápadu a zpustošena radioaktivi-
tou. Takže onen pomyslný trojúhelník - Kaliningrad-
ská oblast, Krym a moskevská část, přecházející
v obdélník - by raketám měl zabránit v průniku.

Hnědé značení ukazuje, kde nyní Američané pro-
vokují Rusko a kde jsou hlášeny střety. A opět start
letadel kolem svého území je psáno jako ruská pro-

vokace, zatímco nalétávání na ruskou hranici je prý
zoufalá ostražitost USA...

Agresor a vrah bude kopat do dveří domu a vy bu-
dete nařčeni, že mu sprostě nadáváte? Vážně si Pen-
tagon myslí, že lidé v Evropě jsou dementní?

Možná se zeptáte, proč je první mapka jako po-
myslný trojúhelník. Jednoduchá odpověď: omyl se
musí jednoznačně vyloučit a takto vznikne "pomy-
slný" trojrozměrný obraz, takže se lépe vyhodnotí, co
je to za střelu a jak ji, a především pod jakým úhlem,
zlikvidovat. Jasný trojúhelník, který chrání sever,
západ a jih od přepadení USA (NATO).

I z tohoto pohledu je tedy jasné, proč Rusko
nezajímají další oblasti, jako například střed
a západ Ukrajiny, ale bezpodmínečně nutně po-

třebovalo Krym, a propojit logisticky pomyslný
trojúhelník.

My kolem Pařátu dnes nejsme klasičtí přátelé
Ruska. V okamžiku, kdy by začala být pravda, že by
se z Ruska stal agresor, okamžitě bychom byli na
straně NATO. My, malé státy, avšak ve velkém počtu,
musíme být kyvadlem, aby ani jedna velmoc nemo-
hla zneužít své dočasné převahy. A Rusko velmocí je,
i když dnes "jenom" vojenskou a z prachu se zvedá
velice těžko.

Zde už je naprosto jasný důvod, proč osobně velel
Putin akci "Krym", aby strategickou základnu neztra-
til. To je tak do očí bijící, že jenom největší gauner
oznámí, že toto je útočná formace! Co dělal Jan Žižka
z Trocnova? Nic se nezměnilo, pouze technika se
zlepšila.

Kdyby Putin nevrátil Krym Rusku,
prohrál by ruskou zem!
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Mezinárodní petice

PETICE "101 LIFE: UKRAJINO, ZASTAV
KRVAVOU VÁLKU NA DONBASU!"

Aktivisté projektu o zabitých dětech Donbasu 101life iniciovali sběr podpisů pod peticí Radě pro lidská
práva OSN od obyvatel Evropy. Podepsat se pod internetovou peticí je možné na platformě Mesopinions:
http://www.mesopinions.com/petition/human-rights/101life-ukraine-stop-bloody-war-donbass/28191

V petici se uvádí, že podepsaní si upřímně přejí zastavit nesmyslné krveprolití, a jsou ochotni se postavit
za ochranu nezcizitelných práv a svobod obyvatel Donbasu. Signatáři prohlašují, že akce ukrajinských
orgánů porušují základní lidská práva: právo na život, právo na svobodu a fyzickou integritu, právo na
ochranu, právo na zdraví, právo na svobodu pohybu, právo na svobodu přesvědčení a projevu, stejně
jako mnoho dalších nezadatelných práv, které jsou uznávány po celém světě

Podle svědectví očitých svědků je jasné, že Ukrajina vede válku proti svým vlastním občanům: proti
dětem, starším lidem, ženám - miliony civilistů prochází nelidskými zkouškami a zbytečnému utrpení
bez jakékoliv možnosti opustit své domovy, které jsou pod palbou, zdůrazňují autoři petice.

Všichni signatáři petice požadují, aby evropské vlády působily na ukrajinskou vládu a prezidenta Ukra-
jiny Petro Porošenka, a donutily jej, aby stáhl svá vojska z Donbasu. Podle údajů z 19. února 2017 petici
podepsalo více než 3 700 lidí (nový údaj z toho dne jsem převzal z webu):
http://www.mesopinions.com/petition/human-rights/101life-ukraine-stop-bloody-war-donbass/28191

Projekt 101life se kromě sběru podpisů pod petici zabývá sběrem důkazů o úmrtí dětí v důsledku
ukrajinské agrese. Připomínáme, že dříve byly Radě bezpečnosti OSN předány výzvy obyvatel LLR a DLR
ukončit zločinné akce ukrajinského vedení.

Zdroj: http://miaistok.su/za-prekrashhenie-krovavoj-vojny-v-donbasse-nachalsya-sbor-podpisej-v-
oon-ot-zhitelej-evropy/

Tato petice byla rovněž otištěna na Facebooku a nabídli jsme ji různým webům.
Prosíme, podepisujte petici a šiřte vašim přátelům a známým! Ať je na petici co nejvíce podpisů z ČR!

Děkujeme!
Pojednání o petici jsem přeložil z agentury LLR MIAISTOK Srdečně zdraví JAROMÍR VAŠEK

Pro úplnost: zkuste pohledem zapasovat americké
základny NATO do "údajné útočné" ruské formace.
Jenom hlupák uvěří propagandě, že Rusko útočí
a americké NATO se brání!

Co řekl Jens Stoltenberg? Posílení NATO není pro-
vokace proti Rusku. Je to ale přiměřeně "obranné"
opatření.

Neboli Putin drze říká, že zem a nerostné bohatství
Ruska patří Rusům, a nikoliv vojsku USA pod hlavič-
kou NATO!

A my Rusy přesvědčíme, i kdyby všechny jaderné
zbraně pozabíjely obyvatele celé Evropy a části Ruska!

Poslední, učebnicový důkaz!
Už je jasné, na co potřebovalo Rusko Krym?
Vážně nám budou poroučet zvrácení generálové

amerického NATO a rozhodovat o našich životech?
Může se pak někdo divit, když američtí generá-

lové, včetně našeho Petra Pavla, lidi rozzuří do

běla, pokud vidí občané americkou "obrannou for-
maci" před sebou jak na dlani? Vážně jsme se ne-
poučili Hitlerem, kdy "dobrovolně" vstoupil na
naše území, stejně jako vojska USA pod hlavičkou
NATO? Vážně začneme protestovat, až když polo-
vina našich dětí a vnoučat zemře na radioaktivní
záření?

(Dostali jsme elektronickou cestou 23. 1. 2017,
autor uveden bohužel nebyl). 

(www.paratdnes.cz)
*******************************************
Poznámka redakce Lípy závěrem: Mnozí politici

a mainstreamová sdělovadla do nás vytrvale cpou, že
Rusko je prý nebezpečný agresor… Ač jím ve sku-
tečnosti vůbec není. Snad to všechno neskončí ka-
tastrofou pro celé lidstvo, snad se Donald Trump
sVladimirem Putinem dohodnou na rozumném míro-
vém řešení.
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Vitalij Čurkin v OSN usadil USA a aj Veľkú Britániu
Predstaviteľ Ruska pri OSN včera svojím komen-

tárom usadil britského vyslanca pri OSN Matthewa
Rycrofta, i novú americkú vyslankyňu Nikki Haley-
ovú, ktorá nahradila slabú Samanthu Powerovú. In-
formáciu o menšej roztržke a nezhode názorov
v OSN priniesol portál Politikus.

Britský vyslanec Matthew Rycroft sa totiž
opätovne začal zaoberať otázkou Krymu a obvinil
Rusko zo zodpovednosti za krízu na Ukrajine. Vitalij
Čurkin upozornil, že problémy na Ukrajine nastali
až potom, čo Západ a USA vyprovokovali Majdan
a štátny prevrat na Ukrajine.

Potom Vitalij Čurkin Mattheewovi Rycroftovi na-
vrhol, aby šla Veľká Británia príkladom, a ak chce
kritizovať Rusko ohľadne Krymu, aby vrátila Falk-
landské ostrovy Argentíne, Gibraltar Španielsku,
anektovanú oblasť Cypru a britské ostrovy v Indic-
kom oceáne, ktoré Briti držia v rozpore s nariade-
ním OSN, pretože si na ostrove Chagos spravili
vojenskú základňu. Vitalij Čurkin upozornil, že až
keď Británia splní tieto podmienky, môže niečo do-
poručovať Rusku a žiadať od Ruska.

Americká vyslankyňa Nikki Haleyová pri OSN ta-
kisto otvorila tému Krymu, ju však Vitalij Čurkin
upozornil na slová
americkej ústavy, kde
zazneli tak nádherné
slová “My národ”.
Krymčania sú takisto
národom a na refe-
rende 93% obyvate-
ľstva vyjadrilo svoj
súhlas so znovuzjed-
notením s Ruskom.
Krym nezákonne odo-
vzdal administratívne
Ukrajine bývalý soviet-
sky prezident Nikita
Chruščov. Referendum
na Kryme sa uskutoč-
nilo podľa všetkých
medzinárodných zvy-
klostí, na rozdiel od
Kosova, kde sa žiadne
referendum neusku-
točnilo a územie sa ne-
zákonne odtrhlo od

Srbska, pretože tak si to svojho času USA a Západ
želali.

Svet sa evidentne mení, a Rusko i Čína sa ne-
mienia podriaďovať americkým či britským rozma-
rom. Strašiť môžu možno chudobné africké krajiny,
na Rusko a Čínu to nefunguje, rovnako ako to ne-
fungovalo ani na Sýriu.

5. 2. 2017 22:54 Přišlo nám e-mailem
*******************************************
21. 2. 2017
Stálý představitel Ruska při OSN Vitalij Čurkin

náhle zemřel v New Yorku 20. února
Členové Rady bezpečnosti truchlí po velvyslanci,

který byl přes čtyřicet let v ruské diplomatické
službě, řídil misi této země při OSN v průběhu více
než deseti let, a který by oslavil 21. února své pě-
tašedesátiny", praví se v prohlášení.

Dokument byl schválen jednomyslně v období
únorového předsednictví delegace Ukrajiny v RB
OSN. Svou soustrast vyjádřil rovněž generální ta-
jemník OSN António Gutteres, který označil Čurkina
za vynikajícího diplomata. Generální tajemník po-
dotkl, že si vysoce cenil možnosti pracovat se stá-
lým zástupcem Ruska.
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Ve světě tento týden se rozezněly poplašné sirény
kvůli zprávám o nových závodech ve zbrojení mezi
USA a Ruskem. Nově zvolený prezident Donald
Trump údajně řekl americkým zpravodajským mé-
diím „urychleme to“, poté, co ruský vůdce Vladimir
Putin vyzval k „posílení“ jaderných sil své země.

Moskva později objasnila, že nemá v úmyslu roz-
poutat závody ve zbrojení. Trumpova strana však zů-
stala ohledně toho, co prezident mínil „velkým
rozšířením“ amerického jaderného arzenálu, nejed-
noznačná.

Pro Washington existuje svůdná strategická po-
hnutka k vyvolání jaderných závodů ve zbrojení
s Ruskem. Ale cílem spíše bude zlomit Rusko fi-
nančně. Stále jde o typ válčení, třebaže v jiné formě.

Finanční zruinování Moskvy by pak vedlo k pod-
robení si Ruska Spojenými státy. Rusko a jeho bohaté
přírodní zdroje pak byly další doménou ovládanou
americkým kapitálem. A geopoliticky by Washington
měl volnou ruku k nakopání zbytku světa, za neexi-
stence protiváhy ve formě silného Ruska, jak dobře
ilustrují nedávné události v Sýrii.

Precedent pro tento scénář válčení přes finance
lze vidět za úřadování amerického prezidenta Ro-
nalda Reagana v 80. letech. Pravděpodobně po celá
desetiletí studené války, od 2. světové války, USA
a jejich spojenci z NATO vždy jednali vůči Sovět-
skému svazu agresivně. SSSR byl nepřetržitě nucen
odklánět své ekonomické zdroje tak, aby si udržel
jistý druh vojenské parity.

Za Reaganovy éry navyšovaly USA vojenské vý-
daje, což nevyhnutelně nutilo SSSR reagovat odpo-
vídajícím způsobem. Obě země zaznamenaly
v důsledku zrychlujících se závodů ve zbrojení vážné
finanční problémy. V případě Sovětského svazu vedly
neudržitelné zbrojní výdaje ke kolapsu jeho ekono-
miky, a následně k rozpadu jeho politického systému
v roce 1991.

Avšak co se týká Spojených států, ty mohly fi-
nanční a politickou katastrofu posunout a odložit,
protože americký dolar coby hlavní mezinárodní re-
zervní měna umožňoval Washingtonu prostě neu-
stále tisknout dolary a vršit hromady dluhů. Čtvrt

století po oficiálním
ukončení studené
války jsou USA nej-
větší dlužnickou
zemi na planetě,
s celkovými dluhy
20 bilionů dolarů.
Čas pro den zúčto-
vání nadešel již
dávno.

Jinými slovy, zdálo se, že USA vyhrály studenou
válku, avšak nikoliv kvůli nadřazenosti jejich politic-
kého, ekonomického či vojenského systému nad so-
větským. Naopak, bylo to pouze proto, že USA mohly
tisknout peníze a vršit dluhy, díky čemuž měly na-
vrch; zatímco sovětský systém neměl žádnou tako-
vou výhodu, kdy by mohl přesouvat své finanční
problémy na zbytek světa.

Ruský prezident Vladimir Putin je proto rozumný,
když tento týden řekl, že neumožní své zemi stát se
opět obětí závodů ve zbrojení s USA. Člověku se chce
říct, že Putin a jeho poradci prostudovali historii velmi
dobře a pochopili, že takovéto závody ve zbrojení –
pokud by byly uspíšeny – by vedly k mnohem váž-
nějším ekonomickým a politickým problémům pro
Moskvu, než pro Washington; prostě kvůli osobitosti
amerického dolaru coby měny neoprávněně zvýhod-
něné globálním finančním systémem.

Nicméně lze se domnívat, že závody ve zbrojení
s Ruskem je přesně to, co mocné elementy v ame-
rickém vládnoucím systému chtějí.

Existuje pro to několik důvodů. Zaprvé, americký
kapitalismus by bez životodárných vládních dotací ve
formě obřího vojensko-průmyslového komplexu ne-
fungoval. Každý rok utrácí Washington asi 600 miliard
dolarů za armádu – asi polovinu celkových vládních
výdajů na vzdělávání, zdravotnictví a sociální oblast.
Dohromady utrácí USA a jejich spojenci z NATO na vo-
jenské sektory asi desetinásobek toho, co Rusko.

Americký kapitalismus coby údajný systém „vol-
ného trhu“, „soukromého podnikání“, je mýtem. Ve
skutečnosti je to naopak centrálně plánovaný doto-
vaný podpůrný systém pro dosahování zisků elitou.

Cílem USA je rozbít Rusko pomocí
závodů ve zbrojení
FINIAN CUNNINGHAM 
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Masivní každoroční americké vojenské výdaje jsou pro
podpůrný systém tohoto druhu ekonomického para-
zitismu klíčové. Logicky by pak závody ve zbrojení
vnucené Rusku byly vítanou spásou a přínosem pro
vojensko-průmyslový komplex korporátních výrobců,
bankéřů Wall Street a mega bohatých akcionářů.

Zdá se, že Trump si je toho vědom, vzhledem
k jeho nedávné výtce společnosti Lockheed Martin
kvůli jejímu přemrštěnému veřejně dotovanému pro-
gramu na výrobu letounu F-35. Jestli Trump je ocho-
ten zdolat tuto parazitickou povahu amerického
vojensko-průmyslového systému je další otázkou. Je
to však nepravděpodobné. Neboť nutností je systé-
mová změna, spíše přivozená masovým politickým
hnutím, které Trump, coby kapitalistický miliardářský
magnát, zcela jistě nepředstavuje a nezastupuje.

Dalším závažným důvodem toho, proč si USA přejí
závody ve zbrojení s Ruskem, je, že političtí plánovači
a ideologové ve Washingtonu vědí moc dobře, že ta-
kováto eskalace by vedla k opakování strategie stu-
dené války zničit Moskvu prostřednictvím marné
snahy finančně to v konkurenci ustát.

Rusko, jako prakticky všechny ostatní státy, je
omezeno tím, kolik vojenských výdajů může jeho
ekonomika vydržet. Nikoliv tak Američané. Washing-
ton může vršit dluhy beztrestně tak dlouho, dokud se
bude globální finanční systém spoléhat na dolar jako
na primární rezervní měnu.

Tento scénář s cílem zničit Rusko prostřednictvím
finanční války, se závody ve zbrojení coby spouště-
čem, by rovněž vysvětlil, proč USA vedená aliance
NATO zintenzivnila v posledních letech popuzování
Ruska. Zástěrka „obrany Evropy“ před „ruskou
agresí“ je průhledně směšná. Smyšlené rozhořčení
z „anexe Krymu“ Ruskem je organizováno proto, aby
to poskytlo Washingtonu a jeho nohsledům z NATO

záminku pro zintenzivnění militarizace na ruských
hranicích. Jakýkoliv člověk při smyslech vidí, že ob-
jektivní situací je agrese NATO a zastrašování Ruska,
tedy pravý opak toho, co západní vlády a jejich ser-
vilní masmédia tvrdí.

To by rovněž vysvětlilo, proč USA jednostranně od-
stoupily od smlouvy o snížení počtu balistických
raket (ABM) v roce 2002. Washington potřebuje ze-
sílit nestabilitu a nejistotu, protože jeho zbankroto-
vaná ekonomika stojí právě na takové nestabilitě
a nakloněnosti válce.

Skutečným účelem není vyvolat 3. světovou válku
s Ruskem, ale donutit Moskvu k dalším ničivým zá-
vodům ve zbrojení.

Je klíčové, aby Rusko nepřetržitě posilovalo své
obranné schopnosti. To znamená modernizaci exis-
tujících systémů. Klíčovým slovem zde je „posilo-
vání“. Putin nemluvil o „expanzi“. Mluvil specificky
o optimalizaci vojenských schopností tím, že budou
ekonomicky a technicky efektivní.

Bezuzdné válečné štvaní Washingtonu je od 
2. světové války desítky let přetrvávající tendencí.
Bohužel, evropští spojenci jsou příliš patolízalští, či
ideologicky tvární na to, aby se postavili této ame-
rické válkychtivosti. V tomto případě musí být Rusko
vždy ostražité a mít ty nejlepší obranné systémy, aby
odrazilo jakoukoliv skutečnou americkou agresi.

Putin hrdě mluvil o tom, že Rusko je schopno se
bránit proti „jakémukoliv agresorovi“.

Nicméně Rusko se musí za každou cenu vyhnout
závodům ve zbrojení, které by rozrušily jeho ekono-
miku a nakonec jeho národní suverenitu. To je přesně
to, co američtí poradci chtějí.

US Aims to Break Russia With Arms Race vyšel na
ICH 26. 12. 2016. 

6. 1. 2017 Překlad Zvědavec.
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Ruský ministr obrany Sergej Šojgu 12. ledna
2017 uvedl, že Rusko by mohlo začít využívat
zbraně s vysokou přesností jako odstrašující pro-
středek, a částečně tak nahradit zbraně jaderné.
Podle něj bude „bojová kapacita ruských strate-
gických nejaderných sil do roku 2021 více než
čtyřnásobná, což bude příležitost k vyřešení pro-
blémů nejaderného odstrašování“. Řízené střely
s plochou dráhou letu, umístěné na lodích, budou
tvořit převážnou část přesně naváděných konvenč-
ních odstrašujících sil. 

Ministr obrany zdůraznil, že Moskva se nechce
nechat vtáhnout do závodů ve zbrojení. Bude roz-
víjet vojenské síly se „všeobecným záměrem“,
s nimiž bude operovat v době míru i při ozbroje-
ných konfliktech, včetně boje proti terorismu.

Šojgu je přesvědčen, že tato změna vojenské
politiky přispěje ke snížení mezinárodního napětí
a posílí světový mír. Tento mezník a poněkud neo-
čekávané prohlášení vyvolaly velký zájem odbor-
níků. Nahlédnutím do této problematiky se
ukazuje, že Sergej Šojgu měl ke svému sdělení
dobrý důvod. Ruský obranný průmysl se chystá
tímto úkolem zabývat a konflikt v Sýrii poskytl pří-
ležitost k tomu, aby se zjistilo, jak to funguje
v praxi.

Mnohé již bylo v poslední době řečeno o mobil-
ních raketových střelách krátkého doletu Iskander,
rozmístěných na Krymu a v Sýrii. Raketové
systémy Kalibr, umístěné na válečných lodích, pro-
šly bojovými zkouškami v této válkou zničené
zemi. Tyto efektivní, přesně naváděné zbraně dlou-
hého doletu mohou být umístěny na různých rake-
tových nosičích, včetně lodí ve velikosti korvet
a fregat, schopných plavit se po řekách, a taktéž
ponorek.

A nejde jen o námořní zbraně. Střely s plochou
dráhou letu Kh-101 s doletem až 4 500 kilometrů
byly také použity v boji v Sýrii. Raketa může být vy-
bavena vysoce výbušnou, průbojnou nebo tříštivou
hlavicí. Konvenční hlavice je naplněna 400 kg (880
liber) trhaviny. S maximálním dostřelem 5 500 km
(3 418 mil) činí maximální odchylka rakety 20 m.

Přesnost na pohyblivé cíle je až do 10 m. Nejvyšší
přesnost je 5 m.

Tato raketa může být odpálena z ponorek třídy
Jaseň (Projekt 885) - tj. třída útočných ponorek,
které jsou na webu Defencyclopedia uváděny jako
jedna z deseti nejsilnějších ruských zbraní. Jedna
ponorka může nést 32 raket Kh-101.

Kh-101 je „strategická konvenční zbraň“ -
stand-off munice, schopná zničit primární cíle bez
nukleárního radioaktivního spadu a ničení civilní
infrastruktury jako vedlejších, civilních ztrát.

Cíle, jako jsou systémy protiraketové obrany
NATO v Evropě, by mohly čelit novým ruským
konvenčním, ultra manévrovatelným nadzvuko-
vým kluzákům. Rusko loni provedlo sérii testů
nadzvukového útočného letounu Yu-71. Yu-71 je
součástí tajného raketového programu s kódo-
vým označením „Projekt 4202“. Kluzák by měl
dosahovat rychlosti až 7000 mil za hodinu.
Systém je vzhledem ke své vynikající ovladatel-
nosti a vysoké rychlosti schopen překonat jaký-
koli obranný štít.

Rusko rovněž úspěšně otestovalo experimen-
tální nadzvukový kluzák Yu-74. Yu-74 byla nesena
balistickou raketovou střelou RS-18A (NATO ji má
pod označením SS-19 Stiletto) s mezikontinentál-
ním dosahem. Kluzák byl vypuštěn z raketové zá-
kladny Dombarovsky v regionu Orenburg a zasáhl
cíl, umístěný na raketové střelnici Kura v severním
regionu Kamčatky na ruském Dálném východě.

Přístroje, vyzbrojené konvenčními hlavicemi, se
stanou dokonalými stand-off zbraněmi. Se zave-
dením této výzbroje může být do hodiny zasažen
jakýkoliv cíl v okruhu 6 200 mil. 

V prohlášení ruského ministra obrany se odráží
realita - dvě desetiletí trvající americká převaha
v dalekonosných, přesně naváděných střelách je
téměř u konce. To změní hodně věcí. Rusko a USA
se stanou soupeři ve snaze získat potenciál akce-
schopných, přesně naváděných střel. 

Vliv zahraniční politiky, kterou Washington až
dosud disponoval, je nyní zpochybněn. Schopností
použít sílu na dálku Rusko získává velký vliv na

Rusko přejde od jaderného
ke konvenčnímu odstrašování
ANDREJ AKULOV
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Putin to nevydržel a varoval novináře před válkou
Vladimír Putin si konečně sundal rukavičky.
Ruský prezident se setkal se zahraničními novináři po skončení Mezinárodního ekonomického fóra

v Petrohradu 17. června, kdy nenechal nikoho na pochybách, že svět se vydal cestou, která by mohla
vést k jaderné válce.

Putin vyčetl novinářům jejich lživé „báchorky“, které slepě papouškují, a desinformace, které jim po-
skytují Spojené státy o protiraketových systémech, které jsou budovány ve východní Evropě. Poukázal
na to, že po uzavření jaderné dohody s Íránem bylo tvrzení, že systém má chránit proti íránským raketám,
odhaleno jako lež.

Novináři byli informováni, že během několika let Rusko předpovídá, že USA budou schopny zvýšit
dosah systému na 1000 km. V tu chvíli bude ohrožen ruský jaderný potenciál, a tím i rovnováha mezi
USA a Ruskem.

Putin zcela ztratil s novináři trpělivost a vyčetl jim, že jsou líní a pomáhají urychlit jadernou kon-
frontaci tím, že opakují americkou propagandu. Vlastně prosil západní média, kvůli světu, aby změnila
svoji linii:

„Víme rok po roce, co se stane, a oni vědí, že to víme. Pouze vám vypráví báchorky, a vy je baštíte,
a šíříte je mezi občany svých zemí. Vy necítíte blížící se nebezpečí – a to mne znepokojuje. Jak je možné,
že nechápete, že svět je tlačen nevratným směrem? Zatímco předstírají, že se nic neděje. Nevím, jak
vám to už říct, aby vám to došlo.“

Má vůbec někdo v té smradlavé hromadě, kterou oficiální média jsou, svědomí? Mají vůbec dostatek
inteligence, aby jim došlo, co Putin říká – že pomáhají tlačit planetu do třetí světové války?

Putin LOSES IT, Warns Journalists of War vyšel 7. července 2016 na ICH. 
11. 7. 2016
Překlad Zvědavec.

prosazování svých zájmů a zároveň má větší dopad
na vývoj událostí v regionech, jako je např. Střední
východ.

Velmi přesné konvenční systémy vytvářejí řadu
problémů, podstatně komplikují odhady strate-
gické rovnováhy a výpočtů dostatečnosti odstra-
šujících sil. Teoreticky to také může zkomplikovat
jednání o kontrole zbraní a vyvstávají otázky
ohledně Nové dohody (New START, tj. dohoda o sní-
žení počtu strategických zbraní) a smlouvy INF (tj.
Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého do-
letu, pozn. překl.).

Až dosud se Spojené státy vyhýbaly jednáním
o jakýchkoliv opatřeních o kontrole zbraní, která by
mohla omezit nebo dokonce jen regulovat ame-
rický konvenční potenciál USA. Kapacita Spojených
států a Ruska je i nadále nekontrolovaná. Jestli se
postoj USA změní s ohledem na výše uvedené
změny, se teprve uvidí. V zápalu studené války obě
strany dosáhly dohody o kontrole jaderných zbraní.
Jistě se budou moci dohodnout i na konvenčních,
přesně naváděných střelách. 

Jakmile bude jednou dosažena přibližná rov-
nost, týkající se přesně naváděných střel dlouhého

doletu, mohlo by být pro Rusko a USA rozumné, aby
jednaly o důsledcích konvenčních řízených střel
s plochou dráhou letu v souvislosti s budoucí kon-
trolou zbrojení. Nebude to snadné. Stávající režim
kontroly zbraní není navržen k tomu, aby řešil tento
druh zbraní.

Do programu jednání o konvenčních ozbroje-
ných silách v Evropě nikdy nebyly zahrnuty neja-
derné, přesně naváděné střely dlouhého doletu (ve
vzduchu i na moři) nebo nadzvukoví kluzáci.
Pokud smlouva INF pozbude účinnosti, konvenční
raketové střely středního doletu (na zemi) budou
mimo jakoukoliv kontrolu. Tradiční omezení kon-
venčních sil není podstatné. Ale nová ustanovení
kontroly zbraní jsou nástroje, které by mohly při-
spět k vyřešení problému. Možná, že by pro začá-
tek mohl být Vídeňský dokument rozšířen i na
další oblasti. Všechno má svůj začátek. Je ale dů-
ležité začít.

Heralding New Epoch: Russia to Shift from Nuc-
lear to Conventional Deterrence vyšel 17. ledna
2017 na Strategic Culture Foundation. 

27. 1. 2017
Překlad Zvědavec.
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To se některé poslankyně a poslanci naučí dřív
létat, než se jim veřejnost povede škrtnout

Veřejnost má právo kontrolovat práci zvolených
zástupců na všech úrovních a poslanci mají právo
a povinnost kontrolovat práci vlády. Protestujeme
proto proti pokusu předsedy Poslanecké sněmovny
ČR Jana Hamáčka, poslance Martina Stropnického
ve funkci ministra obrany, poslanců Davida Kád-
nera, Ivana Gabala, Marka Ženíška a poslankyně
Jany Černochové zbavit české občany a poslance
a senátory Parlamentu ČR tohoto práva, navíc v tak
závažné otázce jako je vyslání Armády ČR do bo-
jové akce v zahraničí, a to dokonce co nejrychleji,
bez rozvážné, široké diskuse zákonodárců a veřej-
nosti…

Jejich návrhem na změnu Ústavy ČR článku 43
má Armáda České republiky poprvé za svou exi-
stenci ztratit charakter obranný a nabýt charakter
agresora. Má se stát armádou útočnou, a to do-
konce bez dodržení mezinárodních práva, bez sou-
hlasu RB OSN či přijímacího státu. Takovouto
změnu nelze odůvodnit, maskovat tvrzením, že by
se mělo jednat o záchranu našich občanů v zahra-
ničí, neboť vlastní návrh v žádném případě nelimi-
tuje, nebrání nasazení naší armády v zahraničí pro
jiné účely. Pokud zákonodárci schválí usnesení Vý-
boru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR přímo navrhující, že Vláda ČR může vyslat Ar-
mádu ČR na území cizího státu na bojovou operaci
bez souhlasu státu, na jehož území bude operovat,
vystavují životu nebezpečnému hazardu nejen sa-
motné vojáky účastnící se mise, ale všechny oby-
vatele České republiky, kteří se stanou dle
mezinárodního práva legitimním cílem případné
odvety!

Rozhodovací moc je přitom prakticky předána
do rukou ministra obrany Martina Stropnického
a vláda a zákonodárný sbor se fakticky zbavují
právní zodpovědnosti. Politické a morální zodpo-
vědnosti se však nezbaví, a to ani v případě, že
české vojáky si do válečného dobrodružství pozve
nějaký z našich tzv. spojenců. Spoluzodpovědnost
za osud poslaneckého návrhu na změnu článku 43
Ústavy ČR, za bezpečnost našich občanů a míru-
milovnost naší vlasti ponesou však i média, ze-

jména veřejnoprávní, neboť by měla s touto mimo-
řádně rizikovou novelou ústavy občany náležitě se-
známit, vyložit její rizika a rozkrýt její zákulisí.

Varujeme proto občany před snahou části záko-
nodárců narušit demokratické principy při přijí-
mání ústavních zákonů a před snahou osud 10
milionů občanů ČR vložit do ruku půldruhé desítky
členů vlády, kteří nemají žádný mandát zahrávat si
s našimi životy.

Druhá výzva 
k zákonodárnému sboru:

Vážený paní poslankyně, vážený pane poslanče,
vlastní důvodová zpráva tisku 956/0 nepřímo do-

kládá, že rozhodnutí vlády a pasivita sněmovny
v pohledu plnění článku 43. Ústavy je realitou, uve-
dený článek 43. Ústavy není zodpovědnými sub-
jekty respektován.

Vláda se zbavovala své odpovědnosti tím, že své
rozhodnutí odeslala k projednání do sněmovny, při-
čemž odsouhlasila návrh ministra obrany, který
předkládal návrhy, nebo plnil žádosti cizích států,
či ozbrojených složek.

Sněmovna se zbavila odpovědnosti, že usnesení
vlády neprojednala, nebo jej projednala poté, co
ministerstvo obrany splnilo žádosti cizích států
a navíc aktivně plnilo mezinárodní dohody a z toho
plynoucí závazky, které si do dohod vláda dobro-
volně, aktivně stanovila.

Takto nastavený mechanismus vyhovoval, jak
moci zákonodárné, tak moci výkonné. Obcházení
Ústavy ČR, v principu jejím pohrdáním, se nelíbil
veřejnosti, ale s protesty - dá se říct - tolerovala,
a to s přihlédnutím na neporušování stanoveného
obranného charakteru Armády České republiky.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
když jste odmítli naší výzvu z programu 54.

schůze sněmovny vyřadit projednání tisku 956/0,
dovolujeme si Vás znovu vyzvat, aby při zítřejším
hlasování jste bod 161, sněmovní tisk 965/0,
změna  čl. 43 Ústavy vyřadili v souladu s § 90
odst.7)..

Jako součást veřejnosti protestujeme proti zá-
měru změnit obranné poslání AČR za nepojmeno-
vaný silový prvek na území České republiky pod

Tisková zpráva Ne základnám k návrhu
na změnu ústavního zákona o Armádě ČR
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Ahoj, pro informaci. 
Je opravdu decimující, jak je většina veřejnosti

vnímána, doslova jako odpad použitelný k recyk-
laci. Stěžovat si můžeme donekonečna, ale je nám
to platné jako mrtvému zimník. Ještě bude tisková
zpráva. Vašek Novotný

-----------------------------------------------
Česká televize
ředitel zpravodajství 
pan Zdeněk Šámal
Kavčí hory
140 70 Praha 4
Věc: Stížnost na porušení zákona č. 483/1991

Sb. o ČT, §2, odst. 2 písm. a)
Zpravodajství ČT24 dnes tj. 1.2.2017po osmé

hodině uvedla k bodům projednávaným v poslane-
cké Sněmovně zkreslené, nepravdivé informace ke
změně čl. 43 Ústavy ČR. 

Ve zpravodajství tvrdí, že se jedná o zjednodu-
šení vysílání našich vojáků do zahraničí. 

Návrh předkladatelky poslankyně Černochové
nic nezjednodušuje, zpravodajství ČT 24 tvrdí ne-
pravdu.

Jejím návrhem je zrušeno omezení podmínek,
na základě kterých bylo možné umožnit vysílání
vojáků AČR mimo území České republiky a co
navíc i pobyt cizích armád na území ČR. 

Doposud to bylo možné jen z důvodu plnění me-
zinárodních smluv o společné obraně proti napa-
dení, účasti na operacích podle rozhodnutí
mezinárodní organizace např. OSN. 

Poslankyně Jana Černochová předkládá brutální
změnu čl. 43 Ústavy ČR, mění poprvé v historii
Československa, České republiky obranný charak-
ter  naší armády na expediční sbor pro potřeby ci-
zích mocností, navíc poskytuje území ČR bez
omezení.

Předkladatelka navrhuje:
4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil

České republiky mimo území České republiky

a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území
České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů. 

Takováto rozhodnutí nesou znaky přípravy, mož-
ného podílu na válečném konfliktu, kdy se záko-
nodárný sbor své zbavuje  odpovědnosti za
případné následky..

Zpravodajství ČT24 vědomě cenzuruje názor
části veřejnosti, která odmítá, aby se AČR podílela
na agresivních operacích cizích mocností, posky-
tovala území ČR pro činnost cizích armád. O po-
stojích části veřejnosti i z internetových portálů je
zpravodajství ČT24 informováno, svým jednáním

porušují základní lidská práva nemalé skupiny ve-
řejnosti. 

Analýzou zpravodajství ČT24 a není to jen názor
Iniciativy Ne základnám, lze dokázat, že diváky cí-
lenou propagandou vede k akceptování možného
válečného konfliktu. Veřejnost je zdecimována
a skutečnost možné války bere jako neměnitelnou.  

za Iniciativu Ne základnám
Eva NOVOTNÁ, mluvčí
Doručovací adresa:
Tupolevova 480
Praha 18 - Letňany
Přílohy:: - dopis poslancům

- citace čl. 43 Ústavy ČR
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reálně doložitelným velením cizích vojenských
uskupení, nebo NATO.

Přijímáme menší zlo a to setrvat v obcházení
článku 43. Ústavy jako doposud, nadále užívat na-
stavený mechanismus virtuální odpovědnosti, ale
mající alespoň mantinely obranného charakteru,
protože tento stav je lepší v porovnání s předklá-
daným návrhem uvedeným ve sněmovním tisku
č.956/0, ve kterém je mechanismus virtuální od-

povědnosti umocněn s časově vymezeným po-
jmem bez zbytečného odkladu. Navíc, obranný
charakter AČR a respektování mezinárodního
práva  je vědomě odstraněno.

S pozdravem
za iniciativy a hnutí
Iniciativa Ne základnám
Eva NOVOTNÁ, mluvčí
17. 1. 2017
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Kdo umožňuje válečné zločiny?
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
jako část veřejnosti nemáme jinou možnost, než se vyjádřit k činnosti

zákonodárného sboru, jeho snahy změnit čl. 43 Ústavy ČR, pokud ne-
chceme svým mlčením na sobě nechat spoluzodpovědnost z dopadu Va-
šeho rozhodnutí.  

Dovolili jsme si ověřit, zda většina z Vás má vědomosti o tom, o čem
hlasujete. Chápeme, že množství projednávaných zákonů z několika de-
sítek oblastí Vám nedává možnost se s obsahem sněmovních tisků po-
drobně seznamovat. Hlasujete na základě důvěry v poslanecký klub,
stranických představitelů, podle svého nejlepšího svědomí a vědomí.

Na změnu Ústavy ČR, článku 43, nelze pohlížet jako na pozměňovací
návrh k zákonu. Vaše hlasování by mělo být opřeno o informace nejen předkladatele, ale i názor veřejnosti,
voličů. 

Dovolujeme si Vám připomenout, že během dvou dnů se na 500 občanů odmítavě vyjádřilo k Summitu
NATO Varšava 2016 na základě výzvy ,,Pokyn do Varšavy", která byla adresována naší iniciativou politické
reprezentaci. V únoru budeme do Sněmovny předávat petici s 10 000 podpisy na petici Za mírovou po-
litiku. 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, chceme tím sdělit, společnost se škrtnout nedá a vě-
říme, že svojí úroveň nebudete snižovat akceptováním vymyšlených důvodů předkladatelů změny čl. 43
Ústavy, kdy obraný charakter Armády České republiky je měněn  na nástroj možné válečné agrese. O válce
se mluví jako o hotové věci, o míru se mlčí. 

Znovu se na Vás obracíme s výzvou, veřejnost není hloupá, chce vědět, o čem bez ní chcete hlasovat,
vyřaďte sněmovní tisk č. 956 z 54. schůze Poslanecké sněmovny ČR.

za Iniciativu Ne základnám Eva NOVOTNÁ, mluvčí
*****************************************************************************************************
O CO SE KONKRÉTNĚ JEDNÁ:
Původní znění:
(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu

ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o
a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, 
b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika čle-

nem, a to se souhlasem přijímajícího státu, 
c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.
Navržená změna:
(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu

ozbrojených sil jiných států na území České repub-
liky, a to nejdéle na dobu 60 dnů.
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Opsáno z Viditelného Macka
Je hořce úsměvné, když jsou za vrchol demo-

kracie vydávány protesty proti výsledkům de-
mokratických procesů.

************************************
Nesmírně moudrá rada Oty Vychodila:
Díváte-li se na něco v televizi, netvrďte, že to

vidíte na vlastní oči. 
Jsou to JEJICH oči!!

Lipa_01_2017_LIPA  20.04.17  11:52  Stránka 73



Evropský parlament přirovnal program televize
RT (Russia Today) a zprávy agentury Sputnik k pro-
dukci ISILu (Islámského státu v Iráku a Levantě),
a na návrh polského ministerstva zahraničí přijal
rezoluci o čelení ruské propagandě. Po přečtení to-
hoto dokumentu vzniká dojem, že pro EU neexis-
tuje větší nepřítel, než ruská média vysílající do
Evropy, a budoucnost EU coby instituce závisí na
tom, zda se podaří zničit „hydru kremelské propa-
gandy“. „Lenta.ru“ rozebírá, proč se tak stalo.

Ještě před hlasováním vyvolal tento dokument
prudké hádky – mnozí poslanci jej označili za ší-
lený. V návrhu rezoluce se s přímostí vlastní pol-
skému ministerstvu zahraničí praví, že EU musí
„náležitým způsobem reagovat na informační
válku vedenou Ruskem“. Moskva, tvrdí se v textu,
chce „vyvolat strach a rozkol v Evropě“. Za nejne-
bezpečnější nástroj Kremlu uvedli televizi RT,
„pseudo-zpravodajskou agenturu“ Sputnik, a také
fond „Ruský svět“ a agenturu „Rossotrudničestvo“
– neboť, jak se domnívají poslanci EP, podporují
opoziční strany a nevládní organizace v Evropě.

Nakonec tato rezoluce, coby zákonně nezá-
vazná, prošla s 304 hlasy pro, 179 proti, a 208 lidí
se zdrželo hlasování. Pro tento dokument téměř
plným počtem hlasovaly delegace Chorvatska, Es-
tonska, Maďarska, Litvy, Malty, Polska a Slovinska;
proti byly Rakousko, Kypr, Francie, Řecko, Itálie
a Portugalsko. Sputnik se již obrátil na OSN, OBSE
a řadu mezinárodních organizací, a stěžoval si na
porušení práva na svobodu slova. Ale poslanci Ev-
ropského parlamentu jsou připraveni tvrdě trvat na
svém: podle jejich názoru vede Moskva proti Ev-
ropské unii informační válku.

Důvěřivá Evropa, zákeřné Rusko
Poslední dva roky se teorie o tom, že Rusko útočí

na mediální frontě, stala v evropských médiích tr-
valým zjevem. Logika je tato: Rusko se pokouší za
pomoci „měkké síly“ zabránit Západu soustředit
se na vnitřní problémy, aby mohlo bez překážek
okupovat Ukrajinu.

„Ruská propaganda, často se maskující jako
běžné zprávy, se šíří prostřednictvím státem ovlá-

daných médií,“ přesvědčuje čtenáře Daniel Cochis
z Centra Margaret Thatcher pro svobodu, „aby
zmátla a odpoutala pozornost čtenářů od Putina
a legitimizovala ruskou agresi v zahraničí.“ Podle
jeho slov Rusko působí různými cestami, včetně
umísťování článků na zakázku a celých rubrik do
evropských a amerických novin (jako příklad může
posloužit La Russie dAujourdhui, měsíční příloha
francouzských Le Figaro).

Podle názoru Jakuba Kalenského, ředitele ev-
ropské zahraničně-politické služby pro boj s rus-
kou propagandou (EEAS East STRATCOM Team),
používá Kreml různé nástroje: televizi v Pobaltí,
stránky s podvodnými zprávami v Polsku, České
republice, na Slovensku a v Maďarsku, skupiny in-
ternetových trollů ve Skandinávii. Ale žádná evrop-
ská země se nevyhnula pozornosti ruských
propagandistů, tvrdí Kalenski. Dospělo to tak da-
leko, že většina Španělů považuje Rusko za oběť
západní agrese, a polovina Francouzů věří, že Kyjev
začal válku na východě Ukrajiny. Strašidelné údaje,
jen co je pravda, že...

Jak se domnívají v EU, tajný plán Moskvy spo-
čívá v tom, že nejdříve je třeba destabilizovat po-
baltské země (kde žije mnoho rusky mluvících lidí),
za nutnosti zorganizovat v nich puč a obsadit je.
Strategický cíl je ještě záludnější: rozrušit evrop-
skou inteligenci, zasít v EU rozkol a, nakonec, ji roz-
bít zevnitř. Velkou roli v tom hrají ruská média, po
kterých tak dychtí důvěřiví občané Evropské unie.
Podívejme se na tyto zbraně propagandy pozorněji.

Prostý půvab ruské propagandy
Soudě dle rezoluce Evropského parlamentu má

Kreml pro dobytí a ovládnutí světového informač-
ního prostoru dva nástroje: RT a agenturu Sputnik.
Ještě je zde armáda úderných bloggerů, nemilo-
srdně „drtících“ oponenty v komentářích k jaké-
mukoliv článku, ale to je téma samo pro sebe.

Takže, RT. Je to televizní stanice, kterou v Ev-
ropě, lze-li věřit společnosti Ipsos, aspoň jedenou
týdně sleduje více než 36 milionů lidí, na celém
světě asi 70 milionů. Plus dalších 119 milionů lidí,
kteří od počátku listopadu navštívili stránku

Proč se Evropská unie bojí
ruské propagandy
ALEXEJ KUPRJANOV

74

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_01_2017_LIPA  20.04.17  11:52  Stránka 74



75

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

RT.com, přičemž většina jich byla z Ruska. Na
stránku agentury Sputnik pak za celý říjen zavítalo
41 milionů lidí.

Údaje jsou to velmi skromné. Pro porovnání, ve-
dení EU zcela loajální kanál Euronews měl, dle
údajů za rok. 2016, sledovanost 426 milionů do-
mácností ve 158 zemích světa. Takže proč pak
ruská média vyvolávají takovou nervozitu?

„Pro poslance Evropského parlamentu a pro 60-
70% evropské politické elity jsou Rusko a infor-
mace, které šíří ruská média, přinejmenším stejně
tak nebezpečné, jako „Islámský stát““, tvrdí ředitel
Centra komplexních evropských a mezinárodních
studií při fakultě světové ekonomiky a politiky NUV
VŠE Timofej Bordačev. „Zcela tomu věří, a mají dů-
vody se tak domnívat, protože v obou případech
se jedná o nějakou alternativu. Propaganda IS
předkládá alternativní verzi islámu evropským
muslimům, ruská propaganda předkládá alterna-
tivní pohled na svět občanům Evropské unie. Tato
rezoluce je projevem sil-
ného strachu z těchto in-
formací šířených
Moskvou podporovanými
médii. Bohužel se po-
sledních 15 rozvíjel ev-
ropský projekt jako
bezalternativní, a to vy-
tvořilo jakýsi plochý line-
ární vztah ke všem
politickým procesům
v Evropě.“

Podle názoru Borda-
čeva rezoluce přijatá EP
jasně demonstrovala, že vztah k ruským médiím
je zcela závislý na tom, jaký vztah má k Rusku
daný stát obecně. „Podívejte se, jak byly rozděleny
hlasy při hlasování: z Řeků ji nepodpořil nikdo,
neboť pro Řecko, spojené s Ruskem historicky
a civilizačně, zde problémy nejsou – říká expert.
A delegace zemí, cítících se jako potenciální oběť
ruské agrese, hlasovaly „pro“ prakticky jedno-
hlasně.“

Hledání alternativy
Právě toto – hledání alternativního pohledu, al-

ternativního zdroje informací – dle všeho nutí prů-
měrného Evropana dívat se na RT. Zde je několik
ohlasů ze stránky této televize:

„RT mluví o tom, o čem západní média mluvit
nebudou a o čem neuslyšíme z jiných zdrojů. Nic-

méně jejich propaganda, z mého pohledu, silně
diskredituje jejich stanovisko.“

„Od počátku tak zvaného „arabského jara“ se
RT stala mým základním zdrojem informací. Míra
manipulativní propagandy v západních médiích
vzrostla natolik, že je mi zní doslova na blití. Vždy
se pokouším dobrat se pravdy, mám problém
věřit tomu, co říkají média, a nemyslím, že státní
média mohou být z principu objektivní. Ale je
velký rozdíl mezi RT a západními médii. RT nere-
dukuje vše na „hodní proti zlým“ a nekopíruje
hysterii a dezinformace, neustále omílané v zá-
padních médiích. A ještě se mi moc líbí, že RT
pouští do vysílání ty, které nikdy neuvidíte v ofi-
ciálních médiích. Například Juliana Assange.
Jestli tam je ruská propaganda? Ano, ale je velmi
nevtíravá a inteligentní.“

„Dívám se na RT zřídka, případ od případu – na-
příklad v hotelích během služebních cest. Média,
obzvláště státní, nemohou být objektivní. Nicméně

tuto televizi bych mohl označit za férovou. Občas
vysílají podvrhy nebo jednostranné informace, ale
vždy to prezentují jako názor konkrétního repor-
téra. Samozřejmě, že vysílají určitou propagandu,
ale, možná, to musí dělat, protože je za to platí.“

Situace na Ukrajině – jedno z bolavých míst
znalostí evropských obyvatel 

Takže lidé na Západě (stejně jako v Rusku) ne
zcela důvěřují vlastním médiím a chtějí mít maxi-
mální přístup k informacím z dalších zdrojů. Ale
pokud je toto pro Rusy běžnou věcí ještě z dob
SSSR, tak západní elity a média náhle došly k pro
ně nepřijatelnému zjištění. RT to ale nekončí: Ev-
ropané sledují i čínskou CCTV, katarskou Al Ja-
zeeru, a dokonce íránskou Press TV. Ale pro
spoustu lidí je čínské podání zpráv suché, a írán-
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Koláž Ondřej Höppner
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ské trochu šílené. Právě ruská média se zaměřují
na ta nejožehavější témata.

„Odpovědnost evropských vlád, krize solidarity,
problémy s přistěhovalci v Evropě, syrská krize,
Ukrajina, Donbas – to formuje informační mapu
současného Evropana, uvádí Bordačev. Protože ev-
ropské společnosti jsou demokratické, je mentalita
tamních občanů rozvitější, než v zemích s méně
rozvinutými volebními institucemi. Proto jsou po-
slanci EP, coby představitelé evropské politické
elity, znepokojeni tím, že by mohli částečně ztratit
kontrolu nad vůlí, míněním voličů.“

Lépe, objektivněji, přitažlivěji
Požadavek boje s ruskou propagandou dal

vzniknout i návrhům. Své plány na čelení ruským
médiím předložila americká a evropská analytická
centra – konkrétně Center for European Policy
Analysis a RAND Corporation. Celkově se vše smrs-

kává na tři základní rady: učinit vlastní stránky
a kanály přitažlivějšími a zajímavějšími, což přiláká
diváky a čtenáře, poskytovat informace maximálně
úplné a objektivní, a tím odhalit ruské desinfor-
mace, a bude-li nutné, tak tyto i fyzicky blokovat.

Příklady již existují: v březnu 2016 zablokovali
v Lotyšsku stránku Sputnik, aby se zabránilo šíření
ruského pohledu na ukrajinské události. Ale je evi-
dentní, že je to slepá ulička: jakýkoliv zákaz, jaké-
koliv zablokování jen zvýší o danou věc zájem
a demonstruje vratkost vlastní pozice.

Ale první dvě doporučení lze jen uvítat: pokud
bude předkládání informací v západních médiích
objektivnější a obrázek jasnější, prospěje to všem.

Článek vyšel 5. prosince 2016 
na warandpeace.ru.
10. 12. 2016 Překlad Zvědavec.
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Sabinov na Slovensku ve čtvrtek 9. 2. 2017. To je síla!!!
Podívejte se na velký (US Army) vojenský transport s tanky, obrněnými transportéry, zdravotnickými

vozidly, polními kuchyněmi, apod., směřující ve čtvrtek 9. 2. 2017 přes Sabinov a Prešov evidentně na
Ukrajinu.

http://www.obcansky-tydenik.cz/podivnosti-s-vojsky-se-prohlubuji-stale-vic-kdo-tu-chce-sakra-tu-
zasranou-valku/

Naše sdělovací média, TV,
rozhlas, tisk o tom nevědí? Ale
vědí! Dělají však mrtvé brouky
- proč by plašili pokojné oby-
vatelstvo Česka a Slovenska.
Jedno je jisté - chystá se tam
(na Východě) něco velkého
a bude to mít dopad na Ev-
ropu. Co naše vláda? Také mlčí
nebo mlží!!! Slaboši!!

Prosím, sdílejte toto video.
Je to opravdu důležité, aby ty
svině věděly a dostatečně na-
hlas, že my s nimi do žádné
sebevražedné banksterské
války proti Rusku nepůjdeme.
Video je autentické, natočené
9. 2. 2017 v 15.52 hodin. Kdo
tady chce pořád sakra tu
válku? Kdo to dovolil? Nezákonně plánovat a připravovat válku je mezinárodní zločin, to není plnění smluv
o paktech a společné obraně. Viníci páchají válečný zločin, jsou si toho vědomi? 

Jindra Tichý st. šéfredaktor 9. 2. 2017 free public 
autor záznamu: Robert Petrik
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Krátká inaugurační řeč prezidenta Trumpa byla vy-
hlášením války celé americké vládnoucí elitě. Celé.
Trump dal více než jasně na srozuměnou, že nepřátelé
Ameriky se nachází zde doma: globalisté, neokonzer-
vativci a další unilateralisté, uvyklí vnucovat USA světu,
a zaplétat nás do nekonečných a drahých válek, poli-
tici, kteří slouží vládnoucí elitě, místo Američanům,
tedy skutečně celá škála soukromých zájmů, která
srazila Ameriku k zemi, zatímco se během tohoto pro-
cesu obohatila.

Lze-li říct pravdu, prezident Trump vyhlásil válku pro
něj mnohem nebezpečnější, než kdyby vyhlásil válku
Rusku či Číně.

Zájmové skupiny uvedené Trumpem jako nepřátelé
jsou dobře etablovány a uvyklé věci řídit. Jejich mocné
sítě stále existují. Ačkoliv je ve sněmovně a v senátu
republikánská většina, většina lidí v kongresu se zod-
povídá vládnoucím zájmovým skupinám, které jim po-
skytují finance na kampaně, a nikoliv Američanům či
prezidentovi. Vojensko-bezpečnostní komplex, společ-
nosti přesouvající pracovní místa do zahraničí, Wall
Street a banky se kvůli Trumpovi nepřetrhnou. Ani je-
jich prodejná média, vlastněná zájmovými skupinami,
jejichž moc Trump zpochybňuje.

Donald Trump dal najevo, že zastupuje každého
Američana, černého, hnědého či bílého. Není pochyb,
že jeho prohlášení o zahrnování všech bude ignoro-
váno individui plnými nenávisti na levici, která ho
budou nadále nazývat rasistou, stejně jako ti protes-
tující dostávající 50 dolarů na hodinu.

Skutečně například vedení černých je zatíženo sta-
věním se do role oběti, ze které bude pro ně těžké se
dostat. Jak chcete dát do kupy lidi, kteří po celý svůj
život byli učeni, že bělouši jsou rasisté, a že oni jsou
oběťmi rasistů?

Lze to provést? Vystupoval jsem právě krátce v pro-
gramu Press TV, ve kterém jsme měli poskytnout ana-
lýzu Trumpova inauguračního projevu. Dalším
komentátorem byl černý Američan ve Washingtonu
DC. Trumpův projev na něj neučinil žádný dojem a za-
jímal se jen o to, aby ukázal najaté protestující, kteří
diskreditují Ameriku. Takže mnoho lidí má ekonomický
zájem na promlouvání jménem obětí, a zastupování
všech bez rozdílu je připraví o práci a důvod existence.

Takže mimo globalistů, CIA, korporací přesouvají-
cích práci do zahraničí, zbrojního průmyslu, vedení

NATO v Evropě a za-
hraničních politiků,
uvyklých na to, že
jsou dobře placeni
za podporu inter-
vencionistické poli-
tiky Washingtonu, se
bude muset Trump
postavit i vůdcům
lidí činících ze sebe
oběti, černochům,
hispáncům, femi-
nistkám, ilegálům, homosexuálům a dalším úchylům.
Součástí tohoto dlouhého seznamu jsou samozřejmě
i bílí liberálové, neboť ti jsou přesvědčeni, že Amerika
je domovem bílých rasistů, misoginistů, homofobů
a zbraněmi posedlých šílenců. Co se jich týká, tak 84%
USA by mělo jít do karantény nebo být pohřbeno.

Jinými slovy, zůstalo u populace dosti dobré vůle,
aby umožnila prezidentovi sjednotit 16% lidí nenávi-
dějících Ameriku s 84 % lidí Ameriku milujících?

Podívejte se na síly, které má Trump proti sobě:
Černí a hispánští vůdci potřebují ze sebe dělat oběti,

protože to je vynáší k moci a k výdělkům. Na Trumpovo
všeobecné zastupování budou pohlížet nevraživě. Toto
všeobecné zastupování je dobré pro černé a hispánce,
ale ne pro jejich vůdce.

Ředitelé a akcionáři globálních korporací se obo-
hacují přesunem pracovních míst do zahraničí, u kte-
rých Trump říká, že je vrátí zpět domů. Pokud se tato
pracovní místa vrátí domů, výkonnostní bonusy a ka-
pitálové zisky zmizí. Ale ekonomická bezpečnost ame-
rické populace se vrátí.

Vojensko-průmyslový komplex má roční rozpočet
1,000 miliard a ten závisí na „ruské hrozbě“, o které
Trump říká, že ji nahradí normalizovanými vztahy.
Atentát na Donalda Trumpa nelze vyloučit.

Mnoho Evropanů vděčí za svoji prestiž, moc a pří-
jmy NATO, které Trump zpochybnil.

Zisky finančního sektoru téměř zcela plynou z toho,
že jsou Američané uvrhávání do dluhového otroctví,
a z vykrádání jejich soukromých a veřejných penzí. Fi-
nanční sektor se svým agentem, Federálními rezer-
vami, může pohřbít Trumpa pomocí finanční krize.
Newyorská banka Federálních rezerv má kompletní
vybavení k obchodování. Může poslat jakýkoliv trh do

Trumpovo vyhlášení války
PAUL CRAIG ROBERTS
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zmatku. Nebo jakýkoliv trh podpořit, neboť neexistuje
žádné omezení u její schopnosti vytvářet americké do-
lary. Celá politická konstrukce v USA se roztřásla vůlí,
přáními a potřebami lidí. Nyní Trump říká, že politici se
budou zodpovídat lidem. To by, samozřejmě, zname-
nalo velký propad u jejich bezpečí v úřadu a jejich pří-
jmů a bohatství.

Existuje velká spousta skupin financovaných bůh-
víkým. Například RootsAction dnes reagovala na
dnešní Trumpův energický závazek postavit se za
všechny lidi proti vládnoucí elitě požadavkem „požá-
dat kongres, aby nařídil parlamentnímu Justičnímu
výboru zahájit odvolací vyšetřování“ a požadavkem
posílat peníze na Trumpovo odvolání.

Další nenávistná skupina, Lidská práva na prvním
místě, útočí na Trumpovu snahu bránit naše hranice
jako na uzavření „útočiště a naděje pro lidi prchající
před pronásledováním“. Zamyslete se nad tím na
chvilku. Podle liberální pokrokové levice a rasistických
zájmových skupin jsou USA rasistickou společností
a prezident Trump je rasista. Takže lidé vystavení ame-
rickému rasismu utíkají před pronásledováním do
Ameriky, kde budou rasově pronásledováni? To nedává
smysl. Ilegálové sem přichází za prací. Zeptejte se sta-
vebních společností. Zeptejte se jatek. Zeptejte se
u firem zajišťujících úklid. Tento seznam těch, kterým
Trump vyhlásil válku, je dosti dlouhý, ačkoliv jich lze
přidat mnohem víc.

Měli bychom se ptát, proč 70letý miliardář se
vzkvétajícím byznysem, krásnou ženou a inteligent-
ními dětmi je ochoten věnovat své poslední roky tomu
být prezidentem pod mimořádným tlakem, se stresu-
jící agendou vrátit vládu zpět do rukou Američanů.
Není pochyb, že ze sebe Trump učinil cíl atentátu. CIA
to nevzdá a neodejde. Proč by měl někdo zahájit vel-
kou obnovu Ameriky, což Trump prohlásil, když by
místo toho mohl trávit své zbývající roky užíváním si?

Ať je důvod jakýkoliv, měli bychom za to být vděční,
a pokud to myslí upřímně, musíme ho podpořit. Pokud
bude zavražděn, musíme se chopit zbraní, vypálit
Langley do základů a zabít je všechny.

Pokud uspěje, zaslouží si titul Donald Trump veliký!
Rusko, Čína, Írán, Venezuela, Ekvádor, Bolívie a ja-

kákoliv další země na seznamu CIA coby cíl by měly
chápat, že Trumpův vzestup je nedostačující ochranou.
CIA je organizací rozlezlou po celém světě. Její ziskové
kšefty poskytují příjmy nezávislé na americkém roz-
počtu. Tato organizace je schopna provést operace ne-
závisle na prezidentovi či dokonce na svém vlastním
řediteli.

CIA měla asi 70 let, aby se zakopala. Nikam neode-
šla.

Trump’s Declaration of War vyšel 21. ledna 2017 na
katehon.com 

24. 1. 2017
Překlad Zvědavec
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S odtikávajícími hodinami se stává stále zře-
telnějším, že cílem americké politiky je jen jedno:
Když nemohou „vládnout“ světu, tak svět zničit.
To, že tím zničí i sami sebe, pro ně není důležité,
neboť sami sebou nejsou. Důležité pro ně je, aby
povraždili všechny ostatní, aby nezůstal žádný
svědek krachu jejich světovládných plánů, jejich
selhání. Proto chtějí za každou cenu celosvěto-
vou atomovou válku.

Současná situace tedy vypadá jako naprosto
bezvýchodná. Nicméně pořád tu zbývá jedna ma-
ličkost. To, že sami zahynou, je jim jedno. Ale ve
své nadutosti pořád ještě chtějí zahynout jako
„hrdinové“. Chtějí jít do války jako „hrdinové“,
chtějí, aby ostatní umírali s tím, že je považují za
„hrdiny“, chtějí být sami před sebou „hrdiny“. (To
sebou je zde samozřejmě přehnané, neboť žádná
sebereflexe u deprivantů neexistuje, nicméně ta-
kový podobný vzorec chování mají v hlavě na-
hraný.) Proto veškerá ta propaganda, že zlí jsou
„ti druzí“, a snahy, aby to vypadalo jako, že si „ti
druzí“ začali, tedy všechny ty kecy, které jsou
v perspektivě zničení celého světa tak irelevantní.

Toto sebevražedné chování mi připomíná vel-
kého „hrdinu“ generála Buquoye, který porazil
česká stavovská vojska v bitvě na Bílé hoře. Tam
však již velel zafačován v kočáře, protože v před-
chozí drobné srážce u Rakovníka, jak se píše
v dobové zprávě, „kulka z muškety mu o žalud
oudu přirozeného zavadila“. O osm měsíců po-
zději Buquoy padl u Nových Zámků. Navenek
zcela nesmyslně zaútočil proti přesile se skupi-
nou důstojníků, které také „vzal s sebou“.

Také mi připomíná film, ve kterém pilot ame-
rického bombardéru vytáhne kovbojský klobouk,
který tam má pro tu příležitost schovaný, narazí
si ho na hlavu, sedne na atomovou bombu ob-
kročmo jako na koně, a padá s ní na Sovětský
svaz a tím kloboukem přitom mává.

V Americe má toto sebevražedné chování
navíc „takovou tradici“ v jejich folklóru, podle
které bylo vždy snem jejich „hrdinů“ „zemřít
v botách“.

Tato skutečnost nám poskytuje poslední mož-
nost, jak válce zabránit (kromě totální vojenské
převahy).

A tou možností
je zničit tento je-
jich obraz „hr-
diny“. Prozradit,
široce roztroubit
jejich motiv, odha-
lit „hrdinu“ jako
ubožáka, který
chce zaútočit jen
proto, aby se ne-
přišlo na to, že je
ubožák, respek-
tive, který chce za-
útočit dřív, než se
na to přijde. Propíchnout bublinu či balón jejich
nadutosti (o sebevědomí nemůže být u depri-
vantů, kteří nemají žádné sebe, samozřejmě
řeči). Vždyť jaký je to hrdina, když sice chcípne
v botách, ale bez ocasu?

Jak však toto poznání široce rozšířit v celosvě-
tové populaci? Alternativní média mají jen ome-
zený okruh čtenářů, je to ono známé
přesvědčování přesvědčených.

Myslím si však, že i v oficiálních médiích
(česká budou asi zase poslední, o tom si nedě-
lám iluze) si mnozí z těch, co se podílejí na ší-
ření propagandy za peníze, dokážou uvědomit,
že v případě atomového výbuchu je teplota
vyšší než 451° Fahrenheita, a tak si s těmi pe-
nězi ani nevytřou, i kdyby měli co. Mohli by
o tom začít psát v některých evropských –
třeba jihoevropských – zemích. A pokud jde
o zbytek světa, třeba o Asii, tam jde jen o to,
nepřehánět to s „politickou korektností“ či ori-
entální zdvořilostí, protože dnes je daleko dů-
ležitější, aby Američané věděli, že to ostatní
vědí.

Co tvrdí americké shit tanky a obskurní po-
stavy, které dříve byly v jejich „vrcholné“ politice,
a dnes jakože nejsou, na to kašlete. Jak si mů-
žete všimnout, když USA udělají nějakou blbost,
vymýšlejí pak ex post nějaké krkolomné vysvět-
lení, co tím údajně americká politika sleduje, „co
tím chtěl básník říci“. A pokud ani to nevymyslí,
jen se omezí na tvrzení, že to prý nějaký smysl
mělo, že to „bylo schválně“.

Jak proti válce? Odhalit motiv!
JAN KRISTEK
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Nebýt postrkovanými pěšáky
ALEXEJ MIKULÁŠEK

„Nedostatek informací nám svazuje ruce, a tak
se stáváme jen postrkovanými pěšáky. I emoce,
které prožíváme, jsou řízené. To je nesmírně poni-
žující zjištění. Ale čím dřív si tuto skutečnost při-
pustíme, tím rychleji ji budeme chtít změnit“.
Těmito nabádavými slovy končí kniha Lenky Pro-
cházkové (1951), prozaičky, dramatičky, žurnalistky
a politické aktivistky, v současnosti oblíbené pře-
devším těmi, kteří sledují média intelektuálního,
samostatného, tedy alternativního, kritického a ne-
závislého myšlení. Myšlení, které chce být nezá-
vislé na zájmech mocností imperiálních (USA),
postimperiálních (Anglie) nebo vazalských (byro-
kracie EU a NATO), nebo jimi podporované despo-
cie a tyranie (typu dnešního vzteklého Erdoganova
Turecka, Porošenkovy Ukrajiny nebo všeho
schopné wahhabistické Saudské Arábie). A hlavně
nezávislé na zájmech globálního predátora, jenž se
prezentuje jako hodný globální protektor. Sama
žertuje, že by mohla být vyšetřována orgány čin-
nými ve věci… kupř. neamerické činnosti, orgány
nechvalně známými z padesátých let 20. století.
Toto a jiné, autorčinu poznání ovšem blízké, myš-
lení je dnes reprezentované např. několika tiště-
nými časopisy (Literárními novinami a naším
LUKem), odbornými aktivitami, semináři a konfe-
rencemi, ale především internetovými weby jako
Nová republika, Outsider Media nebo Parlamentní
listy; není náhoda, že oficiální hlídací psi „pravdy
a lásky“ už horlí za jejich zákazy coby šiřitelů např.
„prokremelské“ nebo „prokomunistické“ propa-
gandy (KSČ je dnes v jejich „symbolice“ Komunis-
tická strana Číny, na niž přenesli svou nenávist,
neznalost a předsudky; ničeho jiného než symbo-
lického primitivního myšlení asi nejsou schopni.).
Jen neznalé lidi potom opravdu překvapí, „jak ne-
objektivní mohou ty televizní objektivy být v zemi,
kde je svoboda slova zaručena ústavou“.

Jako jedna z vážených představitelek alterna-
tivního myšlení a cítění je nepohodlná současným
mocenským autoritám a nad-autoritám, tedy za-
davatelům úkolů, vesměs už nejen nevoleným, ale
i veřejné kontrole a odpovědnosti se vzpírajícím.
Sama se přímo či nepřímo reflektuje jako disi-
dentka a vplývá tak do široce vnímaného kontinua,
které má historické konotace, nejednou však s tra-

gickými důsledky pro aktéry těchto „společen-
ských rolí“ (jako disidenty můžeme vnímat So-
krata, Husa, Komenského, české obrozence,
Havlíčka, Masaryka, Patočku ad., byť je to přece
jen pojetí poněkud nehistorické). Je jasné, proč je
vytěsňována z veřejného prostoru „tvůrců veřej-
ného mínění“ a proč ji také oficiální akademická
obec, včetně bohemistů a historiků, s úsměškem
přezírá. A to prosím mají nálepku „neomarxistů“…
! Je také jasné, proč Lenku Procházkovou naopak
často zvou na četné odborné semináře a konfe-
rence, proč řadu akcí pomáhá organizovat, proč se
účastní mnoha veřejných mítinků a demonstrací
a její projevy se těší pozornosti všech, kteří se ne-
chtějí spokojit s jedním úhlem pohledu, navíc od-
porujícímu i tzv. zdravému rozumu. Trochu
pateticky napsáno, proč nechtějí nechat umlčet
pravdu nebo alespoň odlišný pohled cenzurou ti-
chem, odsouváním do bezvýznamnosti, hrozbami
existenčních postihů. Nebo vězením…

Tuto stránku její tvorby, literatuře a dramatu bližší,
než si dovede schematické myšlení představit, před-
stavuje vynikající publikace nazvaná NEJSOU TO
BOHOVÉ!, s výmluvným podtitulem Politické úvahy,
projevy a rozhovory od května 2014 do listopadu
2015 (Praha, nakladatelství Epocha, 2016, ISBN 978-
80-7557-002-4; red. Monika Hoření). Knihu, nava-
zující částečně na sbírku fejetonů a esejů Bílý klaun
(2014), tvoří chronologicky sestavený soubor poli-
tických komentářů, fejetonů a rozhovorů z let 2014
až 2015, zveřejňovaných na již zmiňovaných „zpra-
vodajských webech“, což platí i pro (zde tištěné)
projevy na demonstracích, pořádaných zvláště ak-
tivitou „Ne základnám“. Podle autorčiných slov jde
o „kroniku úzkosti“ (srov. název předmluvy ke
svazku), ale – dodejme – také odvahy k poznání
a rovněž k jasnému, výraznému, kultivovanému vý-
razu tohoto poznání. Sama říká, že sepsat kvalitní
projev trvá několik dní, ne-li týdnů, tedy koncipovat
dobrý projev vyžaduje invenci nikoli nepodobnou
umění napsat dobrou povídku nebo esej. Jde o žánr
svého druhu a zvládnout ho znamená intenzivněji
prožívat přítomnost, otevřít jí své srdce, především
však velkou vůli k pochopení toho, co se děje, sa-
mozřejmě jen na základě validních informací a his-
torického vědomí.
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Texty ve sbírce vybízejí spíše k citacím, přičemž
komentáře k nim by mohly význam jen rozmělňo-
vat, a na hlubší analýzy není místo. Přesto je jasné,
že politické projevy zde mají nesporně literární
hodnotu, hodnotu jazykově slovesnou, jsou mist-
rovsky stylizované i komponované. Podobně jako
E. E. Kisch psal skvělé reportáže, z nichž učinil li-
teraturu sui generis, tak i Lenka Procházková píše
své projevy jako eseje, ale ne tzv. filozofické, resp.
pseudofilozofické: kvalitní slovesnou kulturu pro-
zrazuje už její práce s jazykem a motivy (srov.
motiv kamene a zkamenění v souvislosti s připo-
mínkou hrůzného fašistického zločinu 2. 5. 2014
v Oděse).

Tedy: Lenka Procházková je především uměl-
kyně, spisovatelka, v něčem jistě i dramatička, za
své názory a statečné postoje nechválená, ba na-
opak, napadaná, denuncovaná a z lecčehos oso-
čovaná. Jeden příklad za všechny: když si otevřete
internetovou Wikipedii, zarazí vás neodborné
a hlavně neslovníkové výrazivo, podle něhož je „za-
slepená svým bojem pro boj“, hanobí práva církve
na její majetek, také že se podílí na „jednom z nej-
křiklavějších případů davového mrzačení české

historie po roce 1989“, což je prý dáno tím, že
„Procházková církev nenávidí pro podíl jednoho
z jejích členů na jejích životních nepříjemnostech“.
Politickým primitivům vadí i fakt, že ve volbách do
Senátu roku 2012 v druhém kole „podpořila komu-
nistického kandidáta Jiřího Dolejše proti Daniele
Filipiové z ODS“. Inu, říká se tomu přímá diskredi-
tační kampaň v informační válce, nebo také příliš
horlivá služba Velkému bratrovi.

Jedním z klíčových témat její knihy (a také té-
matem projevu „na demonstraci občanských ini-
ciativ 28. října 2015 na náměstí Republiky
v Praze“) je vlastenectví. Projev otištěný v knize (s.
145-149) přechází od srovnání dvou vlasteneckých
písní: Vládni Británie! a Kde domov můj, diamet-
rálně odlišných (dodejme: jde o hymnus pána,
jehož panství je zdůvodněno tím, že nebude nikdy
otrokem, stojící v protikladu k tiché melancholii
„zemského ráje na pohled“ coby „domova mého“)
k reflexi historie odporu českého národa, a zvláště
metod jeho eliminace, zatlačování, popř. fyzické li-
kvidace jeho nositelů. Nejmocnější nástroj ovládání
je podle autorky strach, rovněž však to, čemu ří-
káme jazyk, kulturní kód, jehož změna a přepro-

Saša Mikulášek na konference o česko-slovenských literárních vztazích, konané v roce 2015 na FF MU v Brně
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gramování mají fatální důsledky. Zachovat národ
znamená především zachovat jeho jazyk, étos,
jenž je přítomný v naší hymně, v níž pokaždé jako
bychom podle autorky denně skládali slib sobě
a lidem, kteří byli před námi, „na národa poli dě-
dičném“. Mimořádnou roli by měli hrát vzdělanci,
historici, jistě školy a kulturní pracovníci, přede-
vším média, jimž lidé stále ještě důvěřují, jakkoli
tvrdí opak: jenže mnohé intelektuální autority se-
lhávají. Procházková dnes nevidí nikoho, kdo by
disponoval alespoň polovinou Havlíčkova rozhledu,
a jeho statečností. Ptá se, jsme tak dezorientovaní,
že nám imponují červené trenky na Hradě místo
ukradené vlajky České republiky? K čemu je nám
účast na akcích NATO, která snad bude jednou
hodnocena jako kolaborace s agresorem a po-
trestána jako zločin proti míru? Když tzv. elita ná-
roda selhává, je nutné, abychom neselhali my jako
občané. Jen tehdy se nenecháme zatáhnout do
války, třeba té s Ruskem, do které je pasivní Ev-
ropská unie Velkým bratrem pomalu, ale zdánlivě
neodvratně vtahována.

Lenka Procházková vnímá současné křivdy
v kódu křivd minulých, proto vede přímou linii od
Jana Husa, přes národní obrození, tzv. jaro osma-
šedesátého roku, přes normalizaci až do dneška.
Je v tom až cosi mýtotvorného, když masakr v pří-
mořské Oděse dne 2. května, kdy skupina ukrajin-
ských fašistů upálila desítky antifašistů, nazvala
Zápalná oběť (s. 101-103). Přitom má jistě pravdu,
když píše, že vrahové „chodí beztrestně po ulicích,
jako by měli plášť neviditelnosti. A Evropa k tomu
mlčí“, kyjevský režim legalizovala a dodnes ho
podporuje. Ostatně fašistický převrat na Ukrajině
je druhým velkým tématem její knihy. Procházková
demaskuje, odhaluje, trefně pojmenovává, burcuje
svědomí české i evropské společnosti, využívá ve-
řejného prostoru ke zjednání nápravy, třeba tím, že
„všichni vyjdeme na ulice a náměstí, překřičíme
tu lež. A poženeme ji před mezinárodní soud“.
V této souvislosti se nabízí otázka, zda to bude sta-
čit. Kdysi měli disidenti velkou autoritu, dnes však
lhostejnost, strach, předsudky a pyšné elitářství ví-
tězí – a emigrovat není kam! Disidentství neměnilo
svět – ten měnili politici, v horším případě vojáci,
v revolucích a kontrarevolucích. Kdysi se psalo
o třídním boji a revolucích coby „lokomotivách
dějin“. Řešení, k němuž vyzývá autorka, se v této
perspektivě jeví jako naivní, a přece její víra má
reálné základy – každý přece může přispět ales-

poň malým dílem k tomu, abychom nežili v bahně
a špíně propagandistických obrázků a pod bičem
„nezávislého“ pána.

Lenka Procházková dokáže překročit hranice
své disidentské minulosti a horizontu symbolů,
když srovnává zpravodajství tzv. normalizační te-
levize se zpravodajstvím tzv. demokratickým a –
možná – s překvapením dovozuje, že dnešní si-
tuace je podstatně horší v tom, že lži byly kdysi
hodnoceny jako lež, zprávy byly apriorně nedů-
věryhodné (v tom punktu nesouhlasím, mnoho
dokumentů rád zhlédnu bez brýlí pohrdání
i dnes), zatímco dnešní televizní a jiné lži, suge-
rované lepší technikou, už těm plošně přepro-
gramovaným mozkům jako lži ani nepřipadají,
protože se jeví naivně jako informace, jako obraz
skutečnosti, jako důkaz viny těch, na něž Západ
ukáže prstem. I výuka dějepisu obecně selhala,
podle Procházkové byla i za tzv. totality profesi-
onálnější a úplnější než za tzv. svobody. Zastydlý
antikomunismus vidí jako štít, za nímž se noví
rekruti řadí do nového válečného šiku; z té me-
tafory mrazí nejen recenzenta. Prozíravě na
jiném místě nabádá, abychom nepohrdali „těmi,
kteří ze setrvačnosti nebo z pohodlnosti ještě zů-
stávají v zamořeném území“, přirovnávajíc „dé-
mona souhlasu“ k chobotnici, jejíž chapadla,
„přisátá k mozkům našich přátel nebo i členů ro-
diny“, je třeba „uvolňovat opatrně a ohleduplně“,
a vyslovuje se pro potřebu vytvářet co nejvíce
prostoru provozovatelům „nezávislých zpravo-
dajských stránek“, protože „jenom dobře infor-
movaní lidé se dokážou správně rozhodnout,
nepodlehnou panice ani beznaději“. Což je zá-
ruka toho, že se „epocha masově šířené lži pro-
mění v epochu prozření“ (srov. příspěvek na
Vratimovském odborném semináři z října minu-
lého roku nazvaný Lež jako nový světový řád?).
Je v tom možná více dobré vůle než reálných
možností nápravy, řekl by si technolog moci nebo
jeho „spin doctor“, ale i za tento „revoluční ro-
mantismus“ a občanský aktivismus (nedotovaný
pochybnými zdroji Globálního predátora) patří
Lence Procházkové velký dík. Jak napsal jeden
z diskutujících pod jakýmsi diskusním fórem ve
zřetelné narážce na Boženu Němcovou: „Moudrá
to žena!“

http://www.obrys-kmen.cz/index.php/rocnik-
2016/128-26-2016-29-cervna-2016/1295-nebyt-
postrkovanymi-pesaky
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Od detektivky ke grotesce
ALEXEJ MIKULÁŠEK

Nenápadná brožovaná knížečka ruského spisova-
tele Vadima Fedorova (1966) žijícího v Praze (na pře-
balu čteme, že již téměř dvě desetiletí považuje Česko
za svoji druhou vlast) je nazvána KOKS A JINÉ POVÍDKY
(220 str., 2016, ISBN 978-80-270-0346-4) a vcelku ne-
právem by mohla uniknout pozornosti literární kritiky
i čtenářů. Knížka do kapsy, na první pohled vcelku tuc-
tová, včetně erotické fotografie na přebalu a dráždi-
vého názvu, které by svědčily spíše o triviálním
obsahu, zaujme dílem literárním ztvárněním, dílem po-
hledem na představený svět. Současně je Fedorovo-
vou „prvotinou v češtině“, respektive první knihou
přeloženou do českého jazyka (spisovatelem a pře-
kladatelem Andrejem Fozikošem). Stejně česká jako
ruská, patří vlastně oběma literaturám (z pohledu tzv.
areálového studia).

Kniha je kompozičně rozdělena do dvou částí, při-
čemž se obě liší žánrově, záměrem, stylem, rozsa-
hem i jinak. Zatímco novela Koks má charakter
téměř detektivní, s docela nebezpečným „faktogra-
fickým“ přesahem, zbývajících osm kratších povídek
těží z žánrového zázemí tzv. historky, humoristické
vyprávěnky, jimž není cizí jistá míra grotesknosti či
zveličení; jejich cílem je spíše pobavit, navodit v čte-
náři příjemně „uvolněnou“ atmosféru.

Úvodní povídka novelistického rozsahu je psána
lakonickým reportážním stylem, větami krátkými, až
úsečnými, jednoduchými (možná až příliš, nikdy
však za hranice „literárnosti“, respektive toho, co si
pod „literaturou“ představujeme). Ocitáme se na
hranici fikce a non fikce, literatury a svého druhu re-
portáže.

Děj novely se odehrává v současné Praze, nikoli
jen v kulisách Prahy, nýbrž na místech zcela kon-
krétních a nejednou i známých, s konkrétními názvy,
v konkrétních souvislostech místopisných, srov.:
„Dojel jsem na Václavák. Vyskočil na zastávce proti
knihkupectví Akademia a popošel nahoru o pár
bloků dál. Náměstí bylo ještě ospalé. Sem tam se
loudali čínští turisté, kteří si přivstali, zřejmě je vzbu-
dil časový rozdíl. Pod koněm, osedlaným svatým
Václavem, se zuřivě líbala jakási dvojice.“ (s. 7). Sa-
mozřejmě nechybí ani tramvajová linka číslo devět,
nazývaná „páteřní, neboť protíná Prahu z jednoho
konce na druhý“ (s. 6), ani ulice Ve Smečkách, kde
realitní makléř Vadim pronajímá byt muži, jenž mu

nejenže neplatí, ale ještě málem před ním spáchá
sebevraždu skokem z okna. A jaká to náhoda:
křestní jméno autorovo je navlas totožné s vypravě-
čovým (i spisovatel podniká v oboru nemovitostí).
A aby nebylo všech „náhod“ dosti, i v ulici Ve Smeč-
kách přece existoval „Kakadu Sex Shop“ (nebo ještě
existuje jako bar?). A když chybí obvyklá alibistická
formulace, podle níž „zobrazené události a osoby
jsou fiktivní a jejich podoba se skutečnými osobami
a událostmi je podobnost čistě náhodná“, už už by
se chtělo napsat, že se vše, o čem vypravěč píše, ur-
čitě stalo! Ale nepředbíhejme, jde totiž o literaturu,
která záměrně budí dojem, že jde nikoli o literaturu,
nýbrž o „čistočistou skutečnost“.

Kdo by se totiž chtěl ubírat tímto „faktografic-
kým“ směrem, pravděpodobně narazí na jednu
obtíž. Je totiž samozřejmé, že hledat shodu či míru
shody zobrazených událostí s reálnými fakty (a míru
„fakticity“ nejen místopisné, ale i postav nebo jen
detailů předmětné obraznosti či dějových úseků) ne-
musí být vždy produktivní: jedním ze znaků díla je
přece jeho fiktivnost, resp. literární text si vždy ná-
rokuje být čten jako alespoň částečně „nespoleh-
livý“, „nesoulad“ s celou předmětnou skutečností
se jaksi předpokládá. Jakkoli máme nutkavý dojem,
že třeba pod smyšlenými jmény, pod různými kon-
taminacemi a časovými smyčkami čteme cosi, co
je podstatně blíže skutečnosti než jejímu „zkres-
lení“, ba že máme co do činění s autentickou lite-
rární reportáží, jde o záměr, v němž nesporně reálné
i logicky domýšlené společně s romantickým a chtě-
ným vytvářejí jakýsi narativ: čteme koncem konců
zase jen o příběhu lásky na první pohled, lásky vy-
pravěče ke krásné dívce Zlatě (štíhlé zelenooké ru-
sovlásce s podivným tetováním a ještě podivnějšími
známostmi), jejíž tajemství (prostituce, závislost na
kokainu, dluhy) se odhaluje téměř detektivními me-
todami (a s využitím konexí u místní policie).

„Široká ruská duše“, velkorysost i chladný kri-
tický rozum srážející se s „vyššími“ emocemi
(ovšem vražednými nejen pro peněženku), jsou kon-
frontovány s půvabným ženstvím viděným jako cosi
záhadného, tajemného, schopného velkých obětí
stejně jako podvodu; čisté lásky – i vypočítavosti
a zrady. Ach, přece „u bedy glaza zeljonyje“, a ta
ekrazitní krása těla, a pel bezbrannosti!
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Od dělání potíží až k hrozbám
– vysoká cena za pravdu
PAUL CRAIG ROBERTS

Jsem přesvědčen, že USA a vůbec celý západní
svět, tvořící dnes americké impérium, vstoupil do fáze,
v níž respekt k pravdě neexistuje už ani ve veřejnosti,
ani v privátních institucích. Jsme svědky tohoto jevu
už po nějaký čas. Vraťme se například do srpna 2002.
Tehdy byl svět propagandou připravován na americký
vpád do Iráku. A 3. srpna v tomto roce britský prestižní
časopis The Economist takto shrnul převládající ve-
řejné mínění: „Skutečnými možnostmi, které máme,
jsou tyto: „Ustoupit a vzdát se, anebo pána Husajna
odstavit od moci dřív, než dostane svou atomovou
bombu. Ať je jakkoli těžké to vyslovit, musí být naší
volbou válka.“

Lewis Lapman, já i několik dalších lidí se tehdy ptali:
„Jaká bomba?“ Jediný důkaz o ní byl tehdy vyprefab-
rikován, a vědělo se, že je vyprefabrikován. Zbrojní in-
spektoři OSN nakonec došli k závěru, že vykřičené
irácké zbraně hromadného ničení jsou pouhým výtvo-

rem americké propagandy. A prezident Bush ml. po-
zději – už po vpádu do země – přiznal, že Irák takové
zbraně nikdy neměl a ani je nevyvíjel.

Bez ohledu na skutečnost, že invaze do Iráku spo-
čívala tedy výhradně na lžích, zůstaly americké jed-
notky v zemi až do roku 2011 – a v současné době se
do ní zas vrátily. Avšak na dobré mínění, jež o sobě
Washington a americká média mají, nezaznamenala
uvedená fakta sebemenší účinek. Takže bez výčitek
spustil Washington stejný příval lží proti Libyi, a po-
sléze zničil i ji. Lhal o Asadovu použití chemických
zbraní proti vlastním lidem – a kdyby nebylo Rusů, ob-
rátil by v rozvaliny i Sýrii.

Když byli ve svém rozletu takto zablokováni, obrátili
Barack Hussein Obama, Hillary Clintonová a Victoria
Nulandová své zraky přímo na Rusko. S tím, že nej-
dříve svrhli demokraticky zvolenou vládu Ukrajiny,
a když pak občané Krymu téměř jednohlasně zvolili
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V něčem je ten věčný svár mužského a ženského
principu blízký rozdílu mentality ruské a české, ale
to už by se kritik dopustil přílišné spekulace. Ostatně
nikdo nemůže této ženské postavě upřít snahu zbavit
se závislosti, i když její náhlé zmizení, patrně smrt
utonutím, se jeví spíše jako spásná nemotivovaná
náhoda a nevím, nevím, do jaké míry přesvědčivá.
Ale možná ani nejde o laciné východisko z nouze: ten
příběh sice mohl pokračovat k čemusi psychologicky
odstíněnému, k happyendu jistě nikoli. Smrt je
v něčem i symbolická: tělo se přece nikdy nenašlo.

Podobně čtivé, byť jistě úsměvnější jsou humo-
ristické povídky, možná i lépe přeložené než text no-
vely, v němž narazíme na jisté neobratnosti,
o kterých ostatně svědčí i krátký úryvek citovaný
výše. Většina z nich se odehrává v Praze, s výjimkou
textu nazvaného Pivo, rýže a Čína (otevření pivovaru
v jednom z čínských měst se neobejde bez přítom-
nosti oficiálního zástupce České republiky, a když
ten nedorazil, zastoupil ho možná stejně efektivně
„český švejk“, alespoň však znalec dobrého piva)
a povídky Žízeň je veliká, která nás zavádí do doby
čečenské války, konkrétně do města symbolického
názvu (Grozného) a do roku 2002, kde se parta rus-

kých vojáků rozhodla doplnit si zásoby vodky a roz-
jet se do gerilami ovládané části města „na nákup“.
Snad jen z pekla štěstí v podobě strachu nepřátel,
že jde o provokaci, je zachránilo od jisté smrti.

Obě „story“ představují, jako zbývající šestice,
historky spíše pro zasmání než poučení, a čtenář
může nabýt dojmu, že vlastně byly stvořeny, nebo
alespoň dotvořeny, čistou lidovou fantazií (kupř. hos-
podskými štamgasty, kteří si také rádi vymýšlejí,
nebo vojáky Ruské federace, kteří mají podobný
způsob humoru; i ti – v něčem podobni českým pá-
bitelům a švejkům – rádi fabulují; ostatně kteří vo-
jáci ne?). Jistě může jít o skutečnost jen mírně
autorem upravenou a posunutou, zkontaminovanou
nebo přepracovanou, a zrozenou groteskností reality
samé.

Škoda že v textu zůstaly vedle stylistických ne-
přesností i některé tiskové a jiné chyby, z nichž nej-
větší je přetištění povídky Nesnesitelná lehkost
sklerózy jako součásti povídky předchozí (s. 161
an.). Ale je to zřejmě jen „daň“, kterou zaplatil „de-
butant“ za podcenění redakční přípravy. Umělecky
jde o prózy jistě povedené.

LUK 15. 2. 2017
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návrat do Ruska, spustil Obamův režim a jeho mediální
prostitutky falešný povyk o ruské invazi na Ukrajinu.

Ten povyk přetrvává do dneška, a posloužil i jako
ospravedlnění ekonomických sankcí proti Rusku.
Sankcí, které Washington vnutil svým evropským va-
zalům – a to samozřejmě na jejich – a nikoliv tedy na
svůj - úkor. Což poskytuje další z početných důkazů
o tom, jak neuvěřitelnými zbabělci dnešní evropské
vlády jsou. Kdyby jim Washington přikázal: „Skočte!“,
zeptají se premiér Velké Británie, německá kancléřka
a francouzský prezident zcela určitě jen: „Jak vy-
soko?“

Jedním z důvodů, pro který byl Donald Trump zvolen
prezidentem, byl jeho závazek normalizovat vztahy
s Ruskem, a zauvažovat o tom, má-li NATO čtvrt století
po kolapsu Sovětského svazu ještě nějaký důvod pro
svou další existenci, či nikoliv. Tento závazek předsta-
voval ovšem přímou hrozbu pro moc a zisky vojensko-
průmyslového komplexu USA, jehož fantastický roční
rozpočet ve výši jednoho tisíce miliard dolarů vyžaduje
pro sebe skutečně mimořádnou hrozbu, kterou Rusko
v ideální míře poskytuje.

A tak začalo být jak Rusko, tak jeho prezident, dé-
monizováni. Hotový uragán lží a výmyslů začala ame-
rická propaganda chrlit proti zemi, která si nepřeje nic
víc, než dobré vztahy s USA, a šířila své zvěsti o akut-
ním ruském nebezpečí do všech koutů svého impéria.
A odpovědí tohoto impéria na pár lidí, kteří se odvážili
konfrontovat tuto propagandu s fakty, byla ta, že im-
périum prohlásilo tyto lidi buď za ruské agenty, či za
Putinovy hejly.

Když byl můj web zařazen tajemnou skupinou Pro-
pOrNot do seznamu 200 ruských agentů v USA, zají-
malo mě, čí peníze se za touto skupinou schovávají.
Nu, a protože nikdo neví, čím PropOrNot vlastně je,
ztratil tento web jakoukoli důvěryhodnost. Takže silám
války nezbylo, než se probojovat o několik pater výš –
a to až do knihovny Harvardské univerzity. Stalo se
totiž, že právě na tuto adresu poslal někdo cosi, co se
podobalo onomu seznamu 200 ruských agentů, vy-
tvořenému tajemnou skupinou PropOrNot.

A světe div se, knihovna slavné Harwardské univer-
zity ten seznam nevyhodila ven oknem, ale s velkou
pompou jej použila, dost doplnila, vylepšila. A hlavně
zveřejnila, takže nyní je dílo osobně připisováno jisté
Melisse Zindausové, asistentce profesora komunikace
a médií nikoliv na Harvardu, ale v jakési jiné nejme-
nované instituci. Je to seznam, jak ona říká, který pou-
žívá ve své třídě, aby naučila studenty, jak se mají
vyhýbat falešným a vymyšleným informacím. Vyjá-

dřeno jinak, obráží toto její nakládání se seznamem
její vlastní ignoranci a zaujatost. Jak si všiml jeden
z mých čtenářů, dokazuje Melissa svou vlastní indo-
krinaci americkými presstitutkami tímto svým vyjá-
dřením: „Poslouchám a sleduji široký proud informací
od mainstreamu až ke zdrojům, vlastněným různými
korporacemi. Konkrétně čtu New York Times, The
Washington Post, The Boston Globe, The Wall Street
Journal, Forbes, The Atlantic, a poslouchám National
Public Radio a další různé místní zdroje.“

Takže rozprostřen jako na talíři zde máme západní
svět, informovaný knihovnou Harvardské univerzity, co
je dobré a prospěšné číst – a to na doporučení jedné
neznámé mladé ženy, podle níž je tedy bezpečné číst
prostitující se média, která ve snaze pomoci válce
a policejnímu státu lžou na každém svém řádku,
a v každé své vyslovené větě.

Jste-li svědkem korupce této úrovně na něčem, co
předstírá být nejlepší americkou univerzitou USA, a na-
lézá se tedy na samém vrcholu 24 letých lží z před-
cházejících období tří amerických prezidentů, kteří
zabili a vyhnali z domovů miliony lidí v mnoha zemích
světa, a nebyli povoláni k odpovědnosti ani za ty zabité,
nemůžete se vyhnout myšlence, že pro USA i pro její
korupčnické vazalské státy se pravda stala něčím,
čemu je třeba se za každou myslitelnou cenu vyhnout.

Flynnovo propuštění z úřadu umožní rusofobním
silám v USA démonizovat narovnání vztahů s Ruskem
jako zradu. Kdyby takovéto pojetí mezinárodní politiky
bylo vloženo na bedra amerických prezidentů v prů-
běhu Studené války, život na této zemi by pravděpo-
dobně už neexistoval.

Co je na USA a Evropě tak znepokojující, není jen
bezměrná důvěřivost a bezstarostnost většiny lidí.
Ještě hrozivější je ochota médií, vládních představitelů
a členů profesionálních organizací lhát a to zcela bez-
ostyšně lhát v zájmu svých kariér. Pokuste se např.
nalézt náznak hanby ve tvářích všech těch lhářů, vy-
stavujících svými lžemi lidstvo thermonukleární zkáze.
Je jim to jedno. „Jen když budu mít nový mercedes
i příští rok.“

Jak řekl George Orwell už před desetiletími: V čase
všeobecného klamu se pravda stává revolučním
činem. Tu situaci už zde máme. Když totiž dnes řek-
nete v Americe pravdu, stali jste se dodavatelem fa-
lešných informací – a zrádcem. Se vším rizikem, které
je s tím spojeno.

Zdroj: http://www.paulcraigroberts.org/
17. 3. 2017 Překlad Lubomír Man
http://www.nwoo.org/
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Nová básnická sbírka Františka Uhra (1936) na-
zvaná Umlčená sova (Příbram: Periskop, 2016, 75
str. ISBN978-80-87077-39-9) by mohla ujít pozor-
nosti těch nemnoha čtenářů poezie, kterým „ne-
stejně dlouhé řádky“, koncentrovaný i rozvlněný
význam a jiskřivá obraznost činí potěšení – přinej-
menším... Knížečka vypadá téměř jako samizdat,
i když vychází v edici „Báseň na sobotu“ a nese
stopy pečlivé redakční úpravy Karla Sýse. 

Autor se charakterizoval jako ten, kdo „se naro-
dil, žije a doufá, že dožije v Havlíčkově Brodě. Jako
učitel pracoval čtyřicet roků s postiženými dětmi.
Vydal 85 detektivních románů, sbírek poezie, sou-
borů povídek a aforismů /.../ Zlatá zrna často na-
chází mimo popularizované proudy, ve skromných
sbírkách, které se nesetkávají s výraznějším od-
borným zájmem /.../ Stále věří ve význam, potřeb-
nost a budoucnost tištěného slova.“ Jeho tvorba je
dostatečně známá čtenářům Obrysu-Kmene (LUK)
i Lípy, ctitele má mj. mezi znalci detektivek, a za
svou aforistickou tvorbu byl oceněn i cenou Unie
českých spisovatelů (za sbírku Aforismy aneb De-
finice poznání. Dobřejovice: Alfa-Omega, 2006).

Kdo pouze přelétne název sbírky, mohl by číst
místo názvu Umlčená sova něco velmi podobného,
tedy Umlčená slova. Vzhledem k tomu, že „sova je
symbolem moudrosti“, které „se v současnosti ne-
dostává“, jak stojí v jakémsi mottu ke knize, nebylo
by to čtení mylné, falešné. Vždyť inflace slov tiště-
ných i mluvených, hyperprodukce znaků, které
nikdo nebere vážně, nekonečné kopírování a adap-
tování adaptovaného, to vše skutečná Slova, slova
hodná toho významu, vytěsňuje a umlčuje. Ale pro-
tože psaní poezie se v něčem podobá privátně
praktikované víře – píšu, protože je to absurdní
(protože nepragmatické, jako návratná investice
ultra-absurdní) – umělecká tvorba hledá důvod své
existence v odhalování a zvýznamňování toho, co
mělo být umlčeno, zazděno do nebytí (když před-
stavuje cosi nepraktického, nezpeněžitelného).
Tuto „víru“ si samozřejmě nevykládejme „na cír-
kevní způsob“, sdostatek zesměšněný už Karlem
Havlíčkem Borovským, ale stále strašící, asi jako
pravěký fosilní skelet v muzeu.

Sbírka obsahuje 69 básní rozdělených do dvou
oddílů, avšak spíše než počet básní a jejich kom-

poziční rozčlenění zaujme čtenáře slovesné instru-
mentální umění básníka, virtuozita, která samo-
zřejmě není samoúčelná, forma je právě formou
projevu obsahu esteticky i lidsky závažného. Oci-
tujme si například báseň O lidech mezi lidmi:

„Brzy mrazy Holomrazy / hřebínek kohoutí srazí
// S vervou se drazí předrazí / perou pod děravou
hrází / které čerstvá voda schází // Sami potenci-
ální vrazi / Mrazí “ (s. 24) Metaforické symboly jsou
mrazivě výmluvné, až z nich vane cosi skutečně
třeskutého, svist seker, zubatá, strach kam oko do-
hlédne, i „potenciální“ krutost i falešná pýcha, ja-
kási „domovní znamení“ naší privatizované země.
Převahou trochejský, místy daktylotrochejský verš,
v němž úsečný rytmus má svoji oporu v hláskové
instrumentaci a zvláště v reliéfním monorýmu
(koncovém i vnitřním). Obojí pak sugeruje zvuky
slyšitelné jako svist biče, i varující, jako bychom
zaslechli vozidlo první pomoci, nebo jinou výstraž-
nou sirénu. Sugestivní verš!

Hutnost, kondenzace významů, eliptičnost
stejně jako mnohovýznamovost patří k příznako-
vým rysům sbírky, která je silnější v sugesci „špat-
ných zpráv“, životního odsluní než v tušení životní
radosti a slibovaného štěstí, jakkoli v Březinových
stopách i František Uher konturuje svůj Chrám lid-
skosti, když svými verši klade přes „pokornou vodu
trám / Otevřené dveře jako rám / radosti“ (s. 70).
Z hlediska poetologického nabízí sbírka řadu pří-
kladů veršových a rýmových figur, z nichž zmiňme
jen rýmová echa, aliterace, transliterace, vnitřní
nebo náslovné rýmy. V rámci tzv. enjambement,
přesahu, se jedno slovo vztahuje ke dvěma větám
a kontextům současně, srov. „A pokojná žena /
každodenně / přikyvuje Stejně / si myslí svoje“, kdy
slovo „stejně“ má jednou platnost příslovce (při-
kyvuje stále stejným způsobem...), podruhé částice
(beztak si myslí svoje...), a tak jedno a druhé koe-
xistuje. Možná si verš volný s veršem vázaným tu
a tam v této sbírce jen podávají ruce, snad se díky
vyhraněnému rytmickému impulsu prostupují
a vzájemně doplňují: je-li to pravda, pak se proble-
matizují i jejich hranice, byť východisko volného
verše přece jen zůstává.

Uhrovy básně se podobají svou strukturou krys-
talu, v němž jsou viditelné různé tvary nebo ales-

Symbol s(l)ova
ALEXEJ MIKULÁŠEK
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Elita českej a slovenskej literatúry
PAVOL JANÍK

Alexej Mikulášek – Realitou k tvorbě. Reprezen-
tatívna knižná publikácia popredného literárneho
teoretika a historika Alexeja Mikuláška Realitou
k tvorbě (vydavateľstvo Kmen, Křenovice 2016,
zodpovedná redaktorka Ivana Blahutová) sprítom-
ňuje kvintesenciu jeho literárnokri-
tických úsilí v podobe viacerých
kľúčových štúdií, esejí, recenzií
a ďalších analytických materiálov.
Uznávaný autor je v odborných
kruhoch známy najmä ako vedúci
medzinárodného encyklopedic-
kého projektu Literatura s hvězdou
Davidou, ktorý v dvoch zväzkoch
vyšiel v pražskom vydavateľstve
Votobia v rokoch 1998 a 2002.

V prvej časti aktuálneho edič-
ného činu zásadného významu sa
Alexej Mikulášek zaoberá podstat-
nými atribútmi techniky modelá-
cie, pričom kladie dôraz na
literárne štylizované konfrontácie hodnotiacich po-
zícií a hľadísk, pre ktoré sú spoločnými sprievod-
nými javmi predsudky a stereotypy, teda apriórne
nastavené vzorce percepcie a kvalitatívnej kate-
gorizácie – založené najmä na kritériách s absen-
ciou estetického a neraz i etického charakteru.

Druhá kapitola reflektuje predovšetkým tvorbu
elitných autorov, ktorí sa nachádzajú mimo zor-
ného poľa súčasného českého a slovenského me-
diálneho mainstreamu. Alexej Mikulášek
oprávnene a principiálne odmieta očividnú tenden-
ciu prostredníctvom rozličných inštitúcií progra-
movo manipulovať čitateľskú verejnosť a zamlčať
pred ňou vývinový prínos i číru existenciu dôleži-

tých postáv a diel moderného a postmoderného li-
terárneho procesu. Kritizuje škandalózne prehlia-
danie a neodôvodnené problematizovanie
nesporne významných tvorivých osobností, ich
publikačnej aktivity a ich úspešnej prezentácie

v európskych i globálnych dimen-
ziách. Alexej Mikulášek v týchto
súvislostiach rehabilituje aj žáner
aforizmu ako útvaru výsostne li-
terárneho a v mnohých aspektoch
poetického.

Záverečný tretí segment publi-
kácie priamo nadväzuje na už
spomínaný rešpektovaný medzi-
národný encyklopedický projekt
Literatura s hvězdou Davidovou,
ktorý sa sústreďuje na kontexty
a vzájomné ovplyvňovanie histo-
ricky blízkych entít literárnych
vzťahov, pričom prirodzenou sú-
časťou širšieho chápania českého

komunikačného priestoru sú aj autori a diela slo-
venskej proveniencie, čo zodpovedá historickej tra-
dícii s presahom do súčasnosti a s predpokladom
budúcej revitalizácie.

Autor sa názvom publikácie hlási k literárno-
kritickému odkazu Bedřicha Václavka, českého
marxistického estetika, ktorý ako člen Devětsilu
bol stúpencom poetizmu a ktorého zavraždili
v koncentračnom tábore Osvienčim v roku 1943.
V tvorivej ozvene rezonujú jeho analýzy Od umění
k tvorbě a Tvorbou k realitě. Alexej Mikulášek
však kompetentne využíva aj rozmanité inštru-
mentárium novších metód interpretácie literár-
nych diel.

poň jejich siluety, v nichž tušíme ztajené zvuky
a ozvěny. Přitom sbírka není jen „sovím houká-
ním“, ztlumením nebo spíše ozvučením „Noční
soví zvěsti / o rocích ohlodaných kostí“, jež „Cosi
věští“.  (S. 71) Ojediněle nalezneme i prvky bás-
nické hry, známé z dětské poezie, limeriků nebo
z poetistických hříček avantgardy (srov. Břehy Bre-
taně), místy probleskne aforismus nebo sentence,
srov. „Platíme účty za ty / kteří nás kverulanty /

smetli z cesty“ (s. 42), nebo v básni Nemocnice (s.
27). Někdy dokonce text čteme jako přímé ponau-
čení, srov. b. Nelze věřit (s. 57), v níž nás jakoby
autorský hlas varuje, že „Nelze věřit všemu co
říkám /  Žádní z nás nejsou neomylní // Holčičku
docela maličkou / můžeme vylít s vaničkou“.
A snad někde, jako v básní Rozdělené město,
opravdu „žijí ti kteří věří / v prosté štěstí“ (s. 72).
Už tomu málem přestáváme věřit!

Lipa_01_2017_LIPA  20.04.17  11:52  Stránka 87



PAMĚŤ A CO JE ZA ZRCADLEM  
KAREL SÝS

Paměť je nejcennější statek, který člověk má.
Může přijít o všechno, ale ztratí-li paměť, ztratí
nejen minulost, ale i budoucnost.

Proto je třeba poklonit se hluboko každému, kdo
podstoupí zápas se svým vědomím i svědomím
a zaznamená po paměti svůj životaběh.

Proč zápas? A proč se svědomím?
Začněme vědomím. Jsou lidé, kteří se neupa-

matují na státní převrat, dokud si nevybaví chuť
smaženého řízku konzumovaného onoho dne
v Černém pivovaru. Takovou fenomenálně mlsnou
paměť měl například profesor Vladimír Vondráček,
autor právem proslulých třídílných vzpomínek lé-
kaře - psychiatra.

Někomu postačí rozmarná vzpomínka chuťo-
vého pohárku, aby mu kuchyně dějin vydala svá
zasutá tajemství, jiný propátrává rozsáhlou spíž de-
níku, někdo se nikdy nevymanil z minulosti, jiný
zahodí vše, co bylo, v zájmu toho, co bude.

A svědomí? Jsme jen lidé a nic lidského nám
není cizí. Tedy ani přirozená touha se krášlit. Sto-
jíme denně před zrcadlem a ptáme se spoře po-
stříbřeného kousku skla, kdo je na celém světě
nejkrásnější a potměšile očekáváme odpověď, jež
by ukojila naši ješitnost. Aniž cokoli vědomě zkres-
lujeme, nahlížíme svůj život okulárem Stvořitele -
jaký by byl mohl být, kdybychom byli mocní jako
on.

A řekl bych, že paradoxně právě tohle je na pa-
měti nejcennější.

Letopočty, fakta a souvislosti nalezneme v en-
cyklopediích, statistikách, adresářích, sumářích,
seznamech, v bezedných skladištích zaprášeného
haraburdí. Ale teprve subjektivní stvořitelské gesto
proměňuje lihuprosté memorování v opojnou
tvorbu.

Paměti Jindřicha Jandy HUDBA - DIVADLO -
ŽIVOT (nakladatelství OREGO Milana Havlíčka, Ří-
čany, 2007) proto nečtu jako revizor, který kontro-
luje, na které lince autor zaplatil, a kde jel případně
načerno. Čtu ji jako knihu, jež mne - nepamětníka
- nikoli poučí, nýbrž uvolní v mé duši lavinu vlastní
zamrzlé paměti.

A abych byl zcela osobní - vzrušuje mne, že
Jindřich Janda několikrát vytvořil na jevišti postavu
doktora Bartola z Rossiniho Lazebníka sevillského.

Postavu krajně ko-
mickou, sklízející
smích i posměch
jeviště i hlediště.
Postavu nesmírně
důležitou, protože
umožňuje Figarovi,
aby zazářil. Doktor
Bartolo snáší ne-
sčetné špílce, ba
urážky, musí tedy
mít úžasný smysl
pro humor - on
i jeho představitel. A Jindřich Janda smysl pro
humor měl, ale z jeho knihy navíc vyplývá, že slo-
vům Bartolovy překrásné árie dokázal dodat ještě
hlubší, nanejvýš aktuální smysl:

"Doktora tak zkušeného
neošálíš výmluvami!
Kdo chce hráti sobě s námi,
musí umět lépe lhát..."
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Brněnský básník Bohumír Pospíšil (* 1. 11. 1925
– † 2. 2. 2017), rodák z Hulína, byl označován za ne-
stora či doyena českého polistopadového samiz-
datu. Celoživotní vášeň pro Poesii vtělil do
úctyhodného počtu 25 básnických sbírek, které
začal postupně vydávat po svém odchodu do sta-
robního důchodu. Literárně debutoval v roce 1988
protiválečnou sbírkou Ozbrojená pěst. Pravidelně
publikoval od roku 1995, počínaje básnickým výbo-
rem Plaňavy. Své knížky a sešitky vydával vlastním
nákladem, jsa sám sobě rovněž grafikem, tiskařem
i distributorem. Posledním Pospíšilovým dílem se
stal básnický výbor Hulínské kořeny (2013), vyba-
vený obsáhlým doslovem Milana Blahynky, jenž kri-
ticky zhodnotil celou autorovu tvorbu. 

Bohumír Pospíšil měl mimořádně široké zájmy.
Celkem 34 let úspěšně působil v podniku Automa-
tizace železniční dopravy, kam nastoupil po vyso-
koškolských studiích jako mladý inženýr, a kde se
později stal mimo jiné ředitelem brněnského zá-
vodu. Za vynikající pracovní výsledky obdržel řadu
vyznamenání. Byl neobyčejně sečtělý a kromě
psaní veršů (po mnoho roků pouze „do šuplíku“) se
ve volném čase pilně a zdárně věnoval četným dal-
ším koníčkům: práci s kovem a dřevem, chalupa-
ření a zahradničení, pálení ovocných destilátů
i cestování. Od dětství se zvláště intenzivně zabýval
filatelií. V tomto oboru je autorem tří studií a takřka
padesáti odborných článků; za svůj výstavní expo-
nát získal například velkou stříbrnou medaili na
Světové výstavě v Soulu v roce 2002 a velkou po-
zlacenou medaili na Světové výstavě v Praze v roce
2008. 

Bohumír neboli Bohoušek, jak jsme ho všichni
důvěrně nazývali, patřil dlouhá léta k nejaktivnějším
členům brněnského Výboru národní kultury.
I v době, kdy už mu pokročilý věk nedovolil se
osobně zúčastňovat našich programů, se stále živě
zajímal o dění v organizaci. A stejně tak se stále za-
jímal o všechno kolem sebe. Vždycky držel krok
s technikou, takže se například v sedmdesáti naučil
používat internet a doslova do posledních dnů ži-
vota pak zůstával alespoň v korespondenčním spo-
jení se svými přáteli a známými. A do posledních

dnů si také uchová-
val svůj obdivu-
hodný intelekt,
životní zápal
a břitký humor.
Mail, který mi na
konci loňského
srpna poslal poté,
co postupně překo-
nal dvě ataky vážné
choroby, označil
s typickou sebeironií jako „Pozdrav ze záhrobí“
a mimo jiné v něm sděloval: „Pohybuji se sice jakž-
takž s čakanem, ale Múzy odletěly za nějakým
mladším chlapem. Nevěrnice. Nejsem schopen na-
psat pořádnou báseň, moje pokusy končí v koši
nebo vymazáním povelem < Ctrl + X >. Ale mohu
tě ubezpečit, že to nevzdám, budu se rvát do po-
slední kapky kalvádosu.“

Ještě počátkem letošního roku, konkrétně 14.
ledna, mi naléhavě psal o svých obavách o budouc-
nost časopisu Lípa čili „Lipka“, jak láskyplně říkával,
a končil slovy: „Já už brzy odejdu do věčných lovišť
a na pampách budu prohánět buvoly, ale dokud dý-
chám, tak se chci rvát za své ideály.“  

To byl poslední mail, jejž jsem od něho obdržela.
Když jsem mu potom koncem ledna přeposílala ně-
jaký materiál, nevěděla jsem, že už je tou dobou
v těžkém stavu hospitalizován v nemocnici. Po celý
ten zlý čas dlela u něho jeho skutečná Múza – od-
daná, milující a milovaná manželka Helenka. Osud
tudíž vyslyšel i jeho poslední prosbu. 

V roce 2010 jsem pro Obrys-Kmen připravila
s Bohouškem rozhovor k jeho 85. narozeninám – byl
publikován pod titulem Splnil jsem si všechna přání.
Tehdy na mou závěrečnou otázku Bohoušek se svou
obvyklou upřímností odpověděl: „Nemám ani jediné
nesplněné přání. Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tak.
Snad (ani to nechci vyslovit) ještě jedno jediné: být
tady na tomto světě tak dlouho, abych mohl dokončit
rozepsaná díla a svůj život ukončit jako vyřízený spis
do složky s tkaničkami. Ite, missa est. Podmínka je
jediná: aby to bylo s Helenkou. Jinak nemá můj život
žádnou cenu.“ Ivana Blahutová

SPLNIL SI VŠECHNA PŘÁNÍ
Za Bohumírem Pospíšilem
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Za Bohumírem Pospíšilem
Byl bych se vsadil, že Bohumír Pospíšil, o osm let

starší než já (narodil se 1. 11. 1925 v Hulíně), a o do-
brých dvacet let svým životním elánem mladší, autor
Ozbrojené pěsti (1988), ale též a hlavně „básní pod-
zimu 1945“ Buližník nitra, mladistvého „poetického
holdu Villonovi“ Kaskády temnot, a ani při vydání roku
1998 nedokončených Gagátů první lásky, „básní ze
studií v Brně“ Zjitřené žaly, básník Mlhavín (1997), Va-
lova mlýna na Vysočině (1999) i milovaných Hulín-
ských kořenů (2013) a dobrých dvaceti dalších sbírek,
určitě mě přežije, a na rozloučenou napíše o mně ně-
kolik hřejivých veršů, vytesatelných na pomník, kdy-
bych připustil nějaký svůj hrob. Letošního 2. února byl
bych sázku, jako tolik jiných věcí ve svém životě, pro-
hrál. Básník Souznění (1998), Lyrické botaniky (1999),
„poémy o řece“ Rusava (2001) i pichlavého Pcháčí
(2006) a (neposledního) Posledního sousta (2011)
náhle už nenapíše nic. Ještě na podzim jsme si psali
o tom, jak z Hulínských kořenů vydaných před třemi
roky bude první díl trilogie, po jehož druhém dílu po-
vybíráme z rukopisů a z vyšlých sbírek verše inspiro-
vané Brnem a okolím (po promoci na brněnské
technice doživotně zakotvil v Brně) a dílem třetím se
stane mnohaletá lyrická těžba z Nezvalova rodného
kraje, který ho natrvalo okouzlil, stejně jako jeho druhá
žena (první tragicky zahynula při autonehodě), vzácná
paní Helenka z Valova mlýna a přilehlého sadu, z bu-
kolického kraje přímo provensálského. Tam básník
našel své letní tuskulum, které podobně umně jako
brněnský dům postavený svépomocí stále zveleboval,
vybaven k tomu svým mimořádným i řemeslnickým
fortelem, uměním práce se dřevem, s kovy, s chemi-
káliemi i s úrodou ovoce. Co Bohumír Pospíšil v životě
dělal, dělal vždy na vysoké úrovni. Jeho filatelistické
kolekce dosahovaly ocenění na výstavách známek ve
světě, jeho umění „vysázet“ celé své básnické sbírky
na běžném počítači, vtisknout jim až profesionální gra-
fickou úpravu, na obyčejné domácí tiskárně je vytisk-
nout a dát jim také knihařské zpracování, obtížně
rozeznatelné od knih z tiskárenských firem, zasluhuje
si jen obdiv. Rodilý básník, avšak poslušný syn z že-
lezničářské rodiny, který po celý svůj tzv. produktivní
život zařezával v podniku Automatizace železnic, na-
konec jako ředitel velkého závodu, po studiích psal
mnoho let už jen úkradkem, jeho básnění nepřála ani
první žena. Bez postmaturitního vzdělání v literatuře
si našel v knížkách z otcovy knihovny svého básníka
v Jiřím Karáskovi ze Lvovic, už nikdy na něho nedal

dopustit, dokonce se za ním vypravil do Prahy, ale pro-
tože neměl čas, odvahu ani chuť vyhledávat pak sou-
dobé publikační možnosti, byl paradoxně ušetřen
podlehnutí dobovým požadavkům na básníky (při
svém bytostném levičáctví by jimi jistě byl pozname-
nán) a představuje v české poezii posledních sedm-
desáti let ojedinělý samorost. Obdařen mimořádnou
invencí objevoval někdy už dávno objevené, například
psal zdařilé kaligramy, aniž o jejich velkých tvůrcích
od renesance až po Apollinaira cokoli věděl. Přiváben
ukázkami jeho básní v Obrysu-Kmeni dostal jsem se
k jeho sbírkám, které si vydával většinou jen v několika
desítkách exemplářů pro přátele, a užasl jsem nad
jeho vskutku básnickým vhledem do lidí, přírody, spo-
lečnosti, nad jeho nadhledem, jemuž nechyběl dar hu-
moru a sebeironie, i nad jeho vždy kultivovaným
jazykem a vůlí překonávat svá manka v poetice, me-
trice, tajemství rýmu. Poznal jsem ho jako noblesní,
vždy taktní osobnost brněnského Výboru národní kul-
tury, do samého konce života plnou starosti o osud
české poezie a umění. Jaká škoda, že už nedojde
k besedám s ním v jeho Hulíně a v Olomouci, které
jsme dlouho plánovali, jaká škoda, že byl odvolán od
práce nikdy neukončitelné. „Dvacátý sešit básní stále
není plný / rýmy odplavují neodbytné času vlny, / já
ten sešit snad už nikdy neskončím, / vím však, co je
příčinou, čím je to čím, // že poslední sešit vskutku ne-
dopíšu, / k Helence já neustále hledám Ríšu…“, totiž
sebe, napsal před lety. Poslední sešit už nedopíše, ale
jeho poezie nadále bude sálat, vyzařovat dobrou míru
životní. Kéž se jeho básním dostane nakladatelské po-
zornosti. Milan BLAHYNKA

LUK 1. 3. 2017
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MÝCH VERŠŮ ZDROJ
Ty jsi moje energie, moje prahmota,
co má tu sílu, že kola rozmotá,
Ty jsi moje povzbudivá injekce,
ale také pomník mojí věčné fikce,
Ty jsi lokomotiva, co táhne celý vlak,
záchranná loď co vyzvedává z moře vrak,
Ty jsi hašiš mojích všedních dnů,
Ty jsi moje báseň, moje práce,
moje láska, moje inspirace,
vláčej mne dál bodláčím a hložím,
celým krásným světem božím,
a já ti budu zpívat o kráse a o mládí,
o životě, kde není nadvládí.

TAK JÁ UŽ JDU
Už Tě, lásko moje, navždy opustím,
prosím snažně, vyrovnej se s tím,
já bych rád tu s Tebou ještě dlouho byl,
díval se, jak kvetou orseje a zlatobýl,
ale dny mé dávno už jsou sečteny
proto sundej moji starou fotku ze stěny
a už jen v klidu vzpomínej si na tu dobu,
uchovej si v mysli mojí tvář i podobu
a že naši lásku žádná šalba nezkalila,

není třeba na mé rakvi barva lila,
ale brokátový přehoz rudý,
pod kterým si uložíme svoje údy.

„Tento EPITAF mi zaslal 23. 1. 2004 náš básník,
a současně můj spolužák, Bohumír Pospíšil“, na-
psal kronikář města Hulína pan Vlastimil Úlehla:

Zde leží básník, ač rodák z Hané
co nechtěl opustit své lány milované
jen jeseň žití obdivoval kraj ten zdejší
ať bolavé srdce jeho navždy ukonejší.
Horoucím srdcem přilnul k tomu kraji
kde stejné plody, jak na jeho Hané zrají,
on následoval sem svou lásku poslední
ať věčný mír se nad ním navždy rozední.

Pozn.: „V romantickém podhůří Vysočiny, na
břehu kouzelné řeky Rokytné stojí celá staletí po-
hádková samota Valův mlýn – starý vodní mlýn mé
ženy a jejich předků, kde chybí už jen vodník na
vrbě u stavidla. A tam jsme prožili nezapomenu-
telné chvíle druhé, šťastné poloviny našich životů.
Tož na Tvou nehynoucí počest Valův mlýne a díky
za inspiraci.“ B. P.

BOHUMÍR POSPÍŠIL EPITAF

Odešel stále mladý
básník Míla Hulínský

Dne 2. února 2017 zemřel hulínský rodák a básník, Ing. Bohumír Pospíšil.
V naší MěK Hulín najdete jeho básnické sbírky, ve kterých se vyznával

svému rodnému městu Hulínu, které měl velmi rád. Čest jeho památce.

ROVINA
(báseň ze sbírky „Hulínské kořeny“)
V našem kraji nepramení žádná řeka,
hory máme nízké, plochá je ta kulisa,
ani moře tady není nikde nablízku,
bílý ledovec se lidem nelísá.

A přec má rodná Haná, neboj se,
ty jsi ze všech krajů, které znám,
ten nejkrásnější, tebe nezradím,
ty neodmyslitelně patříš k nám.

Po slunce západu klid padá na Hulín,
a za odešlý den se smutně brečí,
to je ta pravá doba, zvoní klekání,
tož přindi na mnou na kus řeči.

HULÍŇAN, zpravodaj radnice města Hulína, bře-
zen 2017

http://www.hulin.cz/modules/file_storage/down
load.php?file=aa2f6818|359
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Menšinová středa
PETR BURDA

Osmnáctý lednový den roku 2017 ukázal více než
stovce zájemců, že samizdaty napsané před desítkami
let mohou být zajímavé i dnes. Mnozí poprvé ve svém
životě slyšeli, že mezi roky 1973 až 1989 se některé
rukopisy přepisovaly na psacích strojích v jednom ori-
ginálu, a osmi až deseti kopiích na průklepovém pa-
píře. S ochrannou známkou Výslovný Zákaz Dalšího
Opisování Rukopisů, což čteno odshora dolů zname-
nalo VZDOR. Ze čtveřice autorů, která románovou for-
mou mapovala československou historii od roku 1945
do roku 1992, dnes žijí pouze dva. Společnost Q Pa-
měti, sídlící v Praze 4, v ulici Na Strži, se rozhodla zís-
kané samizdaty v digitalizované podobě dále graficky
zpracovat a několik desítek originálních stránek
uchránit od dalšího chátrání.

Od 14 hodin se nejprve s projektem seznámili no-
vináři, pak oba autoři prošli bezmála hodinovým tele-
vizním natáčením velmi zvídavého redaktora Janka
Růžičky, který pro Českou televizi připravuje pořad Q.

Úderem sedmé pak na přednášku s názvem Proč
nebylo možné v minulém století vydat menšinový
román, bylo plno, nepomohly ani přístavky a kdo při-
šel jen o pět minut pozdě, musel devadesát minut
stát. Nikomu to ale nevadilo. Po hodinovém úvodu
došlo na fundované otázky vyslovené češtinou, os-
travským nářečím, slovenštinou i polštinou. I když se
hovořilo o ne příliš radostné době, prostor pro za-
smání se našel, především při líčení, jak se autoři do-
stávali k nedostatkovému papíru, především toho
průklepového. A ne vždy se dal koupit uhlový papír,
který se vkládal mezi průklepáky. Dnes, kdy není pro-
blém koupit tiskárnu a kopírku, zněl takový výlet do
relativně nedávné historie úsměvně. Stejně tak působí
až neuvěřitelně, jakými cestami a ve kterých hospo-

dách se samizdaty
vyměňovaly, a co
bylo platidlem za
několikadenní vý-
půjčku. Společnost
Q Paměti vytiskla od
každého samizdatu
jeden výtisk pro
svou badatelnu,
a všechny čtyři umístila na své webové stránky. A za
čtrnáct dnů přišly i první kritiky a žebříčky. Nejvíce
oceňovaný je rukopis s názvem Lásky načerno,
o jehož vydání se autoři pokoušeli od roku 1975,
stříbrným je rukopis Ozvěny pochybností.  Dalšími
jsou:  Ze země se těžko vstává a Jsou jiní, ale nejsou
špatní. A tak mi na závěr dovolte alespoň krátkou re-
cenzi prvních dvou děl. Lásky načerno začínají
v únoru 1945 při náletu amerických letadel na Prahu,
přes velmi problematická padesátá léta až do polo-
viny roku 1977. 

Jedná se o naprosto unikátní pohled mladého člo-
věka na společnost, která má blíže ke slovům a daleko
k činům, a k sociálně vyloučeným mladým lidem se
příliš přátelsky nechová. Od slovních narážek až po
rány obuškem.  

Ozvěny pochybností sledují zlom společnosti od léta
roku 1989 až do rozpadu Československé republiky.
Protagonisté jsou ostrakizováni ne pro jeden, ale hned
pro více společenských postojů. V obou dílech se jak
červená nit táhne nevyřčený, ale o to pravdivější citát
Jana Wericha: „Je zajímavé, že člověk vadí za každého
režimu. Je pozoruhodné, že pokaždé něčím jiným.“

O dalších dvou samizdatech až příště. To také, po
dohodě s nimi, odtajním jména autorů. 
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Z WEBU CQP - SPQP: 
Společnost pro queer paměť ve spolupráci s dalšími spolky - Trans*parent, PROUD a Charlie - připravila

sérii akcí týkající se minulosti LGBTQIA lidí. Jejím cílem je představit paletu historických i uměleckých
pohledů na minulost prostřednictvím přednášek, projekcí či diskuzí. Měsíce queer historie jsou v někte-
rých zemích již klasickou součástí veřejného LGBTQIA života. V České republice však pořádáme teprve
třetí ročník. Tentokrát se koná šest akcí v Praze a dvě v Brně. Proč duben? V roce 1931 vyšlo v tomto
měsíci první číslo časopisu Hlas sexuální menšiny. Chápeme je jako symbolický mezník v pronikání
LGBTQIA společenství do českého veřejného prostoru a zároveň jako ilustraci toho, že LGBTQIA historie
je podstatně delší, než kam sahá paměť dnes žijících generací.

Gay samizdat. Elektronické vydání souboru čtyř samizdatových próz, které vznikly a byly šířeny v pro-
středí pražské gay komunity v rozmezí od 60. let do doby krátce po sametové revoluci.
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VNK šíří národní hrdost
Poznatky o národním dědictví a národních tradicích šíří bez globalizačních náhledů 23 let brněnský spolek

Výboru národní kultury (VNK). Dosahuje lepší výsledky než pražské centrum. 
Na výroční schůzi brněnského VNK uvedl místopředseda této celostátní organizace Miroslav Tomšů, že

její nové vedení se snaží překonat spory a období chaosu, připravuje nové stanovy i legitimace. Tomšů ocenil
příkladnou práci brněnského spolku VNK pod vedením básnířky Marie Veselé, který odvedl za hodnocený
rok devět veřejných akcí. Osvětlovaly problematiku slovanského dědictví, záslužnou činnost knižního na-
kladatelství Kmen. Obsáhla také přednášky, koncerty, autorská čtení i exkurze, např. za Josefem Mánesem
na zámek do Čech pod Kosířem, kde členové spolku viděli i zajímavou kolekci kočárů za koňská spřežení.
Tato občanská organizace má demokratický nepolitický program. Při jeho naplňování je v součinnosti s vla-
steneckými spolky, jako je brněnský Levicový klub žen Dobromysl, Klub českého pohraničí, se svazy dů-
chodců či spisovatelů aj. (vž) Haló noviny 27. 1. 2017

*****************************************
Letos chystá na 20. února literární pořad Antonína Drábka, jehož dílo bude recitovat brněnský herec

Ilja Kreslík. Jarní pořady obsáhnou autorská čtení, včetně Marie Veselé k jejím narozeninám. V květnu
chystají členové brněnského VNK zájezd za Velkou Moravou do Mikulčic, Uherského Hradiště, Starého
Města i do živého skanzenu vesnice z doby Velké Moravy v obci Modra. Červen zasvětí přednášce k ná-
strahám návrhu zákona o ochraně českého jazyka. Stejně tak, jak se VNK zasazoval proti snahám o li-
kvidaci odkazu Petra Bezruče, nyní její členové vystupují na obranu spisovatelky Marie Majerové, jejíž
tvůrčí odkaz chtějí zlikvidovat nepřející občané v obci Úvaly. (vž)

Pozn. red. Lípy: Pod čarou uvedená část textu nebyla publikována v tištěných Haló novinách, ale pouze
v jejich elektronické verzi. 

Jednou za měsíc mě navštíví vystudovaný
ekolog Michal a upozorní na něco, co by nemělo
uniknout mé pozornosti. Tentokrát hodil na stůl
papírový sáček na psí exkrementy i s lopatičkou
a vedle něj dva nevzhledné igelitové pytlíky
v černé a tmavozelené barvě, na koncích otře-
pané, tak, jak je vyfoukl stroj.

„Těm pytlíků sice schází lopatička, ale jsou za
hubičku.“

Sdělil mi Michal a teprve po vypití šálku kávy
se pustil do obšírnějšího výkladu.

„Poločas rozpadu papírového pytlíku je na
skládce třicetkrát kratší, než těch igelitových.
Pokud se radnice rozhodnou pro laciné igeliťáky,
přijde o práci možná až sto dvacet handicapova-
ných, které už nikdo nezaměstná. Budeš se o to
zajímat?“

Přikývl jsem.
„Družstvo tělesně vadných.“
Navigoval mě před hledáním v telefonním se-

znamu.
„To se ještě nepřejmenovali?“

Místo odpovědi mávnul rukou.
Drutěva sídlí v pražské Dělnické ulici, a její

předsedkyně magistra Kristýna Bukovská mi
potvrdila, že papírové pytlíky s lopatičkou vyrá-
bějí ti, kteří by jinde než v chráněné dílně pra-
covat nedokázali. Pokud by s výrobním
programem museli skončit, ze 170 zaměst-
nanců by jich 146 mělo problémy. Drutěva, za-
ložená v roce 1950, se netransformovala
v devadesátých letech minulého století do no-
vých ekonomických podmínek hladce. Když ale
v roce 1995 získaly sáčky ocenění Obal roku,
bylo rozhodnuto. Zatím mají pejskaři ve většině
městských částí metropole komfort. Ale mohli
by o něj přijít. Pokud by ti, kteří rozhodují, měli
místo srdce peněženku, a v rámci úsporných
opatření poslali onu více než stovku zaměst-
nanců Drutěvy na dlažbu. Ve středních Čechách
jsem se ptal v několika menších obcích. Nikde
o změně k horšímu zatím neuvažují. Za všechny
dám za příklad Mratín, který je od Prahy coby
kamenem dohodil. 

Nejsme tak bohatí, abychom kupovali laciné věci
PETR BURDA
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Dobrý den, pane místopředsedo!
Děkuji za text Vašeho projevu, který se mi líbí, a který je zcela vzdálen tomu, co je psáno v článku. Ne-

víte, kdo překroutil Vaše slova tak, že vyznívají v náš neprospěch? Stanovy byly odhlasované už 15. 12.
2016 a jsou podané u rejstříkového soudu. Legitimace jsou rovněž natištěné, a rozesílají se členům. Nic
z toho tedy teprve nepřipravujeme, jak to vypadá z článku. Kdo je pod zkratkou VŽ?

Naopak jsme mluvili o tom, že na příští schůzi projednáme vše, co souvisí se zápisem brněnského po-
bočného spolku, který návrh ještě podaný nemá (a který musíme podat my), a také jsem po Vás posílal
sken nové legitimace, jestli vedení brněnského spolku vyhovuje.

Hovořili jsme rovněž o nových stanovách pro brněnský spolek.
Pravděpodobně se tyto věci řešily i na schůzi v Brně. Je možné, že to někdo popletl a uvedl to v sou-

vislosti s pražskou VNK, nebo to mohl napsat tak nesrozumitelně, že pak text upravili v redakci Haló novin
do této podoby, aby dával nějaký smysl. A třeba i v dobré víře.

S pozdravem JAN KRISTEK, předseda předsednictva VNK
29. 1. 2017

Vážení a milí přátelé, členové, příznivci, vá-
žené soudružky a soudruzi, 

náš spolek Výbor národní kultury prožívá
v posledních měsících v Praze obnovení čin-
nosti svého vedení. Již několik let ve vedení
spolku převládala neaktivita, chaos, chyběla
konkrétní odpovědnost, a po rezignaci většiny
členů bezvládí, které nakonec vedlo k zištným intrikám a rozdělením členstva na dva tábory. Jediná jeho
aktivita spočívala ve vydávání kulturně-politického časopisu Lípa, kterému také hrozilo několik měsíců
zrušení. 

Dne 15. prosince 2016 proběhlo zasedání náhradní valné hromady, kde došlo k demokratickému po-
měření sil. Toto zasedání přijalo revidované stanovy VNK a zvolilo nové pětičlenné předsednictvo. Toto
obrozené předsednictvo vydávání čtvrtletníku Lípa okamžitě obnovilo. Dává si za úkol uskutečnit všechny
kroky pro stabilizaci spolku, zajistit opětovné získání důvěry sponzorů VNK a předplatitelů čtvrtletníku
Lípa, a v neposlední řadě obnovit činnost přednáškovou i kulturní. 

Výbor národní kultury se již od svého založení profiluje, ač je nepolitické sdružení, především levicově.
Neberme však levicovost názorů jako menšinovou záležitost. Zvláště pak levicovost v kultuře, o které je
právě řeč. Chápejme věci v souvislostech. Připojme se k těm, kteří to myslí upřímně, a svým uměním
a tvorbou upozorňovali na útlak těch nejslabších, stavěli se proti nespravedlnosti, škodlivým působením
kultu brutality, nevkusu a úpadku morálky. 

A proto i dnes jsme povinní hájit hodnoty vydobyté v minulých zápasech tvorbou celých generací
umělců, rozvíjet a obohacovat je v nejširším smyslu, zdůrazňovat tradice české kultury, ozřejmovat pro-
blémy současného kulturního života a jejich příčin, varovat před následky globalizace, vytvářet a budovat
lásku a hluboký vztah k domovu, které mají velký význam pro utváření správné životní orientace každého
člověka. 

Nové předsednictvo, zvolené 15. prosince 2016 si plně uvědomuje náročnost a složitost úloh, které
jsou před námi. Máme však podmínky a síly, abychom tyto úlohy úspěšně zvládli. Bude při tom záležet
na naší poctivé práci a zodpovědnosti. Nesmíme se spokojovat s průměrností. Činnost a snaha nestojí
jen na předsednictvu, členech, ale i na sympatizantech a příznivcích, na všech, kteří mají zájem o ne-
zkaženou kulturu, ale také na těch, o které se můžeme opřít a kteří nás jakkoliv podpoří. 

Přeji si s vámi, aby obnovení činnosti Výboru národní kultury přinášelo konkrétní výsledky do celé naší
společnosti. 

MIROSLAV TOMŠŮ, místopředseda VNK
(Projev přednesen na výroční schůzi VNK v Brně 25. 1. 2017). 
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Příznivci pokrokového odkazu spisovatelky, no-
vinářky a průkopnice ženského hnutí národní
umělkyně Marie Majerové (1882-1967) se sešli
v sobotu 4. 2. 2017 u domu č.p. 18 na náměstí Ar-
nošta z Pardubic v Úvalech, kde je osazena pa-
mětní deska připomínající její zdejší působení.
V polovině ledna uplynulo 50 let od spisovatelčina
úmrtí, a 1. února tomu bylo 135 let, co se v tomto
středočeském městě narodila.

Město Úvaly ve Středočeském kraji, v němž se na-
rodila, výhledově zbourá dům čp. 18 na náměstí Ar-
nošta z Pardubic (dříve nám. Marie Majerové), v němž
žila její rodina. Město Úvaly likviduje postupně vše, co
Majerovou jen trochu připomíná – název náměstí, kul-
turní dům i místo jejího narození… Na místě má být
postavena městská knihovna. Snad bude alespoň do-
držen slib, že pamětní deska z původního domu bude
na tuto novou budovu přenesena!

Úctyhodnou publikaci nazvanou Femme fatale
české avantgardy s podtitulem Marie Majerová –
česká komunistka ve víru feminismu (Akropolis,
edice Skrytá moderna, 2011) o ní napsala Dana
Nývltová. Majerovou zkoumá od počátku 20. století
do druhé světové války, a uvádí i četné publicis-
tické texty spisovatelky, cenné pro ženské hnutí,
v nichž Majerová přispívala k osvětě čtenářek.

Podle Nývltové je Majerová fascinující osobou,
patrně jednou z našich nejvýraznějších osobností

začátku století a první republiky. Označuje ji za
»zlomovou spisovatelku«.

Její studie ukazuje Majerovou jako »ženu, soukro-
mou osobu, agitátorku, političku, feministku, matku,
spisovatelku, experimentátorku, intuitivní literární his-
toričku a teoretičku, čtenářku a také provokatérku.
Majerová totiž provokuje k reakcím. A to jak svým
dílem, využívajícím neobvyklé postupy a strategie, tak
svou osobností, která na sebe strhává pozornost!

Vzkaz Marie Majerové ženám neztratil ani dnes
na aktuálnosti:

„Všechny naše ženy, sdružené v politických i od-
borových organizacích nebo ve spolcích! Účastněte
se aktivně sestavování kandidátních listin!

Žádejte všude náležitého zastoupení a vybírejte
svoje kandidátky nikoliv podle osobních libostí, ale
podle nestranného uznání schopností!

Naše politika bude účelně doplňovati a zdoko-
nalovati politiku mužů. Bude také její kritikou,
oprávkyní a brzditelkou!“

A na tuto ženu máme zapomenout?
SUZA EXNEROVÁ
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FEMME FATALE ČESKÉ AVANTGARDY. 
VE VÍRU FEMINISMU

RECITACE K MDŽ JAN KRISTEK
Měl jsem také recitovat, ale nerecitoval.
Pro mě jsou to verše z jiné doby, a nedokážu se do nich vcítit.
Zdůrazňuji, že mám pořád rád ženy.
Za největší problém považuji, že v dnešní době, a hlavně v této zemi, došlo k takové segregaci pohlaví,

že ženy dnes mužům nedávají naprosto nic.
Někdo by řekl, že nám daly život. Ale ani to už až tak neplatí. Mužský život je dnes tak ubohé přežívání,

že by to žádná žena nepřežila.
Sice se říká, kolik toho ženy vydrží. Ale skutečnost, kolik jich, a z jak z mužského hlediska malicherných

důvodů, bere psychiatrické prášky, mluví spíš o něčem jiném.
Byl bych rád, kdyby k sobě ženy a muži zase našli cestu. I když se zdá, že se sobě naopak stále čím

dál víc vzdalují, nebo jsou vzdalováni.
Říct tohle považuji za důležitější, než se nutit do recitování, které by mi nešlo.
Od toho jsou tu povolanější.
V březnu 2017 
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Vážení čtenáři Lípy, jakožto nově zvolený hospodář z. s. VNK bych se vám rád představil. Mimo práce
v předsednictvu VNK jsem dlouholetým provozovatelem internetového magazínu NWOO.org. Doba je ná-
ročná a projevuje se to i v nesnázích při provozování veřejně prospěšných aktivit. V poslední době jsem
k tomu napsal několik článků, a dva z nich otiskujeme i s některými komentáři čtenářů.

Shrnutí diskuze se čtenáři
o budoucnosti NWOO.org
JAN KORÁL

Vážení čtenáři a diskutéři. Poslední výzvu k po-
moci a podpoře jsem vyvěsil před necelým měsí-
cem. Článek s odpověďmi na výzvu visel v úvodu
více než 2 týdny ze dvou jednoduchých důvodů.
Jednak šlo spíše o chaotickou diskuzi mezi ko-
mentátory, než o odpovědi na mou výzvu, a za
druhé to prostě nestíhám. Nyní se to tedy pokusím
opět shrnout.

Bude to tu tak dlouho, dokud od vás nedostanu
dostatečně užitečné odpovědi na své otázky.
Zcestné příspěvky mažu.

Nejdříve, co se týká finanční podpory. Sami si
můžete ověřit na transparentním účtu, že vaše fi-
nanční podpora sice mírně vzrostla, ale žádný
velký posun se bohužel nekonal. Nezbývá mi tedy
nic jiného, než na rozvoji pracovat pomalu, pokud
se tedy dá vůbec mluvit o rozvoji. Spíše je to na
přežití, a kdoví, jestli vůbec, a na jak dlouho.

Technická podpora. Stěžoval jsem si, že bez pod-
pory někoho, kdo má dostatečné zkušenosti se
správou redakčních systémů a databází, se nemohu
při vývoji designu a dalších funkčností tohoto webu
pohnout dál. Naštěstí se mi jeden člověk ozval
a zatím se zdá, že se podaří vyřešit problémy, na
kterých jsme se dříve zasekli a konečně se to
pohne. Kdy z toho budou viditelné výsledky, nedo-
kážu odhadnout. Námětů, co by se mohlo po tech-
nické, designové a funkční stránce vylepšit mám
dost i od vás, takže s tím už není třeba se zabývat,
je třeba to jen udělat. Mnozí jste si stěžovali, že je
zde mnoho užitečných informací, které však snad-
nou zapadnou. Pomůže mi někdo s organizováním
těchto informací? K tomu není potřebná technická
odbornost, jen pečlivá práce.

Můžete podotknout, že na samotném webu
nwoo.org není vidět příliš mnoho práce, kterou
bych na něm každodenně odváděl, ale to je tím, že
mimo provozování tohoto webu jsem nepostrada-
telnou součástí několika dalších skupin, které dě-

lají, dle mého ná-
zoru, společensky
užitečnou a potřeb-
nou činnost. Kon-
krétně se jedná
o iniciativu Ne zá-
kladnám, Asociaci nezávislých médií, Výbor ná-
rodní kultury,  Alianci pro transformaci ČR. Ne vždy
je činnost těchto skupin ihned viditelná, ve všech
případech se jedná o neplacenou a neziskovou čin-
nost. Angažuji se v nich však proto, že mým hlav-
ním cílem je, stručně pojmenováno, skutečná
změna zdejšího politického, kulturního a ekono-
mického prostředí k lepšímu, a nikoliv finanční
zisk. Že je tento přístup pro mne ekonomicky likvi-
dační, je bohužel logické. Na druhou stranu nejsou
lidé, kteří by mě efektivně nahradili, nebo pomá-
hali. Proto mám v sobě stále nezodpovězené ná-
sledující otázky:

- Má náš český národ budoucnost, nebo díky své
převažující pasivitě, zbabělosti, hlouposti a ne-
mravnosti zanikne? 

- Má cenu pomáhat lidem v cestě ke svobodě,
moudrosti a dostatku? 

- Pokud na cestě k oněm idealistickým cílům
dělám něco špatně, dělá to někdo lépe? 

Mnozí jste psali, že pokud usiluji o společenskou
změnu, a nikoliv pouze o provozování dobrého me-
diálního webu, tak by bylo mj. třeba mít prostor,
kde by se taková politická změna organizovala,
a s těmi lidmi tam pracovat. Kdysi jsem nabízel na-
příklad toto diskuzní fórum https://forum.sebesdi-
leni.cz/viewforum.php?f=18

Chápete, že organizace tak závažné politické
změny, která nakonec povede mj. ke změně Ústavy
ČR, stojí spoustu času (o penězích ani nemluvě),
který já zkrátka už nemám? Jenže kdo to dělá?
A jestli to někdo dělá, tak dělá to dobře? A kdo
alespoň podporuje někoho, kdo to dělá? 
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Chápete, že onu potřebnou politickou změnu za
nás (za vás) nikdo neudělá? 

Kdybych na tomhle webu přestal pracovat, a ne-
chal ho jen jako statický archiv, tak přijdu brzy
o provoz webu, a protože budu muset někde pra-
covat, tak nebudu moci ani dělat nic pro to, abych
něco politického organizoval. Za organizování po-
litické změny nikdo nic platit nebude, protože vý-
sledky jsou nejisté, a v případě zázraku jménem
úspěch jsou každopádně značně vzdálené. Pře-
vážná většina lidí nemá na politickou práci čas,
protože se musí nebo chce honit za penězi či zá-
žitky. Ti, kteří mají čas, řídící schopnosti a peníze,
do změny obvykle investovat nechtějí, protože jim
stav, kdy mohou beztrestně parazitovat na stádu
ovčanů, vyhovuje. Pokud to tedy nechci rovnou
vzdát, tak tady s tím musím pokračovat.

Jak si tedy představujete, že se v této zemi něco
změní, když pro to (kromě mlácení prázdné slámy
v diskuzích) ani lidé poměrně dobře informovaní
(protože jsme již kolektivně vytvořili weby jako
tento a mnoho jiných) nedělají téměř nic. Posílání
pár stovek měsíčně je dobré, ale nestačí. Nebo
snad ano?

Co kdo konkrétně dělá(te) pro to, aby se život
v této zemi zlepšil?

To chci vědět! Na to mi odpovězte!
http://www.nwoo.org/2017/03/22/shrnuti-dis-

kuze-se-ctenari-o-budoucnosti-nwoo-org/
***************************************** 
Z následné diskuze na stránkách webu:
asm napsal: 23. 3. 2017 (9.56) 
Admin, chápem, že si frustrovaný z toho, že

niečo robíš, a výsledky sú malé. Ale sú. Nemaj
depky, že nerobíš dosť. To nie je pravda. Ja tiež
mám isté aktivity a viem, čo to obnáša. Ale musíme
všetci pochopiť, že stav, v ktorom sme, sa budoval
stovky, možno tisíce rokov. Hádam si nemyslíte, že
to zmeníme za pár rokov. 

weissbach napsal: 24. 3. 2017 (21.20)
Ještě jen takový nápad, kterým mě inspiroval

kolega pozorovatel, když zmiňoval ty starší články.
Chápu, že je to práce navíc, ale co to takhle elek-
tronicky „svázat“ do ročníků a měsíců, jak to mají

třeba na Délském potápěči? A za symbolický peníz
svázané v Pdf dát do e-shopu? Elektronická média
jsou sice fajn, ale já si většinu věcí, které mě zau-
jaly, tisknu. A mít třeba články NWOO svázané
podle ročníků bych uvítal. Kdyby se objevily v e-
shopu, určitě bych si je koupil.

Spektátor Čumilovič Puk napsal: 24. 3. 2017
(16.43)

Dobrý den, pane Korále. Otázky, které jste polo-
žil, si taky kladu. Poslední roky jsem chodíval i na
různé demošky atd. Účast většinou bídná – asi jako
kdybychom byli mikronárod a ne 10 mil. národ. Kri-
tizovat Vás a ani jiné nechci, a ani nemohu. Kritik
je často jen frajer, co druhým s oblibou říká, jak by
to dělal lépe, kdyby to ovšem uměl! Kdo kritizuje,
měl by si vyhrnout rukávy a ukázat, že to umí lépe
– a když ne, měl by pak pomáhat a různě podpo-
rovat, spíše než se držet stranou. Máte můj obdiv,
že tu práci děláte. Vás a podobné podporuji růz-
nými způsoby. Na Váš web i jiné upozorňuji různé
lidi, občas zašlu i nějakou tu kačku, a rovněž jsem
v kontaktu s lidmi, co se snaží taky něco udělat se
společností. Podle mě je klíčová spiritualita. Co dě-
láte, se vám jednou vrátí v dobrém. Osobně věřím,
že lidé kolem mě se začnou probouzet, a že se zač-
nou věci měnit k lepšímu. Ještě tak 2-3 roky to
bude větší a větší bída, a pak se to začne otáčet.
Osobně NWOO a obdobným mediím přeji co nej-
větší čtenost. Ano, je tragédie, že lidé nejvíce čtou
Blesk, Idnes apod. Ale jednou se to přeci musí
změnit! A s tím musí přijít příliv peněz z reklamy
a dalších věcí…

Jura napsal: 23. 3. 2017 (23.21)
Námět: dobré články (nevím, jak je vybrat) by se

mohly jednou za rok vydat jako sborník (v Pdf, či
tištěné). S takto zaknihovanými informacemi se dá
lépe pracovat, a i to může být doplňkový zdroj fi-
nancování.

miška napsala: 23. 3. 2017 (23.54)
Pane Korále, je jedno, jak stránky vypadají, dů-

ležité jsou informace, které podáváte. Proto bych
stránky ponechala tak, jak jsou. Soustředila bych
se v dnešní době hlavně na rychlý a kvalitní přísun
novinek. A co se týče vašich slibů o mazání ne-
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vhodných komentů, zůstalo jenom u slibů. Když
něco řeknete, stůjte si za tím a učiňte tak. Slovo
dělá chlapa. Sprosté a nevhodné komentáře s vul-
garními výroky je nutné okamžitě odstranit. Děkuji
za vaše stránky, jsou vynikající a ráda sem na ně
chodím.

Michala
lukaš napsal: 24. 3. 2017 (7.49)
Já to napíši ze svého pohledu. Bylo nám vtlou-

káno do hlavy, komunismus, socialismus, vše
špatné, fuj. Vycinkali jsme si mafiánský kapitalis-
mus a zjišťujeme, že je to ještě horší, než byl ten
socialismus. Zeptejte se kohokoliv, co dál, nikdo
neví, dokonce se mluví o otrokářství, to už tu bylo
také. Jak se to i píše tady, občané jsou jako stádo,
nebo smečka a pokud nemají dobrého vůdce, tak
hynou. Také vidíme, jak jsou zranitelný nájezdem
jiné smečky. Přesně tomu odpovídá právě i ta roz-
tříštěnost názorů, hledání vůdce, hledání prostoru
k životu. Pokud se nenajde schopný vůdce, přija-
telný a respektovaný celou smečkou, i kdyby měl
špatné kusy vyřadit, smečka se neudrží pospolu.

martin bareš napsal: 24. 3. 2017 (10.19)
Dobrý den pane Korál:
- občas nějakou kačku posílám
- úroveň diskuze nekomentuji, lidé mají prostě

různé názory, a někdy je podle mne těžké odlišit
blbce od škodné – zákeřného trolla či provokatéra

- snad zas něco napíšu, ale nestíhám
- příspěvky: každý to nějak máme, některé se mi

líbí, některé míň
- co dělat: to je na dlouhý článek. Snažím se

občas s lidmi mluvit, pokud je vhodná situace, to
znamená, když lidi jsou ochotni naslouchat. V tom
případě je dobré se ptát, netlačit, nepřesvědčovat,
nemanipulovat.

- víc psát nebudu, hlavně vydržet, to je hlavní
a nejtěžší.

Sasin napsal: 25. 3. 2017 (11.01)
„Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi,

aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají
slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bo-
hatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš
pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať
a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel za-
platil, vstoupil by na nebesa?“

Chceš mluvit, zaplať, chceš volit své věcné po-
třeby, zaplať, chceš mít přístup do veřejného pro-
storu, zaplať, chceš dýchat, zaplať, chceš žít, zaplať

a bude ti odpuštěno, zdaněno, evidováno a tak po-
dobně.

John_Pitralon napsal: 25. 3. 2017 (10.10)
Informační weby alternativy jsou dost zásadní

věc. Právě díky nim fašistická hnusota už nemůže
páchat takové nehorázné prasárny, jako mohla
ještě před deseti lety. A to se jí samozřejmě vůbec
nelíbí… Jen je třeba neplatit poplatky zapráska-
ným veřejnoprávním dezinformátorům, a místo
toho posílat prachy alternativě. To je celý problém.

petr napsal: 25. 3. 2017 (12.24)
Tak tedy konstruktivní odpovědi: Úplně nejvíc ze

všeho tu chybí marketing. Je fajn že si tu člověk
příjemně pokecá s pár lidmi, co prohlédli, ale z hle-
diska admina je to dost promrhaná práce, když ty
skvělé články tu čte pár stovek lidí. To je zcela oči-
vidné. K čemu je firma, které se nepodaří dostat
své skvělé a kvalitní zboží k zákazníkům? Zákaz-
níci jsou zavalení nekvalitním odpadem a kvalitní
výrobce zkrachuje. 

Jak toho dosáhnout? Nevím, nejsem marketin-
gový specialista. Ale knížek o marketingu jsou
mraky, existuje třeba i virální marketing, kdy si to
lidi živelně sdělují mezi sebou. Nebo z čehokoliv
stačí udělat cool módu, a mladí se přetrhnou, aby
to měli taky. Bez drobného porušení zákonů to asi
nepůjde, potože současné totalitní zákony umož-
ňují už jen držet hubu a krok. Namátkou mě na-
padá výlep dobře propracovaných plakátů nwoo
s aktuálními tématy, nebo třeba nadchnout mladé
sprejery, aby sprejovali adresu nwoo.org všude,
kam je napadne (což je dost virální).

Za tím účelem by to chtělo vymyslet nějaké jed-
nodušší logo. Tohle kulaté je nepoužitelné pro tyto
účely. Takže marketing, marketing, marketing. Žid
dokáže prodat kdejaké svinstvo a zvrácenost, od
homosexuality přes vraždění až po nwo, jen kvůli
mistrnému zvládnutí marketingu a psychologické
manipulace.

petr napsal: 25. 3. 2017 (13.33)
Někdy mi logika protistátních webů připadá ta-

ková: Stát má tankové divize, tak my si taky mu-
síme vytvořit vlastní tankovou divizi, abychom
mohli bojovat proti státu.

Zcela absurdní, leč bohužel rozšířená myšlenka.
Protože je to boj naprosto asymetrický. Viděli jste
někdy partyzány vytvářet tankovou divizi, nebo le-
teckou eskadru? Asymetrickému boji je potřeba
přizpůsobit celou taktiku a prostředky. Podobně
jako Rusko. Pokud vůbec chceme bojovat PROTI
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něčemu (v tomto případě tisícihlavé sani NWO).
Protože boj ZA lidská srdce je asi jediný možný.

Jakub napsal: 25. 3. 2017 (17.32)
Je to už mnoho let, co jsem Vás potkal na Jiřího

z Poděbrad vylepovat plakáty.
Má cenu pomáhat lidstvu v cestě ke svobodě,

moudrosti a dostatku?
——————————–
Podle mě je vše v naprostém v pořádku. Tenhle

systém zanikne tak, jak je předurčeno. l vznikne
nový. Zanikne s vaší pomocí, nebo bez ní. V tom co
děláte, jste dobrý.

petr napsal: 25. 3. 2017 (18.34)
Vám se to žije v té Emerice. K nejbližšímu sou-

sedovi dvě míle… Jenže tady narazím na prvního
pitomce nebo zombíka, sotva udělám pár kroků ze
dveří, každý vám přitom vidí do talíře a stará se
o to, co děláte, nebo naopak neděláte.

Je to fakt hrozné, jak tu mají lidi ČT-pražskou ka-
várnou, a další mediální propagandou vymyté
mozky. Takže je skutečně potřeba, aby se pravdivé
informace dostaly mezi lidi. Dokud tenhle web ne-
bude znát aspoň 5% populace, tak je to marný boj.

Vzhledem k tomu, jak rychle dokáže jakákoliv
civilizace zmizet z povrchu zemského, a jak po-
malu vzniká, tak bych si na novou civilizaci musel
počkat další 2 000 let. Což znamená dožít mezi
zombíky a facebookovými idioty, kteří se po odpo-
jení od zdroje online informací propadnou do pra-
věku, a budou se znovu učit křesáním šutrů
rozdělávat oheň.

Petr napsal: 25. 3. 2017 (18.54)
Jo, o těch dvou mílích máte pravdu. Proto tu

jsem. Ale lidé jsou všude stejní. Žije tu na cestě
dlouhé třicet kilometrů asi dvacet lidí, a to počítám
i psy. Ale také se mezi sebou nesnesou. Jsou
schopni udávat jeden druhého. A také se tu najdou
lidé solidní. Pro zloděje tu je malý hřbitov. Vláda tu
okrádá lidi stejně. Korupce je tu také, jen není tak
viditelná. Politici tu táhnou spolu. Opozice není. Žít
se tu dá ovšem mnohem líp, než u vás doma. To je
díky té rozloze, která tu zaručuje jakž takž svo-
bodu.

petr napsal: 26. 3. 2017 (10.12)
Všeho do času. Až se v USA všechno sesype,

i ten policejní stát, tak se budou krajem pohybovat
ozbrojené loupeživé bandy, a člověk by byl moc rád
za blízkého souseda, co mu pomůže. Jak na Divo-
kém západě. V Kanadě to asi bude o něco lepší.

Petr napsal: 26. 3. 2017 (16.42)

Petře, až se to v USA sesype, budu pár metrů pod
zemí. Spíš se mi zdá, že se sesype Kanada. Eko-
nomika je v prdeli. Ale co se týče nájezdníků,
nemám strach. Ona k nám vede jen jedna cesta.
Ta je propojena mostem. Navíc nejbližší město je
sto km od nás. Navíc v okolí je víc zbraní, než ko-
márů. Dá se říci, že každý tu má flintu v každém
rohu baráku. Lidé, kteří píší, že Spojené státy se
sesypou, to je spíš jejich přání, ale k pravdě to má
daleko. To, že jdou USA do prdele, je pravda, ale
jdou hodně pomalu. To Evropa je mnohem rych-
lejší. A co se týče toho blízkého člověka, neštěstí
má to štěstí, že sbližuje lidi.

Sasin napsal: 25. 3. 2017 (21.48)
Každý rok přibývá více zombíků, shrbených

v předpažení před displejem se špunty v uších.
Když budou odpojeni, zblázní se. Než se to ale
stane, zblázníme se z nich všichni.

Petr napsal: 25. 3. 2017 (19.39)
I Vy jeden optimisto. Žádný pokrok není. Lidé si

sice něco uvědomují, ale místo aby něco proti zlu
udělali, tak se mu přizpůsobují. Píšete, že nám byla
dána inteligence? Někdy o tom pochybuji. Cožpak
inteligentní stvoření si kopou hrob dobrovolně
a předhánějí se v tom, jak se do něho dostat co
nejrychleji? Lidstvo je možná obdařeno schopností
přemýšlení, ale moc mu to ku prospěchu není.

John_Pitralon napsal: 26. 3. 2017 (14.20)
Tenhle web je v pořádku, jen holt je to náročné

za situace, kdy lidi jdou automaticky na ruku mas-
mediálním oblbovačům, aniž by se obtěžovali zjiš-
ťováním nějakých otravných faktů. Viz třeba J. X.
D., Respekt, ČT a mnoho dalších politruků. Přičemž
establishment diskuzi s alternativou systematicky
odmítá a dehonestuje. Těžko někomu rozmlouvat
cestu do pekel, když si ji sám vybral a trvá na tom.

„Debatéři s Respektem se bojí přímé konfron-
tace s fakty – Putinovi agenti v Knihovně Václava
Havla“: https://www.youtube.com/watch?v=9dGi-
QRK7_Q4

Jozef Glinsky napsal: 26. 3. 2017 (22.02)
Pan Korále, ten blog aj s tymi dvoma vetami cer-

venou nechajte nadlho! Dostatocne dlho! A pridajte
viditelnu prosbu o podporu. Ved aj CIA na Blistoch
krici velkymi pismenami, aby som jej prispel. Po-
slem nejake euro. Vela nemam. Som taky blazon,
ako Vy. Len trocha dlhsie.

Jozef Glinsky napsal: 26. 3. 2017 (22.21)
Dolezite su fakty /hypotezy/ a nazory /dobre

oponovane/. V sucasnom orwellmedialnom svete
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su fakty/hypotezy/ aj nazory /variacie/ distribuo-
vane takpovediac z jedneho centra. Na internete
mame k dispozicii fragmentovane poznanie faktov
/hypotez/ a chaoticku diskusiu k nim. Okorenenu
trollmi. Zatial.

Potrebujeme sa zrejme dostat z diskusneho
chaosu, kopirujuceho vojny vsetkych proti vset-
kym, v neustale sa meniacich spojenectvach. Ces-
tou je vola usmernovat diskusiu konstruktivne.
A vola dodavat diskusiam relevantne informacie
/hypotezy/.

Jozef Glinsky napsal: 26. 3. 2017 (22.31)
Sme zrejme v bode nula, v roku nula, v roku

startujucom radikalne zmeny.
Teraz zacinaju mat strach viac vojaci a dostojnici

NWO, ako odporcovia NWO. Vidiet to aj v mienko-
tvornych novinach. Boja sa, co bude. Vidia proti
sebe masy, ktore rastu a rastu.

*********************************************

Mám splněno,
beru si dovolenou. Co dál? 

Jednou to přijít muselo. Žijeme v době, ve které
jsou kladeny požadavky na výkon, profesionalitu,
kvalitu, abychom si mohli užívat ničím nerušenou
spotřebu. K profesionálnímu a kvalitnímu výkonu
jsou však potřeba dostatečné zdroje. Pokud mám
provozovat kvalitní zpravodajský web, tak mi
k tomu dostupné zdroje (příspěvky čtenářů, apod.)
nestačí. Musím tedy analyzovat příčiny a změnit
strategii, přístup nebo cíl. A na to potřebuji pře-
stávku.

Jako nejvýznamnější důvod vidím naplnění po-
ptávky po informacích. Již jsem se o tom ve svých
textech několikrát zmiňoval. Společnost v našem
státě, stejně tak jako jinde ve světě, se z informač-
ního hlediska posunula. Lidé se zájmem o necen-
zurované důležité aktuální zprávy nebo o hlubší
analýzu stavu světa mají k dispozici bezpočet
zdrojů všeho druhu. Zastavit to nelze, pokud nepo-
čítáme s katastrofou planetárního rozsahu. Je to
dobře. Jako lidstvo jsme se posunuli a musíme po-
kročit dál.

Na sebe jsem si vzal úkol podílet se na tomto
pokroku v informovanosti veřejnosti v naší zemi,
a mohu konstatovat, že za sebe mám splněno.
Bomba informačního osvícení byla zkonstruována,
odpálena a řetězová reakce je nezastavitelná. Ne-
přátelé PRAVDY jsou již dopředu zničeni. Nyní je

čas na další krok, který vyplývá z dosaženého po-
znání.

Zjistili jsme, že jak naše, tak světová společnost
se nachází v mnoha druzích krizí, které ohrožují
budoucí vývoj lidstva, nebo i jen jeho jednotlivých
součástí.

Víme, že v ohrožení je mj. celá evropská civili-
zace, včetně našeho národa a státu.

Víme, že pokud bude vývoj lidstva pokračovat
bez výrazné změny stejným směrem jako doposud,
nevyhneme se zániku, ať už jako svébytný národ,
kultura či druh.

Víme, že zodpovědní za současný stav jsou lidé
a jen lidé to mohou také změnit.

Víme, že tento stav je způsoben lidmi, kteří jsou
ve vedení našich společenství – stát, korporace, in-
stituce, atp.

Víme přibližně, o koho konkrétně se jedná,
a máme přibližnou představu o tom, proč tak činí.

Víme přibližně, jakým směrem a způsobem by
měla být řízena lidská společenství, aby se zmíně-
ným hrozbám vyhnula.

Víme, že vědomí lidstva o současných hrozbách
stále roste, avšak je stále nedostatečné na to, aby
se pohnula celá společnost. Nicméně se blížíme
k fázi, kdy bude možné přejít od slov k činům.

Víme, že řízení lidských společenství musí být
uchopeno lidmi, kteří současné hrozby velmi dobře
chápou, budou je schopni a ochotni vyřešit, a bude
jim to umožněno.

Z toho všeho vyplývají dva bezprostřední úkoly:
1) Nadále zvyšovat povědomí obyvatelstva

o stavu současného světa. Na tom již bylo mnoho
uděláno a tento proces úspěšně pokračuje.

2) Předat řízení společnosti do rukou lidem, kteří
ji budou řídit ke všeobecnému prospěchu a spoko-
jenosti.

Tento úkol se zdá nyní stejně vzdálený, jako se
před lety zdál úkol informačního probuzení. Pokusy
probíhají, avšak je jich málo a jsou prozatím neús-
pěšně. Je třeba se blíže podívat, proč se tak děje.

V současném společenském systému existují
možné v zásadě dvě cesty, jak změnit osoby ve ve-
doucích funkcích státu:

Silou – Předpokládá více či méně ozbrojený, více
či méně násilný převrat, uskutečněný velkým
množstvím odhodlaných lidí. Pro takový čin v sou-
časné době u nás nejsou z mnoha důvodů pod-
mínky. Snad jen pro osamocené akce, které však
nemohou mít úspěšný efekt.
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Politicky – Tato cesta předpokládá existenci
silné politické strany (nebo koalice), která bude
skutečně jednat v zájmu občanů, a nikoliv to pouze
předstírat tak, jak to drtivá většina politických stran
dělá.

Pokud zhodnotíme současné parlamentní strany,
tak alespoň trochu v zájmu občanů jednají pouze
SPD a KSČM, s tím, že pro obě strany je možné
najít množství kritiky a námětů k tomu, jak by svou
práci mohly dělat lépe. Pro letošní parlamentní
volby tedy zbývá volit buď je, nebo nikoho. Jsem
zastánce toho, raději je volit, než ty, kteří se do Par-
lamentu nedostanou, natož kteroukoliv z ostatních
parlamentních stran, jejichž zločiny byly již dosta-
tečně pojmenovány a objasněny, leč nikoliv odsou-
zeny, odškodněny a napraveny.

Perspektiva obou těchto stran je však nejistá.
Samy o sobě především nemají dostatečný lidský
potenciál a nejsou schopny v současné podobě
uskutečnit v tomto státě nějakou výraznou
změnu. Nezbývá tedy nic jiného, než se poohléd-
nout po dalších lidech a skupinách, kteří by byli
schopni a ochotni zodpovědnost za proměnu
státu převzít.

Nutno přiznat, že v naší zemi je v tomto směru
situace bídná. Moc nadějí nedává ani pohled do
historie, kdy nám v posledních staletích vládl vět-
šinou někdo jiný, než my sami sobě, a proto je vět-
šina obyvatelstva zvyklá spíše na pozici sluhů
a nevolníků, a o tom, jak řídit stát ku prospěchu
obyvatel, nemá nejmenší ponětí. Naše současná
mládež to bohužel jen potvrzuje. Tento úkol bude
tedy náročnější, než ten předchozí.

Zoufale se neumíme politicky organizovat. Ti,
kteří to zkoušejí, často nemají kvalitní charakter,
dostatečné znalosti a schopnosti, a když náhodou
vše toto mají, tak nemají dost zdrojů.

Musíme vychovat sami sebe i své spoluobčany
k tomu, jak společně tuto zemi řídit, protože to
vůbec neumíme.

A co s tím mohu dělat já? Když se budu hodnotit,
tak mohu tvrdit, že mám dost informací, mám
i mnohé znalosti, nějaké schopnosti a nějaké zku-
šenosti. Zoufale mi však chybí zdroje. 

Od vás, jakožto potenciálních spotřebitelů, jsem
několik let získával zdroje k plnění prvního úkolu
spočívajícího v informování obyvatelstva. Jelikož
však není další poptávka, a nemám dost zdrojů na
pokračování v tomto úkolu, a zároveň jsou mnozí
další, kteří tento úkol naplňují, tak nevidím důvod
investovat další energii do činnosti, ze které se ne-
vrací dostatečná energie zpět. Takový přístup by
vedl jen ke stavu energetického vyčerpání a zhrou-
cení, k čemuž nemám nyní daleko.

A tak si beru dovolenou, pauzu, přestávku.
http://www.nwoo.org/2017/04/05/mam-spl-

neno-beru-si-dovolenou-co-dal/
Poznámka na konec: Ona „dovolená“ bude sa-

mozřejmě z velké části pracovní a její součástí
bude též má výprava s českou delegací do Moskvy
a Petrohradu na Jubilejní slovanský sjezd probíha-
jící v době 23. 5. 2017 až 4. 6. 2017. Na webech
www.vybornarodnikultury.cz, www.slovane.eu
a www.nwoo.org najdete v době trvání sjezdu ak-
tuální reportáže a informace o souvisejících ak-
cích. A následně pak samozřejmě v Lípě.
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Od: NE ZAKLADNAM.CZ
Komu: vnk.jp@seznam.cz, etc
Datum: 5. 4. 2017 0:01:05
Předmět: Bez nich by to takto nedopadlo. „Válka“

se odkládá, Stropnický prohrál.
Ahoj,
jak vyplývá ze stenozápisu z jednání Poslanecké

sněmovny PČR, poslankyni za ODS pí. Černochovou
- stejně jako my - většina poslanců vyhodnotila coby
bezpečnostní riziko státu, protože nad sebou pravdě-
podobně ztrácí sebekontrolu, a její jednání nese znaky
poškozování České republiky, včetně možnosti zavle-
čení naší republiky do válečného konfliktu. 

Prosazovala zařazení třech bodů, sněmovní tisky
číslo:

1021 -  se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb.,
o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zá-
kona č. 300/2000 Sb. 

(3) Občané České republiky mají právo nabývat,
držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů uve-
dených v odstavci 2. Toto právo může být zákonem
omezeno a zákonem mohou být stanoveny další pod-
mínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv
a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti,
životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům.

1041 - se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování
obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů  

m) k financování obranných potřeb státu a mezi-
národních závazků o společné obraně (NATO), vyčlení
každoročně ve státním rozpočtu výdaje ve výši ne

menší než 2 % hrubého domácího produktu předcho-
zího roku. 

956 - změna  Ústavy ČR čl. 43 odst) 4, Jany Čer-
nochové, Ivana Gabala, Jana Hamáčka, Davida Kád-
nera, Martina Stropnického a Marka Ženíška, kdy
navržená změna umožňuje z rozhodnutí vlády pobyt
cizích vojenských sil na území ČR, mění obranný cha-
rakter AČR na expediční.

(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České
republiky mimo území České republiky a o pobytu
ozbrojených sil jiných států na území České republiky,
a to nejdéle na dobu 60 dnů. 

Militantní šílenství postižené poslankyně v 15 hla-
sováních nebylo ani jednou přijato:

tisk 1021 -  170 poslanců, 35 pro, 64 proti
tisk 1041 -  170 poslanců, 40 pro, 64 proti
tisk  956 -  170 poslanců, 61 pro, 65 proti 

Děkujeme všem, kteří pomohli v akcích, protes-
tech, vedených v duchu, že občany nejde obejít, mají
právo o Ústavě ČR spolurozhodovat. 

Strana ODS by se měla stát pro voliče nevolitelnou.  
Místo Nečase je pro ni opakující se katastrofou ten-

tokrát Černochová, protože prohrát navržených 15
hlasování je rekordem ve Sněmovně. 

Všem myslícím poslankyním a poslancům děku-
jeme.

za Iniciativu Ne základnám
Eva NOVOTNÁ, mluvčí
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MÁLEM BYCHOM PŘEHLÉDLI
Ptali jsme se politiků, zda by měla jít ČR do jaderné války proti Rusku, jak o tom hovořil generál

Pavel. Byla by jaderná válka bojem i za naši svobodu?
Podle místopředsedkyně TOP 09 Heleny Langšádlové by mělo jít případně NATO kvůli obsazenému

Pobaltí do války s Ruskem, i jaderné. „Ano, bylo by to naší povinností. Byl by to boj i o naši svobodu,“
odpověděla. 

************
„Doporučil bych všem zhlédnout skvělý film Jak jsem se naučil milovat bombu. Tři klíčové role

v něm hraje Peter Sellers, a skvěle předvádí charaktery lidí, kteří rozhodují o rozpoutání třetí a poslední
světové války,“ reagoval europoslanec ČSSD Jan Keller. Parlamentní listy 28. 5. 2015
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Kondolence Ruské federaci
Sledovali jsme s obrovským rozhořčením zprávy o podlém bombovém atentátu na nevinné lidi v pet-

rohradském metru. Vyjadřujeme tímto hlubokou soustrast rodinám obětí teroristického útoku a pevně
doufáme v brzké uzdravení všech raněných, které postihl výbuch v jedoucí soupravě metra, jejich milo-
vaným a ruskému lidu vůbec. Předsednictvo Výboru národní kultury a redakční rada časopisu Lípa

Agentura Interfax informovala, že policie z útoku
nyní podezírá 23letého muže původem ze střední
Asie. Muž, po němž se původně pátralo v pondělí 3.
4. na základě kamerového záznamu ze stanice
metra, se sám přihlásil policii a neměl s atentátem
nic společného. 

Muž ze střední Asie měl podle Interfaxu spojení
na radikální islamisty. Agentura o něm
napsala, že zemřel při výbuchu, údajně
už byl identifikován. Mluvčí Kremlu
Dmitrij Peskov to odmítl komentovat.
Sebevražedný útok nevyloučila nově ani
agentura TASS.

Výbušnina umístěná ve třetím va-
gónu expodovala za jízdy, když se sou-
prava nacházela mezi stanicemi.
K výbuchu došlo mezi stanicemi Senné
náměstí (Sennaja ploščaď) a Technolo-
gický institut (Těchnologičeskij insti-
tut). Vyžádal si celkem 14 mrtvých a 50
zraněných. 

Ministryně zdravotnictví Veronika Skvorcovová
potvrdila, že sedm lidí zemřelo na místě, další v sa-
nitce a ostatní po převozu do nemocnice. 

Po příjezdu do stanice se cestující vyhrnuli ven.
„Viděli jsme, že je vedlejší vůz je roztržený, okna
rozbitá, světla nesvítila, všude krev. Vytahovali lidi
ven, některé nesli, někteří šli s pomocí po svých.
Bylo tam mnoho zraněných, nevím, jestli byli
mrtví,” dodala Polina. Další pasažér Andrej Artušev
pro server Lenta doplnil, že lidé z vagónu, v němž
došlo k explozi, se dostávali ven rozbitými okny.
„Pomáhali zaměstnanci metra, kteří už ve stanici
čekali,“ řekl. Jiný svědek řekl serveru Life News:
„Lidé krváceli, vlasy měli spálené.“ Další doplnil
reakci bezpečnostních složek: „Je to tady jako ve
válce. Všechny speciální služby, FSB, policie
a spousta ambulancí. Ještě nikdy jsem neviděl
tolik zdravotníků.”

Jedna z vyšetřovatelek, Světlana Petrenková,
chválila rozhodnutí řidiče metra Aleksandra Kave-
rina dokončit jízdu do příští stanice, protože tím
téměř jistě zachránil životy lidí, kterým takto mohla
být poskytnuta rychle pomoc. Další nálož, zamas-
kovaná jako hasicí přístroj, která ale nevybuchla,
byla objevena ve stanici Náměstí povstání (Ploščaď

vosstanija). Uvnitř byla kilogram vážící nálož a ko-
vové kuličky kvůli zvýšení ničivého účinku. Bomba
byla ruskými pyrotechniky zneškodněna.

Některá ruská média již uvedla, že útočil 22letý
muž z Kyrgyzstánu, který měl ruské občanství
a ruský pas. Má se jednat o Akbardžona Džalilova,
narozeného v roce 1995 ve městě Oš. Pokračuje
identifikace mrtvých, která je obtížná kvůli devas-
tujícím účinkům výbuchu nálože. Ze sebevražed-
ného atentátníka se našla snad jen hlava.

V Petrohradu i Moskvě se shromažďovali lidé
s květinami a svíčkami, aby uctili památku obětí.
Prezident Vladimir Putin se v pondělí 3. 4. večer
vydal do stanice Technologický institut a položil tam
rudé květy. Ruský prezident později také hovořil te-
lefonicky s hlavou USA Donaldem Trumpem a shodli
se, že je třeba proti terorismu společně bojovat.

4. 4. 2017 6:15 
Kompilace z Novinky.cz

Masakr v petrohradském metru
způsobil sebevrah
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Varování před lhostejností
LENKA PROCHÁZKOVÁ

Z pohledu mimozemské vesmírné lodi se naše
planeta může jevit jako ráj obdařený vším, co je
k životu rozumných bytostí potřebné. Ale i z okénka
rakety, vystřelené ze Země na oběžnou dráhu, pů-
sobí Zeměkoule jako útulný a bezpečný domov.
Také cestující v letadle, dokud jim výhled nezakryjí
mraky, se kochají tou proměnlivou plastickou
mapou, a s vlastnickou hrdostí si navzájem sdělují
jména řek, údolí, pohoří a moří. Na letecký přelet
Evropy stačí odpoledne.

Ptáci tu štreku překonávají mnohem déle, zato
mohou ze své perspektivy zaznamenat každý
strom, dokonce i brázdu na poli. Dokážou ptáci
přemýšlet o lidech a o jejich užitku pro společně
užívanou planetu? Neberme v potaz zrovna pšt-
rosy, kteří se k problémům otáčejí zadkem. Mys-
leme na méně exotické ptáky. Například na labutě.
Ty se prý v ojedinělých případech dožívají až sta
let. Ale umějí ty nejstarší z nich, co v dětství sle-
dovaly první, a v pubertě druhou světovou válku,
z těch masakrů něco vyvodit? Asi ne. Vždyť i lidé,
jejichž mozky jsou daleko větší než ty ptačí, se
dosud z tragických konfliktů předchozích generací
nepoučili víc, než směšní pštrosové. Nemluvím
ovšem o lidech obecných, ale o těch, kteří se pa-
sovali na bohy.

Například takový pan Soros, který už to věkem
dotahuje na nejstaršího labuťáka, vnímá glóbus
jako svou hrací kuličku. Z globálního pohledu pana
Sorose je Evropa nesmyslnou a zastaralou mozai-
kou záhumenků. Zatímco by mohla být polem roz-
oraným do jediného lánu a připraveným k nové
setbě. Z perspektivy pana Sorose, a dalších globa-
listů, je tradiční rozmanitost evropských národních
kultur problémem, který lze odstranit v průběhu
několika hodin. Jen ty přípravy na konečné řešení
evropské otázky se vlečou a pořád se zadrhávají
o nějaké kamenité meze a remízky, a o tvrdošíjnost
těch, co své národní parcely brání.

Dějiny evropských národů a jejich kultur jsou
příliš složité, a pro budoucí vývoj nepředvídatelné
i pro mnohé současné evropské politiky. A tak
chtějí cestu ke sjednocení, klopotně trvající stovky
let, inženýrsky urychlit, znormalizovat, a pak direk-
tivně kočírovat z jednoho centra. Aktuálně probíhá
souboj direktorů o to, kde ten velín pro řízení nejen

Evropy, ale celého
světa, bude umís-
těn.

Když se ČR před
osmnácti lety stala
členem Severoat-
lantické aliance,
proběhlo to bez re-
ferenda. Mnozí ob-
čané ale se
vstupem do Aliance
souhlasili. Po hoř-
kých zkušenostech se zradou Západu, podepsanou
v Mnichově, po prožitku německé okupace, po hrů-
zách druhé světové války a po pozdější invazi vojsk
zemí Varšavské smlouvy se zdálo, že členství
v NATO je zárukou naší suverenity a garantem bu-
doucího bezpečí.

Text Washingtonské smlouvy je prodchnut míro-
tvorným etosem. První článek byl zřejmě inspiro-
ván pátým příkazem Desatera – tedy NEZABIJEŠ.
Protože však Washingtonskou smlouvu nesepiso-
val prorok, ale politici a generálové, zapracovali do
jiného článku požadavek na bojeschopnost člen-
ských států pro samostatnou či kolektivní obranu.
Samozřejmě zdůraznili, že se jedná o obranu proti
ozbrojenému útoku. Teoreticky to působí naprosto
přijatelně, a proto mnoho občanů naší malé země,
která leží na křižovatce vlivů, přijalo v březnu roku
1999 vstup ČR do Aliance s úlevou. Život však není
jen slibná teorie, ale i nelítostná praxe.

Sotva pár dní poté, co se nad Prahou roztančily
barevné ohňostroje, triumfálně oznamující městu,
národu i světu, že tahle zem je bezpečná jako snad
nikdy v dějinách, sotva pár dní poté poskvrnily
naše nebe siločáry bombardérů směřujících na Bě-
lehrad. A naše doznívající veselí se rázem změnilo
v těžkou kocovinu. Někteří se z ní otřepali sobec-
kou úvahou, že z cizího krev neteče. Jiní tu krev
našich zavražděných bratrů, sester a jejich dětí
spatřují na svých dlaních dodnes. Ano, máme alibi,
my jsme pro vstup do Aliance nehlasovali, naši po-
litičtí zástupci to učinili bez nás. Ale takové alibi ty
mrtvé neoživí, a ani alibistické přídavné jméno hu-
manitární nemůže zpětně odejmout bombám jejich
smrtící účinky. I z dalších mnohých skutků paktu
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NATO učiněných i naším jménem, jsme poznali, do
jakého spolku jsme byli vstoupeni.

Členství naší republiky v Alianci už trvá osmnáct
let. Po celou tu dlouhou dobu vrčí kolovrátek na-
šich médií stejně zlovolně. Místo, aby sčítal lidi za-
vražděné kvůli záchraně petrodolaru, mluví
o omylech, vedlejších ztrátách, nebo dokonce
o uhynulých. Jako by to byl morový virus, který kosí
ty, co si nemyjí ruce. Kvůli hygieně smrťáků se ko-
sení ve jménu lidských práv už obejde i bez člo-
věka. Mám na mysli drony, ty mašiny bez Boha,
řízené lidmi bez svědomí, na dálku a z klimatizo-
vaných pracovišť.

Neříkám nic, co byste nevěděli. Možná ale ne-
víte, že článek 13. Washingtonské smlouvy obsa-
huje možnost, jak ze spolku srmťáků vystoupit.
Stačí, aby členský stát oznámil svůj úmysl o rok
dopředu prostým dopisem adresovaným vládě
USA. Ta potom odešle informaci ostatním členům
paktu a do roka a do dne jsme z toho venku.

Máme už jen pár měsíců do parlamentních
voleb. Takže je nejvyšší čas dodat stranám a poli-
tickým hnutím, které se chtějí na podzim zabydlet
ve Sněmovně, důležité téma do jejich volební kam-
paně. Závazek o vyhlášení speciálního referenda
o vystoupení z NATO.

Pokud některý politický mančaft díky tomuto zá-
vazku ve volbách uspěje, je povinen speciální re-
ferendum prosadit, samozřejmě demokratickým
hlasováním celého Parlamentu. Plebiscit pak může
proběhnout už v předjaří příštího roku. Dřív se to
technicky bohužel stihnout nedá. Nicméně už teď
můžeme, my občané, nezávislí na bludech main-

streamu, ale pouze na svém svědomí, komunikovat
po internetu a rozdělit si úkoly. Koncept dopisu pro
vládu Spojených států amerických je sice emotivně
nejžhavější, ale právě proto k němu přizveme eru-
dované a chladnokrevné právníky, aby to budoucí
legislativci, budoucí vláda a prezident nemuseli po
nás proškrtávat.

Čas sice pracuje proti nám, a naši vojáci se
u hranic Ruska dále hromadí, dokonce hrozí
i změna naší Ústavy, kterou by se naše armáda
proměnila na útočnou, podléhající cizím rozkazům
a bojující za cizí zájmy, my ale víme, dokonce
i z českých pohádek, že zrušit úpis ďáblovi je
vždycky hodně těžké. Vyžaduje to nejen odvahu,
ale i důvtip, předvídavost a trpělivost.

Taky však víme, že když se nám to nepodaří, za-
platíme to svou duší. A třeba i svými životy a de-
vastací nejen Evropy, která má být vojenským
nástupištěm pro další světovou válku.

Hráči se smrtí typu Soros možná přežijí a dožijí
někde v krytech. Ale z pohledu mimozemské vý-
zkumné sondy, nebo vesmírné lodi, bude naše
dýmem zahalená planeta vyhodnocena jako ne-
bezpečný objekt, a zařazena do dlouhodobé karan-
tény. Možná si pomůže sama. Ale i tak to může
trvat miliony a miliony let, než se z hlubin moří vy-
plazí tvorové pokrytí šupinami a započnou svůj
nový vývoj podle Darwinova manuálu.

Milí přátelé, neberte to jako temné proroctví, ale
jako varování před naší lhostejností. Protože lho-
stejnost vždy vede k cestám zpátky.

Projev na protiválečném shromáždění v Praze
na Klárově 15. 3. 2017
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Recom
PF 2017
2. 1. 2017, 14:17:01
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
Vážený a milý pane Poláčku,
děkuji Vám za spolupráci v letošním roce

a těším se na další milou spolupráci v roce 2017.
Přeji Vám i Vašim blízkým do Nového roku moře
zdraví, štěstí, úspěchů a sluníčkových dní plných
pohody, v rodinném i profesním životě.

Za celý Recom s.r.o.
Helena Hoščuková

Od: Marie Neudorflová
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
Datum: 2. 2. 2017 9:40:06
Vážený pane Poláčku,
ta včerejší redakční schůze Lípy byla výborná,

věcná, efektivní, a všechno Vaší zásluhou. Děláte
úžasnou práci. (…). Přeji Vám hodně sil a radost
z práce, kterou vykonáváte. A také, abyste neměl
kvůli Lípě žádné problémy, to je rovněž důležité…

Moc Vás zdravím.
Marie Neudorflová

Pospíšil for prezident
Jiří Pospíšil zvažuje kandidaturu na prezidenta.

To by pak znamenalo, že první dámou by byl Václav
Moravec!!!!? (http://eportal.parlamentnilisty.cz/Ar-
ticles/2698-moravec-pry-zije-s-exministrem-ods-
pospisilem.aspx). Dobrý, ne? Ve státě, kde už je
i vše nemožné možné... Pokud by pan Pospíšil vy-
hrál volby, tak budeme zase ve světě rarita, a pan
Moravec, doufám, pak konečně skončí  v České te-
levizi... Už je ho moc, kluka z Letohradu.

(Dostali jsme mailem 27. 12. 2016).

Od: České národní listy
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 11. 2. 2017 12:56:33
Předmět: Děkuji za Lípu 
Vážený pane kolego,
jsem velmi rád, že pokračujete v dosavadní

praxi, na začátku každého čísla Lípy říci pravdu
o "našich spojencích, sudetomanech“, kteří jsou
tak blízcí srdci našeho premiéra. Velmi děkuji za
články, které se uvedenou tématikou zabývají. Ne-
znám jiný časopis, který by byl tak český i v tomto
směru. 

Je ještě možnost Vás požádat o nějaký článek
z Lípy 4/2016 v elektronické podobě?

Přeji ze srdce hodně zdaru Vašemu počínání.
Děkuji moc.
OT

Od: Josef Krob
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 13. 2. 2017 18:39:50
Předmět: Lípa 4 2016
Dobrý den, pane Poláčku,
Lípa č. 4/2016 opět nezklamala, je vynikající!

Epigramy Karla Havlíčka Borodubského a aforismy
Františka Uhra nemají chybu, a pojednání Lenky
Procházkové „Procitnutí do reality“ pohladí po
duši.

Díky moc.
JK

Slavomír Kozák
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 16. 2. 2017 11:24:41
Předmět: Nový člen VNK
Dobrý den, pane šéfredaktore, 
mé kamarádce jsem poslal návrh, aby se stala

členkou VNK: 
Ahoj, posílám Ti informace o mém zájmu o člen-

ství ve Výboru národní kultury a předplacení čtvrt-
letníku Lípa. Tento časopis čtu již několik let a je
pro mě hodně zajímavý, vždycky se nemůžu do-
čkat, až vyjde další číslo. Je to levicový literární
časopis a neustále se potýká s nedostatkem fi-
nancí. Jedním z důvodů je, že je v nemilosti pravi-
čáckých vládců kultury. Já považuji za důležité,
aby mohl dál vycházet. Proto jsem se rozhodl při-
spět tím, že se stanu členem VNK a předplatitelem
Lípy, i když doposud mám k tomuto časopisu bez-
platný přístup. Těch 360,- Kč za rok mě nezničí,
a přispěji tím dobré věci. Naši národní obrozenci
by se divili, jak se nyní zachází s jejich odkazem.
Protože Tě znám, a i Tvoje názory, tak Ti píši tyto
řádky s prosbou o zvážení stejného kroku, jaký
jsem učinil já. S. K.

A výsledek? O členství zájem má. Pokud si pa-
matuji, pane Poláčku, přiřadíte jí nyní členské
číslo, což je zároveň variabilní symbol pro placení
příspěvku. Takže se, prosím, obraťte přímo na ni,
pomocí emailu.

Děkuji, Slavomír Kozák, Tachovsko
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Ivana Filipská 
PF 2017
Dnes 1. 1. 2017, 11:18:09
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Jane, 
moc Vám fandím, přeji hodně síly do nového

roku 2017!
Ivana Filipská

Milan Blahynka
PF 2017
Dne: 29. 12. 2016, 23:05:53
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
 Milý příteli JVP, dík za přání, já přeju zas Vám,

abyste si podržel a rozvíjel svou sílu, smělost a vy-
trvalost. Jsem rád, že Lípa je snad zachráněna. 

Srdečně Váš MB  

Slavomír Kozák 
PF 2017
31. 12. 2016, 18:25:23
Komu: vnk.jp@seznam.cz
V roce 2017 nezapomínejte na sny - ty mohou

být i velké, a na radosti - ty mohou být i malé. Obojí
je důležité pro naředění toho lektvaru, který nám
denně vaří život na takovou koncentraci, aby se
dal bez obav užívat. Přeji Vám, aby bylo pořád čím
ředit. S. K.

Od: zdenka nejedlá 
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 14. 2. 2017 9:48:54
Předmět: Názory čtenářů
Vážený pane Jane Poláčku,
v závěru roku 2016 jsem obdržel Pozvánku na

náhradní zasedání valné hromady VNK na den 15.
12. 2016. Z textu o činnosti spolku (2015) vyply-
nuly některé nejasnosti, a pro mne zejména obavy
o další životaschopnost čtvrtletníku LÍPA. Se smí-
šenými a zvláštními pocity jsem dnes rozlepoval
obálku s tolik známým písmem mé adresy.

Ano. Byla tam. LÍPA č. 4/2016.
Díky, že je a žije. Díky Vám, pane Poláčku, pro-

tože ji děláte dobře a srdcem, což je znát. Vlastně
jsem Vám to již jednou řekl osobně v Praze.

Tak tedy ještě jednou a písemně. Nenechte si ji
vzít.

Srdečně zdraví Zdeněk Nejedlý, Třebíč

Jste-li opravdu libero
Jenomže, jak řekl jiný klasik později (Miroslav Macek), skutečná nezávislost v českých médiích je

těžko představitelná. Je jen závislost, o níž nevíme, na kom nebo na čem je. Protože titěrný záhumenek
českého novinářstva, kde každý každému vidí na stůl, do lože i (to hlavně) do zájmů a úmyslů, v podstatě
žádnou nezávislost ve smyslu indiference vůči převažujícím zájmovým partičkám a majitelům klíčů (ře-
čeno pro změnu s Milanem Kunderou) vlastně neumožňuje. Jste-li opravdu libero, pak vás „ti nestranní“,
tedy většinoví, buď neberou vážně, nebo udělají všechno, aby vás vytěsnili nebo se vás zbavili, protože
jim děláte nevítané zrcadlo. PETR ŽANTOVSKÝ

(Dostali jsme mailem – výňatek z článku v PL z 30. 1. 2017)

Od: Ivan Fencl
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 19. 2. 2017 15:26:29
Předmět: Re: členství
Ahoj Honzíku, 
jsem rád, že mohu alespoň trošičku pomoci. Po-

kusím se časem opět něco poslat. Existence toho
všeho krásného, rozuměj naší Lípy, mi za to stojí.
Chce to jen čas a zrno se samo oddělí od plev, pro-
tože ono, na rozdíl od těch plev, je tvrdé a kvalitní,
kdežto to ostatní vyhnije. Hlavně se drž a nenech
se ponížit, jsi vysoko nad nimi srdcem i duší. 

Ahoj, zdraví Ivan Fencl.
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The Best Of Pavel Petkov
(Vybráno z autorovy mailové korespondence)
**********************************************
Nevím, jaké legendy jdou o mě v reálu v AZ, NeZa, SDS či VNK. Za každého ze zúčastněných - i Vámi

zmiňovaných a argumentovaných třetích osob - hovoří jen a jen jeho MĚŘITELNÉ VÝSLEDKY!!! Plus SROV-
NÁNÍ S KÝM, S ČÍM!!! Troufnu si ale tvrdit, že bez mé iniciativy (ke které mě, přes můj počáteční téměř
nezájem (sic) o věc, nakonec přesvědčily pouze prokazatelné VÝSLEDKY a erudice Jana Poláčka) by dnes
VNK již byla ve stádiu finální likvidace, a byla by bez současného dlouholetého zkušeného šéfredaktora.
Kauza VNK byla prubířským kamenem. 

**********************************************
Děkuji zvláště panu Knížkovi za heroické dílo na nových stanovách Výboru národní kultury, a na obrodné

náhradní valné hromadě VNK, a všem ostatním za super podporu Honzy.
*********************************************
Bez erudice pana Františka Knížka by Lípa již definitivně mířila na hnojiště dějin.
*********************************************
Vycházím z faktu, že pučisté špatně odhadli Honzu Poláčka a další, co jsme se za něho postavili. Proto

dopadli, jak dopadli. A dopadnou stejně, pokud budou pokračovat.

Od: Bohumila Sarnová
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
Datum: 13. 2. 2017 15:24:10
Předmět: Pozdrav z Vysočiny

Ahoj Honzíku,
předem velké díky za připomínku mého kula-

tého, lednového, životního výročí v Lípě 4/2016. Už
jsem s tím ani nepočítala, že to vyjde, a že Lípa
vůbec ještě spatří světlo světa ve své původní po-
době. Po všech těch peripetiích, které se okolo Lípy
poslední dobou seběhly, už jsme Lípu de facto po-
hřbili. Ta doslova vstala z mrtvých. Nechápu a ne-
rozumím té veškeré mašinérii, která byla spuštěna.
Vycházím ze zaslaných materiálů, které byly roze-
sílány oficiální cestou - poštou, dopisem. Podle
toho to vypadalo na úplné fiasko a konec. Jen dou-
fám, že už je nebe jasné, že si zase objednáme
předplatným další rok 2017, a že Lípa bude dál vy-
cházet. Náplň této vzácné tiskoviny, to je věc další
a mnohem diskutabilnější. Četla jsem názory čte-
nářů v uveřejněných dopisech v poslední Lípě.
Sama jsem také zažila dřívější tiskovinu VNK, ještě
za paní Jarmily Vrchotové - Pátové a J. Jandy.
Nelze zatracovat jejich přístup, v něčem mi byl i
bližší. Třeba právě v těch vzpomínaných kulturně -
politických datech, statích atd. Faktem je, že se
doba hodně změnila a politický život nás žene do
daleko vyšších obrátek, znepokojuje, drásá. Přesto
bych se klonila víc k materiálům ze světa kultury,
umění. Na internetu se najde spousty věcí, ať z po-
litiky, nebo kultury. Ale kultura je tam zastoupena

většinou jako svět VIP, skandály, povětšinou jako
bulvární zvěsti. Lípa je už podle názvu naše, česká
a měla by tudíž mapovat možná trošku víc události
ze světa umění, kultury českých tvůrců a kultivovat
čtenáře, vysekávat je z té obhroublosti světa, ve
kterém teď žijeme. Té doslova hnusoty je okolo nás
nepřeberně, proto ji není třeba servírovat ve vel-
kém množství v tak dobré tiskovině, jakou Lípa je.
Tím nechci říct, abychom zavírali oči před děním
okolo nás. Ale trochu bych ubrala a doplnila o věci
z důvodů výše uvedených. Když už náhled na poli-
tické dění, názory a události, tak předně od bás-
níků, spisovatelů, výtvarníků, teoretiků umění. Tyto
osobnosti vyzývat průběžně prostřednictvím právě
Lípy i LUKu k recenzím divadelních her, filmů, vý-
stav, literatury, včetně názorů na politické dění, atd.
Přeji Lípě dlouhý život, Tobě dobré spolupracovníky
okolo, aby nebylo potřeba nasedat na kolotoč
svárů, hádek a problémů. 

Z Vysočiny srdečně zdraví a ještě jednou děkuje
Bohumila Sarnová. 

Vyřizuji pozdrav i od Františka.

108

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_01_2017_LIPA  20.04.17  11:52  Stránka 108



109

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

PROHLÁŠENÍ SVĚTOVÉ RADY MÍRU
K RAKETOVÉMU ÚTOKU USA NA SÝRII

Světová rada míru odsuzuje současné raketové útoky USA na cíle v Sýrii jako akt další eskalace im-
perialistické intervence v Sýrii a celém regionu. Jedná se o zločin, jehož záminkou je údajné použití che-
mických zbraní syrskou armádou ve městě Chán Šajchůn v provincii Idlíb. 

Bombardování Sýrie ze strany USA nepředstavuje pouze porušení principů Charty OSN, ale také po-
kračování politiky předchozích vlád USA, nyní následované vládou prezidenta Donalda Trumpa. Poté, co
vytvořili, vycvičili a financovali žoldácké ozbrojené skupiny tzv. Islámského státu a dalších, poskytují nyní
USA, NATO a Evropská unie, společně se svými spojenci v regionu, podobně jako opakovaně v minulosti,
svou podporu ozbrojeným teroristickým silám pro jejich útoky na syrskou armádu. Za těmito bojovými
operacemi jsou plány na vytvoření „Velkého Středního východu“, ve kterém by imperialismus ovládal
energetické zdroje, a ve kterém by existovaly jimi dosazené režimy v nových hranicích.

Světová rada míru vyjadřuje svou solidaritu s národy Středního východu a podporuje jejich právo na
to, aby mohly svobodně rozhodnout o své budoucnosti bez jakéhokoliv zahraničního vměšování. Světová
rada míru odsuzuje pokrytectví a dvojí morálku imperialistů, kteří podporují a páchají útoky proti celým
národům, nutíce statisíce lidí, aby se stali uprchlíky, zatímco „roní slzy“ nad osudy lidí, kteří právě „díky“
nim byli přinuceni utéct ze svých domovů, aby si zachránili holé životy. Světová rada míru vyzývá své
členy a přátele, aby odsoudili imperialistickou intervenci na Středním východě, a vyjádřili svou solidaritu
s národy, které jsou jejími oběťmi. Sekretariát Světové rady míru, 7. dubna 2017

Překlad: České mírové hnutí

ZA JIRKOU STANEM
Dne 4. března 2017 ve věku 91 let po krátké těžké

nemoci navždy odešel novinář a spisovatel Jiří Stano.
Od osvobození své rodné Ostravy Rudou armádou
v květnu 1945 se až do posledních chvil svého života
angažoval svým psaním ve prospěch nově a ne-
snadno se rodící socialistické společnosti. Začínal
jako šéfredaktor nakladatelství Rovnost, třicet pět let
pak byl reportérem a fejetonistou Rudého práva.
Sedm let vykonával poslání stálého zpravodaje v Bul-
harsku, Rumunsku, Turecku a na Kypru. Od svého od-
chodu do důchodu po státním převratu v roce 1989
se podílel jako spolupracovník a dopisovatel na ob-
sahu levicových novin a časopisů – například měsíč-
níku Slovanská vzájemnost, čtvrtletníku Lípa (dříve
Zpravodaj VNK, kde byl i členem redakční rady), de-
níku Haló noviny, týdeníku Obrys-Kmen (nyní přejme-
novaného na LUK, tedy Literatura * Umění * Kultura)
či listu Dialog. Stál rovněž u zrodu našeho Výboru ná-
rodní kultury v roce 1993 i Unie českých spisovatelů
v roce 2001. Jeho celoživotní dílo, tvořící skoro čtyři desítky dokumentárních a beletristických knih, to
včetně sbírek básní, satir a epigramů, a také několika děl dramatických, bylo odměněno Státní cenou,
bulharským Řádem Cyrila a Metoděje, Řádem práce, a dalšími cenami a vyznamenáními. S úctou budeme
na tohoto našeho předního novináře, spisovatele, básníka, ale i kamaráda a soudruha vzpomínat. JP
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KALENDÁRIUM
Josef Čapek – výročí narození 130, výročí úmrtí

72
(23. 3. 1887 Hronov – duben 1945 koncentrační

tábor Bergen - Belsen). Malíř a spisovatel. Vý-
tvarné umění studoval v Praze a Paříži. Byl spolu-
zakladatelem Skupiny výtvarných umělců (1911)
a členem Mánesa. Byl redaktorem Uměleckého
měsíčníku, Volných směrů, Národních listů a od
r. 1929 do svého zatčení pracoval v redakci Lido-
vých novin. Literárně spolupracoval s bratrem Kar-
lem (Lásky hra osudná, Krakonošova zahrada,
Adam Stvořitel). Samostatně vydal např. Lélio, De-
vatero pohádek, Stín kapradiny. Vytvořil slovo
robot, které bratr Karel rozšířil do světa hrou RUR.
Za okupace byl vězněn v koncentračních táborech
Dachau a Buchenwald, kde potají překládal fran-
couzskou a španělskou poezii, sám psal básně
a kreslil. Byl přidělen do písmomalířské dílny, kde
mj. výtvarně zpracovával rodokmeny esesáků.
Zemřel při tyfové epidemii, jeho tělo nebylo nale-
zeno, a na Vyšehradském hřbitově má pouze sym-
bolický hrob. 

Hana Kvapilová – výročí úmrtí 110
(29. 11. 1860 Praha – 8. 4. 1907 Praha). Rozená

Johana Kubešová. Významná divadelní herečka ze
slavné generace Národního divadla, jevištní part-
nerka Eduarda Vojana. Po ochotnických začátcích
pracovala ve společnosti Pavla Švandy ze Semčic.
V r. 1888 se stala členkou Národního divadla. Jejím
manželem byl novinář, spisovatel a režisér Národ-
ního divadla Jaroslav Kvapil. K jejím významným
rolím patří Nora, princezna Pampeliška, Mahulena.
Na pomníku v Kinského sadech v Praze ji Jan
Štursa zachytil v kostýmu Elidy v Ibsenově dramatu
Paní z moře. Pod tento pomník uložili i hereččinu
urnu.

Sté narozeniny slaví Bohumil Dvořáček
(6. 5. 1917 Týniště nad Orlicí). Historik, středo-

školský profesor, překladatel z němčiny. Po od-
chodu do důchodu pracoval v okresním muzeu
a okresním archivu v Náchodě. Vlastní publicistické
práce věnoval historii Nového Města nad Metují,
kde prožil dětství a stal se kronikářem. Vydal knihu
Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují
(1988). Na jeho počest vybudovalo Nové Město
Dvořáčkovu vyhlídku, značenou stezku, která vede
k neobvyklým výhledům na zámek a vybrané části
města. 

Marie Terezie - výročí narození 300
(13. 5. 1717-29. 11. 1780). Rakouská panov-

nice, vládkyně habsburské říše, která zahrnovala
i Česko. Titul císařovna je nepřesný. Císařem
Svaté říše římské byl její manžel František Ště-
pán Lotrinský. Do českých dějin se zapsala ztrá-
tou Slezska ve válce o rakouské dědictví a řadou
osvícenských reforem, platných pro všechny c.
k. země, na které navázaly reformy jejího syna
Josefa II. V trestním právu bylo zakázáno mučení,
byly vytvořeny tereziánské katastry, soupisy
půdy, domů a obyvatel. Robotním patentem zmír-
nila robotní povinnost. R. 1774 zavedla všeo-
becně vzdělávací povinnost pro chlapce i dívky,
a reformovala školský systém.

Jan Samec – výročí narození 100
(14. 5. 1917 Strakonice – 9. 8. 1988). Malíř,

grafik, pedagog a scénograf. Od r. 1948 žil v Kar-
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lových Varech. Jako ilustrátor spolupracoval s na-
kladatelstvím Orbis, vytvářel kostýmní a scéno-
grafické návrhy pro oblastní divadlo v Karlových
Varech, podílel se na restaurování exteriérové
malby tamního pravoslavného kostela. Jako pe-
dagog působil na místním gymnáziu a Střední
průmyslové škole keramické. Z manželství s he-
rečkou Jiřinou Štěpničkovou měl syna Jiřího
Štěpničku.

Antonín Langweil – výročí úmrtí 180
(16. 6. 1791 Postoloprty - 11. 6. 1837 Praha).

Tvůrce papírového modelu Prahy. Německé pří-
jmení začal jeho otec Vít Dlouháchvíle používat po
svém povýšení na stárka pivovaru v Prachaticích.
Rodina se často stěhovala. Jako absolvent Hospo-
dářského ústavu Langweil nastoupil úřednickou
dráhu. Převážily však umělecké zájmy, studoval na
Akademii výtvarných umění ve Vídni, pokoušel se
o založení tiskárny a litografické dílny. V r. 1822
získal místo knihovního sluhy v Univerzitní kni-
hovně s bytem v Klementinu. Přivydělával si ma-
lováním miniaturních portrétů a pracoval na
modelu Prahy. Práce ho vyčerpávala finančně a ro-
dina žila v chudobě. Povinnosti v knihovně zhoršo-
valy jeho zdravotní stav. Až po jeho smrti císař
odkoupil od vdovy model Prahy a věnoval ho
Muzeu království českého.

Josef Kainar – výročí narození 100
(29. 6 1917 Přerov – 16. 11. 1971 Dobříš). Bás-

ník a všestranný umělec. Byl i novinářem, pracoval
pro rozhlas a film, koncertoval (kytara, klavír,
housle). Byl členem umělecké skupiny 42. Od
r. 1947 se plně věnoval literatuře. V r. 1970 se stal
předsedou výboru nového Svazu českých spisova-
telů. Počátky jeho tvorby jsou ovlivněny existenci-

alismem (např. 1946 Nové mýty se slavnou básní
Stříhali dohola malého chlapečka). Po Únoru se
přidala radost z budování socialismu (Veliká láska,
Český sen, Člověka hořce mám rád). Jeho absurdní
drama o zneužívání moci Ubu se vrací, aneb dršťky
nebudou (1949) bylo zakázáno. Proslulá je jeho
písňová tvorba – otextoval písně amerických swin-
gových hudebníků, psal texty, které zhudebnil sám
nebo jiní (např. Vladimír Mišík, Karel Plíhal, Michal
Prokop, Jiří Suchý, Zuzana Navarová, Eva Olme-
rová.)

Přemysl Kočí – výročí narození 100
(1. 6. 1917 Rychvald u Karviné – 15. 1. 2003

Praha). Operní pěvec. Debutoval v r. 1939 v Zem-
ském divadle v Ostravě jako Escamillo v Carmen.
Od r. 1949 působil v Národním divadle jako sólista,
v letech 1966 až 1983 jako režisér, a v letech 1969-
1978 ředitel. V r. 1977 získal Řád práce a r. 1979
titul národní umělec. Disponoval barytonem znač-
ného rozsahu i hereckým mistrovstvím. Vytvořil
řadu pěvecky i herecky výrazných rolí, např. Voka
v Čertově stěně, krále Vladislava v Daliborovi, Ev-
žena Oněgina, Scarpiu, Borise Godunova, Dona Gi-
ovanniho, Figara, Lomikara v Psohlavcích a Šiškova
v Janáčkově Z mrtvého domu. Pro jeho politickou
angažovanost mu porevoluční Národní divadlo
odepřelo poslední poctu v podobě smutečního roz-
loučení ve foyer historické budovy.

Leopolda Dostalová – výročí úmrtí 45
(23. 1. 1879 Veleslavín (Praha) – 27. 6. 1972

Praha). Herečka. Patřila k nejvýznamnějším
představitelům kvapilovské i hillarovské éry či-
nohry Národního divadla. Mládí prožila v Podě-
bradech, kde ji mezi místními ochotníky objevil
Jaroslav Kvapil. Herectví studovala soukromě
u Hany Kvapilové. V Národním divadle začala rolí
Maryši v r. 1901 a s dvojím přerušením (1920-
1924 Divadlo na Vinohradech, 1942-1945 do-
časné penzionování) působila do r. 1959 jako
členka činohry, do r. 1969 pohostinsky. Do r. 1971
hrála v Divadle za branou. K jejím významným
rolím patřila Mína v Hilbertově Vině, Ofélie v Ha-
mletovi, Brücknerova Alžběta Anglická, Runa
v Radúzovi a Mahuleně. Titulní roli v dramatu
Matka napsal Karel Čapek přímo pro ni. V r. 1947
dostala titul národní umělkyně, v r. 1958 Řád
práce. Sestra režiséra Karla Dostála, byla dvakrát
vdaná – za pěvce Václava Klimenta a sochaře
Karla Dvořáka.

EVA BARTŮŇKOVÁ
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