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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Milí čtenáři,
byť s menším zpožděním, je tu nová Lípa. Čekají vás v ní v úvodu články,

věnované aktivitám Sudetoněmeckého landsmanšaftu, a to i v širších his-
torických souvislostech. Unie českých spisovatelů uspořádala konferenci
na téma Vlastenectví? Evropanství? Přinášíme z ní první příspěvky, a to
od Petra Žantovského a Petra Saka. Následuje již obvyklý tucet básníků,
kteří se tu představí svou tvorbou. Dále se věnujeme Všeslovanskému
sjezdu v Ruské federaci, kam jsme rovněž vyslali našeho delegáta Honzu
Korála. Stoupající napětí mezi Ruskou federací a útočným paktem NATO
na čele se Spojenými státy americkými jsme nemohli ani zde nechat bez
povšimnutí. Zápas o mír pokračuje. Ukazujeme na ty, kteří jsou největší
hrozbou pro mírové soužití na naší planetě. Ta část mocenské elity v USA,
která chtěla ukončit vyhrocené nepřátelství vůči Ruské federaci a Vladi-
miru Putinovi, hrozící až přerůst do jaderného konfliktu, je ostrakizována
a zatlačována do kouta, včetně prezidenta Donalda Trumpa. Jeho snahy o navázání normálních vztahů
nejen s Ruskem, ale třeba i s Čínou, se nesetkaly s pochopením většiny skutečných vládců USA. Je proto
vystaven obrovskému tlaku jimi ovládaných mainstreamových médií, které tak až na vyjímky mají v ru-
kách jeho nepřátelé. Nešetří ho kongresmani a senátoři za Demokraty, ale ani za Republikány. Nemůže
se zcela spolehnout rovněž na své vlastní spolupracovníky a spolupracovnice, které si do Bílého domu
vybral. Podrazáctví či neschopnost musí proto řešit častými obměnami ve svém týmu. Ale klacky pod
nohy jsou mu házeny ze všech stran, jeho úmysly – byť tu lepší, tu horší, s nimiž do toho ve volebním
klání v minulém roce šel - jsou tak v podstatě v troskách. Je jako cool v plotě. Tváří se sice i nadále se-
bejistě až sveřepě, ale tím jen těžko může zastřít, že dělá již jen to, co je mu dovoleno či nepřímo určeno
skutečnými vládci a mocipány udělat. Pokud občas trochu vybočí, okamžitě narazí. Tamní Deep State na
čele s bankstery, oligarchy a neokons ukázal svou obrovskou moc, a společně s mašinérií mainstreamo-
vých médii z něj udělali evidentně ještě větší loutku, než je v USA u prezidentů obvyklé. Štvanice na něho
probíhají bez ustání na nespočtu pódií a scén. Zda to všechno ustojí je stále velkou neznámou. V Lipce
se poté věnujeme kauze růžového tanku, vystaveného v Brně a reakci lidí na tuto další protiruskou pro-
vokaci ze strany havloidů a pravdoláskařů. Naleznete tu rovněž články, věnované literární a filmové
tvorbě. V závěru na vás čeká tradiční kalendárium s osobnostmi naší kultury a historie.

Věříme, že vás Lípa opět zaujme a těšíme se na vaši odezvu. 
Zajímavé počtení vám přátelé přeji. Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa
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HISTORIE SE RÁDA OPAKUJE
PETR ŽANTOVSKÝ

Je tomu právě 80 let, kdy byl československou
vládou vyhlášen Program národnostní politiky (neboli
Únorová dohoda), kde vláda Milana Hodži 18. února
1937 stanovila základní rámec národnostního vyrov-
nání v Československu. Vláda se v prohlášení zavá-
zala k hospodářské pomoci německým oblastem,
přidělování veřejných zakázek a obsazování pozic ve
státní správě podle národnostního klíče. Únorová do-
hoda měla být jistou bariérou samozřejmě ale hlavně
ústupkem vůči sílícímu radikalismu zejména Sude-
toněmecké strany, a také výrazem snahy vytvořit
lepší podmínky pro úpravu vztahů s Německem. Su-
detoněmecká strana dohodu hned 20. února 1937
odmítla.

Abychom této události rozuměli v celých souvis-
lostech, neškodí si připomenout několik důležitých
momentů z historie sudetoněmecké politiky. Vedle
německých sociálních demokratů a křesťanských
sociálů – lidovců,  fungujících na našem území dávno
před Hitlerem, začala Sudetoněmecká strana vedená
Konradem Henleinem nabývat vrchu velmi brzy po
svém založení. V rámci příprav na založení strany se
Henlein zúčastnil turnerských slavností zahraničních
Němců ve Stuttgartu, kde byl přijat Adolfem Hitlerem.
Nová organizace pod názvem Sudetoněmecká vla-
stenecká fronta (Sudetendeutsche Heimatsfront,
SHF) se ustavila 1. října 1933, tedy  téměř okamžitě
poté, co Německo ovládl Hitler.

Organizace měla podle vstupního prohlášení
 odstranit politické stranictví a pečovat o celý „su-
detoněmecký kmen“ bez ohledu na jednotlivé
stavy. Je zřejmé, a dále se to zřetelně ukáže, že tato
deklarace byla jen špatně padnoucí zástěrkou sku-
tečných iredentistických snah v duchu budoucího
hesla Heim ins Reich. Snaha „odstranit politické
stranictví“ až příliš smutně připomíná pojem nepo-
litické politiky. V Henleinově provedení šlo o anulaci
vlivu tradičních německých politických struktur,
které v rámci Československa dlouhodobě státo-
tvorně fungovaly, a jejich nahrazení zcela novým
typem kolektivního nacionálního aktivismu, který
se nehlásil k nějaké tradičné pravo-levé politické
ideologii, soustřeďoval se výhradně na vytvoření co
nejpočetnější a tedy nejsnáze ovladatelné, vnitřně
zcela nediferencované masy. Ta pak měla za úkol
být předvojem a pátou kolonou Třetí říše v našich

zemích, což se nedlouho poté i podařilo uskuteč-
nit.

Henlein původně ve svých projevech až do roku
1937, zdůrazňoval údajný odstup od německého ná-
rodního socialismu a ujišťoval o loajalitě k Českoslo-
venskému státu zdůrazňoval uznání myšlenky
občanských svobod. Například 9. října 1934 pro
Rumburger Zeitung prohlásil, že odsuzuje jak pan-
germanismus, tak panslavismus a odsuzuje i fašis-
mus, nacismus a bezbřehý liberalismus. Doslova
pravil: „Říkám jasně, že jsem s hitlerismem nikdy
neměl a nemám nic společného. Německý nacio-
nální socialismus končí pro nás na hranicích, stejně
jako tam končí SHF.“

V prosinci 1935 byl Henlein pozván do Velké Bri-
tánie na pozvání Královského institutu pro meziná-
rodní záležitosti. Ve svém projevu připustil, že
i sudetští Němci mají díky svému radikalismu vinu
na špatných vztazích mezi Čechy a Němci, ale záro-
veň ostře kritizoval českou politiku ve vztahu k men-
šinám. Na přednáškovém turné v Londýně byl pak
Henlein ještě třikrát, v letech 1936, 1937 a 1938. Set-
kal se s např. i s W. Churchillem. Stále však prohla-
šoval, že se snaží o řešení problému sudetských
Němců v rámci Československa.

Jenomže šlo jen o slova. Realita byla o něčem
jiném. Od léta 1934 bylo zahájeno financování čin-
nosti SHF z Říše. 30. dubna 1935 se SHF přejmeno-
valo na Sudetendeutsche Partei, aby se jako politická
strana mohla zúčastnit parlamentních voleb. Od li-
stopadu 1937 vedení SdP koordinovalo svoji politiku
s vedením NSDAP tak, aby došlo k oddělení Sudet od
československého státu a došlo k integraci oblastí
s převážně německým obyvatelstvem s německým
státem.
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Československá vláda dávala zpočátku jasně na-
jevo, že nepočítá se spoluprací s SdP, ale hodlá na-
dále jednat jen s tradičními německými stranami. Ty
ale zastupovaly jen maximálně 30 % voličů z řad su-
detských Němců. Vláda proto byla zanedlouho nu-
cena zahájit jednání s SdP. Československá vláda
tedy 18. února 1937 přijala Program národnostní po-
litiky, kterým vyšla vstříc požadavkům sudetských
Němců. S tímto dokumentem souhlasily všechny su-
detoněmecké demokratické politické strany, avšak
SdP, jak už bylo řečeno, ho ihned zavrhla. Bylo
naprosto zřejmé, že hesla o zlepšení situace
sudetských Němců v ČSR jsou záminkou, aby
mohlo dojít k naplnění cíle pro německé na-
cionalisty prvořadého – rozbití Českosloven-
ska a získání jeho území.

Toto potvrdil později i sám Henlein, když ve
svém projevu ve Vídni dne 4. března 1941
mimo jiné řekl: „Právě zde, v dunajské kotlině
a v Sudetech povstali první hlasatelé Velkého
Německa, právě zde zapustila kořeny idea
pangermanismu… Abychom se zpočátku vy-
hnuli zásahům českých úřadů a rozpuštění,
museli jsme zpočátku skrývat naši přísluš-
nost k nacionálnímu socialismu. … Během
několika let se sudetským Němcům podařilo
ohrozit vnitřní stabilitu Československa tak zásadně,
že bylo zralé na likvidaci…“

Pokud se ještě pohybujeme v dimenzích druhé po-
loviny 30. let, kdy celá Evropa byla značně rozkolí-
sána a nejistá ve svých někdejších hodnotách (na
pozadí arogantního, ale pro mnohé charismatického
nacismu), stojí za to zmínit, jak sudetoněmecká par-
taj uspěla v parlamentních volbách. Tato čísla se
v učebnicích příliš nevyskytují, protože by bylo nutné
je doprovodit náležitými vysvětlivkami, ale to se chce
jen málokomu. 

V roce 1935 šlo v pořadí o čtvrté a zároveň po-
slední parlamentní volby (dříve 1920, 1925, 1929)
během první republiky. Voleb se účastnilo 16 stran
a koalicí, z nich mandáty získalo 14 subjektů. Zvo-
leno bylo 300 poslanců a 150 senátorů. Důležitý de-
tail: volební účast byla povinná a za neúčast u voleb
hrozila sankce. Volby vyhrála jednoznačně Sudeto-
německá strana. Ve volbách do Poslanecké sně-
movny získala 15,18% hlasů, což jen díky dobovému
přepočtu přetavila v pouhých 44 mandátů oproti 45
mandátům agrárníků (kteří však měli skoro o pro-
cento nižší volební výsledek). Abychom si to před-
stavili v absolutních číslech: sudeťáky volilo víc než

milion a čtvrt voličů. Ostatní tradiční české strany
(národní socialisty, sociální demokraty, komunisty, li-
dovce – agrárníky nepočítaje) volil jen cca dvojná-
sobek voličů. Což odpovídá tehdejšímu rozvrstvení
obyvatelstva, kdy Němců byla skoro třetina, alespoň
v českých zemích. Obdobně dopadly i volby do Se-
nátu – Sudetští Němci 15 % (přes milion hlasů), ag-
rárníci (v závěsu -14 %) – a další struktury v zásadě
kopírují výsledky Sněmovny. Není tedy divu, že hen-
leinovcům narostla křídla. A že předtím slibovali

 loajalitu republice, kdo by se tím - na pozadí tak osl-
nivých volebních výsledků - zabýval!

V čem tkví důvod těchto výsledků a proč se jejich
analýzou obvykle nezabývají ani středoškolské učeb-
nice? Inu proto, že vyžadují aspoň triviální politolo-
gické zamyšlení. Výsledky českých tzv. standardních
stran byly průmětem politické volby, zatímco
 výsledky sudeťáků nebyly způsobeny volbou racio-
nální, založenou na ekonomických, sociálních a ji-
ných tradičních kritériích, nýbrž ryze na kritériu
národnostním, tedy emocionálním. Ano, je pravdě-
podobné, že dobová česká reprezentace se nezacho-
vala vždycky úplně optimálně při zamýšlení se nad
otázkami etnických a národnostních menšin, a v oka-
mžiku, kdy přijala dnes vzpomínané výroční memo-
randum z roku 1937, už bylo vlastně pozdě.
Podstatné je jiné poučení: ani sebevětší porce
 rozumu v politice zpravidla nemá mnoho šancí proti
dovedně využité emocionalitě, to za prvé. A za druhé?
Nikdy nevěřte nejbližšímu spojenci: obvykle se z něj
stane nejzavilejší a nejúkladnější zrádce a nepřítel.

Toto poučení ostatně přetrvalo věky a má svůj
smysl i dnes.

20. 2. 2017 PL

So
vě

ts
ká

 k
ar

ik
at

ur
a 

M
ni

ch
ov

sk
é 

do
ho

dy
 1

93
8

Lipa_02_2017_LIPA  30.08.17  16:51  Stránka 3



Projev prezidenta ČR Miloše Zemana v Lidicích
"Rád jsem přijal pozvání do Lidic, protože právě zde

si vzpomínáme na tragickou událost naší historie.
Kdyby to byla jenom nostalgická vzpomínka, tak by to
bylo málo, ale bohužel, jak říkal Santayana, lidé, kteří
zapomněli na svoji minulost, jsou odsouzeni k tomu ji
znovu prožít. A my prožíváme to, čemu se říká iluze
déja-vu, iluze již jednou viděného, iluze, že se opět
vrací mezinárodní terorismus. Ale ona to není iluze,
ona je to, jak se kdysi říkalo po sovětské okupaci, tvrdá
realita. V minulosti byl mezinárodní terorismus repre-
zentován především rasovou nenávistí, kterou ztěles-
ňovalo nacistické Německo. Dnes je mezinárodní
terorismus charakterizován náboženskou nenávistí is-
lámského fundamentalismu, ale výsledky jsou v obou
případech stejné.     

Dovolte mi, abych vzpomněl na
svoji nedávnou návštěvu Číny,
v jejímž závěru jsem se byl poklo-
nit obětem takzvaného Nanking-
ského masakru, kde zahynulo 300
000 civilních obyvatel v roce 1937.
Řekl bych, že tehdy začala 2. svě-
tová válka, válka mezi Čínou a Ja-
ponskem. My jsme příliš
europocentričtí a domníváme se,
že 2. světová válka začala v září
1939, ale nebylo tomu tak.

Chtěl bych připomenout, že
v roce 1935, kdy Němci okupovali demilitarizovanou
zónu v Porýní, bylo možné dosáhnout toho, že by brit-
ské a francouzské divize bez jediného výstřelu doká-
zaly německou okupační armádu porazit, protože ta
neměla ve své výzbroji žádné ostré náboje a měla pří-
kaz se stáhnout, jakmile narazí na odpor. A místo toho
byly vydány některé prázdné protestní rezoluce proti
porušení Versailleské smlouvy, třebaže tehdy v Ně-
mecku byl německý generální štáb a jeho šéf, generál
Halder, který pokládal Adolfa Hitlera za nebezpečného
blázna, připraven právě na základě tohoto zásahu brit-
ských a francouzských ozbrojených sil Hitlera svrh-
nout. Kdyby k tomu došlo, nebyla by Mnichovská
dohoda, nebyl by holocaust, nebyla by 2. světová
válka, a tedy by ani nebyly Lidice. Jak málo tenkrát
chybělo. Ale takzvané demokratické země měly tehdy
v čele zbabělce. Nebyl tam ani Churchill, ani de Gaulle,
byl tam Chamberlain a byl tam Daladier, byli tam lidé,
kteří v pohodě svých kanceláří se obávali tehdy paci-
fisticky naladěné většiny svých voličů, kteří se báli

války. A protože se báli malé války, měli nakonec válku
velkou.

A tím chci závěrem svého vystoupení přejít k ana-
logii se současnou situací. I my jsme dnes zbabělci,
a vím, že přihlouplí novináři mě budou za tuto kritiku
kritizovat. Jsme zbabělci proto, protože často oteví-
ráme náruč islámským radikálům, často mluvíme o to-
leranci vůči nim, často mluvíme o přizpůsobení se
jejich kultuře, byť je tato kultura neslučitelná s evrop-
skou kulturou, která zde vznikala a vyrůstala po
mnohá a mnohá staletí.

Myslím si, že dnes bychom si měli uvědomit, že te-
roristické útoky v Evropě jsou právě dílem naší zba-
bělosti, která je vydávána za multikulturní toleranci.

Česká republika se nemá za co
stydět. Bojujeme proti islám-
skému terorismu v Afghánistánu,
v Iráku, na Sinaji, v Mali i v jiných
zemích. Ale co dělají ti ostatní?
Před dvěma dny jsem se vrátil ze
summitu NATO v Bruselu a na
pracovní večeři, když všichni vy-
jadřovali kondolence britské pre-
miérce, jsem říkal, já nechci na
každém summitu NATO někomu
kondolovat, protože se jednou
může stát, že budete kondolovat
mně. A aby k tomu nedošlo, po-

třebujeme dosáhnout toho, aby islámští radikálové,
kteří jsou dnes viditelní na sociálních sítích, nebyli po-
važování za zbloudilé ovečky evropské civilizace, ale
naopak za nepřátele této civilizace, a aby byli depor-
továni, případně uvrženi do vězení. Vidíte na příkla-
dech těch, kdo způsobili řadu evropských
teroristických útoků, že je tajné služby měly v hle-
dáčku po řadu měsíců, a nic s tím neudělaly. To je
právě ta zbabělost, maskovaná jako multikulturní to-
lerance. A tak přeji všem Evropanům, a nejen jim, aby
našli odvahu. Odvaha je těžká, zbabělost je levná, ale
díky zbabělosti zde můžeme mít nové a nové Lidice.
Mějme proto odvahu.

*****************************************
Tento krátký projev pronesl dne 27. května 2017

prezident naší České republiky Miloš Zeman při příle-
žitosti převzetí symbolického klíče od obce Lidice. Ma-
instreamová media se o jeho obsahu zmínila
minimálně. Důvod je prostý. Nepodařilo se jim v něm
najít nic zajímavého, co by prezidenta diskreditovalo. 
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Jménem vlády československé činím toto pro-
hlášení: Vzali jsme na vědomí rozhodnutí zbabě-
lých nacistických vetřelců uvěznit příbuzné
zahraničních pracovníků pro obnovení Českoslo-
venské republiky.

Týká se nás, kteří politický odboj vedeme, týká
se všech Čechoslováků po celém světě, kteří
s námi bojují a kteří s námi zvítězí. Týká se
ovšem, a to především, také vás, naši drazí doma,
a my dnes na vás myslíme s láskou a vděčností,
na vaše nejzbabělejší žalářníky s hněvem a od-
hodláním. Vaše svědomí je čisté, naši drazí,
a naše také. Jen zbabělý Němec, který se bojí
o svou vlastní kůži, může očekávat, že se národ
pod jejich hrozbami boje vzdá. Naši příbuzní jsou
také všichni ti umučení a zavraždění. Jsou to děti
celého národa a jejich smrt zavazuje k neúpro-
snému boji. Zradili bychom především tyto svoje
mrtvé děti, kdybychom ustoupili ničemným hroz-
bám zvířecího Franka. Lépe zemřít než zmizet
v propadlišti hitlerovské zvířeckosti a stát se ot-
roky otroků. Heydrichovo nábřeží v Praze je ne-
slučitelné s celou historií našeho slavného
národa, stejně jako Hrad, dokud je znečišťován
Němci, není hradem králů a československých
presidentů.

Velmi se mýlí hnusný Frank, domnívá-li se, že
vás nebo nás zastraší. My s pomocí boží v práci
pokračovat budeme a také vy budete pokračovat
v boji. To se vám i nám rozumí samo sebou. Frank
ve své hnusné řeči řekl jednu velkou pravdu: bez
Čech a Moravy nemůže být nacistického Ně-
mecka. Proto chtějí Němci celý český národ vy-
hubit. Ale samostatné Československo obnoveno
bude, Německá říše tak, jak ji chce Hitler, bude
zničena, a všichni viníci potrestáni. Dohodli jsme
se se všemi spojenci o potrestání válečných zlo-
činců. Ne pomsta, ale soudní projednání každého
zločinu a potrestání všech zločinců bez výjimky.
To vám i vašim mučitelům dnes opakuji jménem

vlády československé a všech vlád spojeneckých.
Soudit budeme přísně, velmi přísně.

Tato poslední do nebe volající zpustlost němec-
kých vetřelců ukazuje nám jasně, že to v Ně-
mecku neklape. Přicházíme právě do poslední
fáze této války. Němci vědí, že vyhrát nemohou,
a mstí se na nevinných ženách a dětech. Frank

se pokouší rozdvojit národ, štve rolníky a dělníky
proti inteligenci. U nás inteligence znamená děl-
níky, sedláky, profesory, kněze, úředníky a učitele
a my jsme národ inteligentní, který se rozdvojit
nedá. To dnes připomínám jménem vlády česko-
slovenské.

A ještě něco: Nejstarší česká universita a s ní
všechny vysoké školy zůstávají i nadále zavřeny.
Tak dodržují nacisté slovo. Nevadí, však my si je
otevřeme sami. Hodina osvobození se blíží, běda,
třikrát běda těm, z kterých tolik pohoršení
vzchází.

Za předešlé války můj otec řekl toto: „Kdyby mi
vzali všecko, kdyby mi vzali ženu, kdybych
v tomto boji ztratil život, nic nemůže změnit cestu,
na kterou jsem se vydal. Musíme dělat revoluci,
jako musíme dýchat.“ Totéž říkáme my a slav-
nostně slibujeme, že neustaneme, pokud poslední
Němec nebude vymrskán ze slovanské Prahy.
K tomu nám pomůže Bůh a vy, svatí doma.

19. října 1942
Jan Masaryk: VOLÁ LONDÝN , str. 195-196, re-

print vydání z roku 1948

Deklarace československé vlády

Němci vězní příbuzné těch, kdož
bojují za hranicemi pro obnovu 
československé nezávislosti
JAN MASARYK

Lipa_02_2017_LIPA  30.08.17  16:51  Stránka 5



Projev, Sezimovo Ústí, 25. května 2016
MARIE NEUDORFLOVÁ

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,
Přišli jsme se poklonit památce presidenta Ed-

varda Beneše, který v těchto krásných historických
místech měl se svou ženou milovaný domov. Zde
čerpal sílu k řešení nelehkých problémů, které před
něj jako vlastence, ministra zahraničí a presidenta
Československé republiky, pohnuté politické po-
měry v Evropě postavily. Byl hluboce intelektuálně
i emocionálně spjat s existencí a důstojností Čes-
koslovenské republiky a veškeré své síly jí věnoval.
Některé jeho koncepty týkající se střední Evropy
neztratily nic na aktuálnosti.

Dodnes jsme pod tlakem deformovaných inter-
pretací státnického úsilí Edvarda Beneše. Ale poc-
tiví historikové, občané i některé organizace
svědomitě pečují o jeho odkaz a snaží se čelit
těmto deformacím. Jednou z těchto organizací je
Společnost Edvarda Beneše, založená roku 1989
řadou vynikajících osobností, jako profesorem stát-
ního práva Václavem Pavlíčkem a profesorkou his-
torie Věrou Olivovou. Ta jako předsedkyně
Společnosti střežila, rozvíjela a bránila politický
odkaz Edvarda Beneše po celé čtvrt století. Bohu-
žel minulý rok zemřela. Zanechala
po sobě velký kus poctivé práce, ve
které se po desetiletí věnovala jak
Československu v pohnutých ča-
sech, tak obdivuhodnému úsilí Ed-
varda Beneše o větší bezpečí
a stabilitu střední Evropy. I dnes je
třeba střežit výsledky jeho práce
pro budoucnost naší země a na-
šeho národa a nenechat se ovliv-
ňovat pokusy narušit její výsledky. 

Po určité nejistotě, kdy hrozil
zánik Společnosti Edvarda Beneše,
valná hromada Společnosti jedno-
myslně zvolila za svého nového
předsedu doktora Pavla Carbola
z ostravské univerzity, který se ujal
vedení Společnosti se vší energií
svého mladí a s velikou zodpověd-
ností, o čemž již svědčí nemalé vý-
sledky jeho práce. 

Ráda bych vám tlumočila jeho
i celého výboru Společnosti

upřímné pozdravy, ocenění toho, co zastupitelstvo
Sezimova Ústí pro památku Edvarda Beneše dělá.
A zvláště mám předat upřímné díky za tvůrčí spo-
lupráci se Společností Edvarda Beneše. Výbor Spo-
lečnosti i její členové vám přejí mnoho zdaru ve
vaší práci, a velké díky za vaši oddanost odkazu
Edvarda Beneše. Čest jeho památce.
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Jak známo, historie se opakuje. A tak ani nepře-
kvapí, že to, čím postihli Němci nás, dnes postihuje
je samé. Podobně jako k nám přišla v 18. století
německá menšina, má teď Německo menšinu tu-
reckou. A podobně, jako se převážná (později na-
prostá) většina „sudetských“ Němců hlásila
k fašismu, převážná většina v Německu žijících
Turků - také už je načase je pojmenovat podobně
nesmyslně po keltském názvu nějakého němec-
kého pohoří - se hlásí k fašismu teď. Vysvětluje se
to tím, že do Německa z Turecka odešla spodina,
která se v Turecku nedokázala chytit. Může to být
ještě horší - jako v případě „sudetské“ menšiny,
která vznikla z převážné většiny útěkem kriminál-
ních živlů, které nedokázali chytit, z Bavorska
k nám.

I mnoho Němců říkalo a říká, že „sudetští“
Němci byli těmi nejhoršími, nejfanatičtějšími
Němci vůbec, že mimo jiné ne Češi, ale právě oni
rozbili Rakousko-Uhersko, a že bez jejich zuřivé
podpory Hitlera - největší podpory, jaké se mu mezi
Němci dostalo - by 2. světová válka vůbec nemohla
vzniknout. Proto jimi i všichni slušní Němci opovr-
hují. Zcela jistě budou mít podobné nevalné mínění
o „sudetských“ Turcích - říkejme jim prozatím tak,
dokud nebude zaveden nový název - i všichni
slušní turečtí Turci.

Němečtí fašisté rozhodně nepokračovali v duchu
Bismarcka, který říkal, že zázrak Pruska spočívá
v tom, že není čistě germánské, že německá duše
je ženská a musí být posilována slovanskou duší,
která je mužská. Vývoj v Německu byl naopak na-
směrován směrem ke „Třetí říši“, založené na est-
rogenech v mužských tělech, které v nich, na rozdíl
od testosteronu, vyvolávají patologickou agresivitu.
Velmi podobným způsobem směruje Turky Erdogan
- říkejme mu tedy rovnou Estrogen. Nemocný muž
na Bosporu, jak se dřív říkalo Turecku, řádí jako sti-
žený bílou nemocí.

Podobně jako „sudetští“ Němci byli a jejich
dnešní pohrobci stále jsou největšími zastánci „ko-
nečného řešení české otázky“, Estrogen vyzývá
v Německu žijící Turky ke „konečnému řešení ně-
mecké otázky“ - vyvraždění obyvatelstva a obsa-
zení celého Německa. U nás - prozatím - zabránila
dokončení „konečného řešení“ včasná repatriace

oné krvežíznivé „nadlidské“ lůzy. (Českým Něm-
cům, kteří nebyli válečnými zločinci, bylo samo-
zřejmě dovoleno u nás po válce zůstat.) Podobně
i dnešní násilné narušování a rozhánění demon-
strací a schůzí protivníků imigrace v Německu ná-
padně připomíná totéž ve třicátých letech. Mnoho
věcí je jak přes kopírák.

„Boží mlýny“ sice melou, ale máme z toho snad
mít radost? Rozhodně ne, protože hlavně hrozí, že
semelou celou Evropu. V případě „sudetských“
Turků žádná repatriace na obzoru není. Naopak
hrozí masový útěk Turků před Estrogenovým fašis-
tickým terorem, a to i do Německa, kde se pak
mohou působením „sudetských“ Turků mnozí
z nich, nebo jejich potomci, fašizovat. Pokud bude
Estrogen sesazen, hrozí zase hromadný útěk fa-
šistů z Turecka - kam jinam, než za tureckými fa-
šisty do Německa. A pokud v Turecku dojde
k občanské válce nebo k rozsáhlým nepokojům,
případně i jen k výraznému snížení životní úrovně
vlivem vnitřního rozvratu, nebo vlivem bojkotu ze
strany jiných zemí, opět hrozí odchod velké části
obyvatel.

Marně hází Putin Evropě, tedy hlavně Německu,
záchranný kruh v podobě svého absurdního spo-
jenectví s Tureckem, aby se ho mohli evropští po-
litici, zcela pod vlivem amerických neokoňů -
a proto povinných odříkávat protiruská říkadla -
chytit a postavit se Turecku, jakožto údajnému rus-
kému spojenci... 15. května 2017  

„Boží mlýny“ melou, ale...
JAN KRISTEK
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68. sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu,
Augsburk, červen 2017
Z projevu Bernda Posselta, dne 3. 6. 2017

Drazí krajané, Český vítr (Der Böhmische Wind)
jsem si výslovně vyžádal od našeho Gerst hofern
Expressu – jsem rád, že jej tak velkolepě zahráli –
aby mě uvedli při velmi důležitém a čestném úkolu.
Kromě toho, že mluvčí sudetoněmeckého etnika
má určitou váhu, je působivé vidět, jak silně fouká
český vítr. Mám velmi čestný úkol, a sice každo-
roční slavnostní udělení Evropské Karlovy ceny su-
detoněmecké etnické skupiny.

Vážení spoluobčané, loni to Bůh zařídil, že jme-
novec Karla Velikého, císař Karel IV., český a ně-
mecký král, měl své 700. výročí v sobotu na
Sudetoněmecký den. Použili jsme to, abychom po-
prvé uspořádali Sudetoněmecký den na kolech
(cestovní). Bylo to velmi působivé. Zde jsme jej
oslavili s mnoha českými hosty, v čele s bavorskou
zemskou vládou. Naše Karlova cena byla loni udě-
lena knížeti Hansovi Adamovi z Lichtenštejna, mo-
ravskému rodákovi, ten pak skočil do auta
a ujížděl do Prahy. Bohužel ne všichni cestovali,
mnozí samozřejmě chtěli zůstat tady, ale mnoho
sudetských Němců, všichni vůdci etnické skupiny
a bavorské vlády s Horstem Seehoferem a Emilií
Müllerovou jeli do Prahy, a tam otevřeli první ba-
vorsko-českou zemskou výstavu - Karel IV. Mnozí
jsme ji už tehdy viděli na podzim v Norimberku.
V obou městech měla rekordní počet návštěvníků.
Včera přišla zpráva, že tato výstava bavorsko-
česká o císaři Karlu IV. byla oceněna jako výstava
roku 2016. Můžeme být hrdí, protože jsme tuto vý-
stavu iniciovali.

Jak víte, existují dvě Karlovy ceny. To je správné
a dobré. Jedna Karlova cena, známá jako Meziná-
rodní cena Karla Velikého města Cáchy, připomíná
daleko z minulosti známého císaře Karla, otce Ev-
ropy. Otcem Evropy byl zván již za svého života.
Ztělesňoval triádu, která tvarovala náš západní svět
a stále jej charakterizuje, a kterou náš Západ stále
potřebuje. Když odřízneme tyto kořeny, budeme
chřadnout. Touto triádou je křesťanská víra, řecká
filozofie a římské právo. Karel Veliký vytvořil ro-
mánsko-německou společnou Franckou říši jako
základ Evropy.  Karel IV. pak také určil evropskou
triádu, druhou evropskou triádu. Jmenovitě tři ro-

diny národů, které formovaly Evropu, Romány, Ger-
mány a Slovany. On to ztělesňoval zvláštním způ-
sobem. Byl zároveň římským císařem, králem
českým a německým králem. Karel IV. byl nejen
velkým Evropanem. Byl mužem zákona. Zejména
je významná Zlatá bula, která má německou kul-
turu a jazyk, první ústava Svaté říše římské. Zů-
stává vyjádřením myšlenky, že právo stojí nad
vládci.  Dříve panovala myšlenka Bourbonských
králů a jejich ústavního právníka Boudina, že zákon
znamená oslabení moci, a že vládce je nad záko-
nem, že stát je nad zákonem. Opačnou myšlenku
vyjadřuje Zlatá bula Svaté říše římské - že vládce
vládne ve skutečnosti svrchovaně z milosti Boží -
nikoli své vlastní milosti - a že zákon mu není pod-
řízen, ale že on je stejně podřízený právu, jako
všichni ostatní v tomto právním společenství. Že
právo přichází od Boha, že naše základní práva vy-
jadřují odpovědnost před Bohem a před lidmi. Na
tomto pozadí se nám podařilo v posledních dese-
tiletích znovu nacházet vynikající evropské osob-
nosti pro udělení této Karlovy ceny. Oni tuto poctu
přijali a my jim můžeme poděkovat za jejich úsilí.

V případě Volkera Bouffiera bych rád zdůraznil
tři věci: za prvé, solidaritu s námi od země Hessen-
sko. Čtvrtý kmen je rozptýlen po celém světě, ale
tady je soustředěna prosperující sudetoněmecká
etnická skupina. V této souvislosti je velmi důležité,
že jsme nejen podporováni Bavorskem, ale zvláště
velké množství našich krajanů bylo po válce, kromě
Bavorska, přijato v Hessensku. 

Pak je zde druhý bod. Země Hesensko má vztah
nejen k nám. V Hessensku je zvláštní starora-
kouská etnická skupina. Premiér je syn Dunaj-
ského Švába z dnešní Vojvodiny. Jeho zástupce,
Tarek Al-Wazir od zelených, má sudetoněmeckou
matku a zná velmi dobře sudetoněmecké záleži-
tosti. A prezident zemského sněmu Hesenska, Nor-
bert Kartmann, je Transylvánský Sas. Hessensko je
charakterizováno vyhnanci a jejich potomky. Voj-
vodina byla jako prosperující malá Evropa v Ra-
kousko-uherské monarchii. Během války v roce
1991 jsem porovnával svůj osud s českou rodinou
ze srbské Vojvodiny, která tam žila 200 let, ztratila
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svůj domov a byla vyhnána jen s tím, co měli na
sobě. Další den jsem řekl České televizi, že vyhnání
může způsobit nacionalismus každého národa,
a že je proto naším společným úkolem a povinností
zakročit proti vyhánění a nacionalismu. 

Pak je tu ještě třetí bod osobnost Volkera Bouf-
fiera. Dělá nejen velkou praktickou práci, za což
děkuji, ale dělá přesně to, co jste vy, Emilie, Hart-
mute, Christiane, označili za politiku za-
loženou na hodnotách. Sudetoněmecký
den v této podobě je možný nejen proto,
že jsme zachovali soudržnost jako et-
nická skupina, a to i 70 let po vyhnání, ale
i proto, že máme mnoho spojenců, jako
je Volker Bouffier a bavorský patronát. 

Tento Sudetoněmecký den s největší
českou přítomností a vysokými zástupci
České republiky je možný jen proto, že
jsme důsledně šli jedním směrem, a sice
bojovali proti jakékoliv formě naciona-
lismu.  Všichni víme, že tato etnická sku-
pina stála od počátku v Evropě, počínaje
Wiesbadenskou dohodou z roku 1950. Ta
nebyla jen jednostranným prosazováním
Charty německých vyhnanců, ale doho-
dou uzavřenou s exilovými Čechy. S čes-
kými partnery, jako byl generál Lev
Prchala, český vlastenec, který chtěl, na rozdíl od
Edvarda Beneše, bojovat proti Hitlerovi. Takže sku-
tečný český vlastenec, který souhlasil s představi-
teli sudetských Němců, že naším úkolem je
budovat společnou Evropu. 

Děkuji českým politikům, kteří k nám přicházejí
a dalším českým přátelům, za odvahu, kterou pro-
kazují, aby byli s námi. Po posledním Sudetoně-
meckém dnu, kdy Daniel Herman promluvil, byl
skutečně nejdivočeji napadán. V letošním roce při-
chází jeho šéf, vicepremiér a vůdce strany. Tento
proces je kontinuální, nejedná se o pomíjivý záblesk
na cestě porozumění, ale je dlouhodobý. To je to, co
generál Charles de Gaulle vždy požadoval, mír sta-
tečných. Tam, kde lidé stojí ve vzpřímené poloze
proti sobě, mohou utvářet budoucnost, protože vědí,
že v opačném případě bude Evropa roztrhána psy.
V době, kdy se skoro stalo, že fašistická Marine Le
Penová – kterou jsem bohužel poznal osobně, se-
děla nedaleko ode mne v Evropském parlamentu –
a komunistický Jean-Luc Mélenchon, oba naciona-
listé financovaní Putinem, byli jedinými kandidáty,
což v případě jejich vítězství mohl být konec Evropy. 

Tato událost ukazuje, že sousedské vztahy
v duchu Karla IV. neztratily svůj význam, naopak
získaly na důležitosti. Naše politika spolupráce
s českým národem je hluboce zakořeněna v his-
torii. Byli jsme jedním ze dvou národů v českých
zemích. Jsme dnes, bez ohledu na to, kde žijeme,
ať už v Hesensku, Bavorsku či Argentině, čtvrtý
kmen Bavorska. Náš krutý osud z nás vytvořil

most mezi původní vlastí, kde jsme byli jeden ze
dvou národů v duchu Karla IV., a Bavorskem, kde
jsme čtvrtým kmenem. Tento most je dlouhodobý
úkol s velmi, velmi velkou perspektivou. Byli jsme
sousedi a budeme vždy sousedy.  Je proto důležité
se k nám sudetským Němcům aktivně postavit při
vytváření střední Evropy. Někdo jako Volker Bouf-
fier, který zná vyhnání ze své rodinné historie, ví,
co nacionalismus znamená, a že tento nacionalis-
mus zničil prosperující malou Evropu ve Vojvodině,
je pro nás nejlepším spojencem na nesnadné
cestě. Nyní můžeme říci, že jsme konečně přišli
na silnici, že  jdeme konečně za jasným cílem  -
dobrou vůlí mezi sudetskými Němci a Čechy. Jsme
rozhodnuti, a to i v případě, že budou nějaké potíže
na obou stranách, důsledně pokračovat v této
cestě, s přáteli a spojenci, jako je Volker Bouffier,
kterému je udělována Evropská Karlova cena su-
detských Němců.

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

Volný a krácený překlad:  Pavel Rejf
ČNL
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Posselt ujišťoval ve Vídni: žádné
právní pozice nejsou opouštěny!

Na pozvání Spolkové rady Sudetoněmeckého
landsmanšaftu Rakouska (SLÖ) se zúčastnil jejího
zasedání 12. listopadu 2016 v "Domě vlasti" ve
Vídni mluvčí sudetoněmecké národnostní skupiny,
Bernd Posselt. Po představení Posselta a jeho uví-
tání, upozornil spolkový předseda SLÖ Gerhard Ze-
ihsel na dobrý pracovní vztah s ním. Bernd Posselt
byl v některých případech v diskuzních příspěvcích
přítomnými účastníky zasedání kritizován. Akcep-
toval útoky, pokud nebyly osobní a byly v souladu
s dobrými mravy. Ale poukázal na určité negativní
příklady.

Uvedl, že pro Spolkové shromáždění Sudetoně-
meckého landsmanšaftu (SB SL) byly vytvořeny
dvě pracovní skupiny, z nichž každá připravila
návrh politického prohlášení a formulaci stanov.
Návrhy byly proto zaslány členům SB SL včas. Po-
změňovací návrhy, dokonce i od nečlenů, byly im-
plementovány. Od hlavních kritiků nikdo
nepředložil žádné pozměňovací návrhy. Velký pro-
blém byl vytvořen novelou § 3.1), ve kterém schází
dosavadní text o získání práva na vlast zpět a na
restituce majetku. Při hlasování o zásadách pro-
hlášení to bylo schváleno téměř jednomyslně, pro
změnu ve formulaci stanov hlasovalo 71,8 pro-
centa. Bernd Posselt zdůraznil, že "právo na
domov" je stále součástí pozměňovacích návrhů.
Ze strany SLÖ nemůže být zřeknutí se náhrady vy-
nucováno. Náhrada škod musí být provedena. Pos-
selt uvedl, že prohlášení o zásadách právní pozice
sudetských Němců nebude opuštěno. Prosazování
požadavků nelze provést silou, ale pouze přesvěd-
čováním. Pokrok v restitucích bude. Posselt věří,
že uplatnění požadavků bude dosaženo změnou
vědomí Čechů, že vyhnání bylo a je nespravedl-
ností. V případě, že si to většina Čechů uvědomí,
může se změnit hodně.

Bernd Posselt oznámil, že v Bavorsku již existuje
Den památky obětí útěku a vyhnání, v Rakousku
dosud ne. V Německu bylo postaveno více než
2000 památníků obětem vyhnání. V České repub-
lice byly postaveny pamětní kameny v Ústí nad
Labem, Brně a Českých Budějovicích. Vysvětlil
také, že zásadní je prosadit neplatnost Benešových

dekretů. Prostřednictvím přímých rozhovorů zá-
stupců lidu je hledáno řešení, které bude vymá-
háno na mocenských orgánech České republiky.

V Deklaraci zásad je jasně stanovena odpověd-
nost za pronásledování a vraždění sudetských
Němců a Čechů, stejně jako za holocaust Židů, mo-
rální a historicko-politická odpovědnost, řekl Bernd
Posselt. Avšak na sudetských Němcích neleží
žádná spoluvina. Pro zástupce SLÖ by mělo být
předpokladem pro usmíření, že Češi přiznají
a budou litovat tehdejší nespravedlnosti. Posselt
řekl, že on a jeho tým pracují na tom, aby Češi
o této době mluvili. Cesta k pravdě a ke usmíření
je nastavena. 

Sudetenpost, 10. 12. 2015, str. 12
Volný překlad pro České národní listy Pavel Rejf

Z letáku Sudety byly a opět budou německé
Vyvraždili jste 271.000 našich příbuzných, na

3.000.000 jste vyhnali z našich odvěkých domovů.
Ukradli jste veškeré naše majetky a zplundrovali
naši zem. Dodnes se roztahujete v našich postelích.
Snažíte se vydávat za oběti germánského útlaku,
a přitom to nebyl nikdo jiný, než právě řád germán-
ský, jeho státoprávní uspořádání a kulturní posel-
ství, které přivedly váš národ k rozkvětu a zajistily
mu místo v civilizované Evropě. Ať již v době Svaté
říše Římské národa Německého, Habsburské mo-
narchie či Protektorátu Čechy a Morava. Kdykoli jste
pouto Česko-německé koexistence přerušili, přivo-
dili jste tím katastrofu pro váš národ i celou zemi.
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Ve dnech 8. - 9. 4. 2017 pořádalo Sdružení Ac-
kermann-Gemeinde se Společností Bernanda Bol-
zana a městem Brno  již tradiční sympozium
"Dialog uprostřed Evropy". Téma XXVI. sympozia
bylo „Moc slova“ (Die Macht des Wortes). V jiho-
moravské metropoli bylo přítomno přes 300 účast-
níků z Německa, České republiky a z Rakouska .

Účastníci společně hledali odpovědi na otázku,
jak zneužívají moc slova populisté. Projednávali
pozitivní zkušenosti z česko-německých a středo-
evropských vztahů v posledních desetiletích, jakož
i mnohá vystoupení populistů v současnosti po
celém světě. Společně posoudili milníky stále in-
tenzivnějšího zpracovávání měnící se historie, ros-
toucí přeshraniční spolupráce a souvislost
s odvážnými projevy jednotlivců a skupin. Toto
Sympozium by mělo sloužit jako stimul a povzbu-
zení pro účastníky, aby vedli boj proti zneužívání
jazykové kultury populisty. 

Od Havlova Slova o slovu a slova jako prostředku
porozumění při tvorbě Česko-německé deklarace

až po analýzu současného populismu a hledání
zbraní proti němu. Snad se podařilo najít dialogic-
kou formu a alespoň těch 300 účastníků na chvíli
zažívalo médii nezprostředkovaný rozhovor o tom,
co utvářelo a utváří náš společný svět. Díky všem,
kdo se o to zasloužili!

Mezi množstvím vážených hostů byli ministr kul-
tury ČR Daniel Herman, předseda Senátu v dů-
chodu, doc. Petr Pithart, velvyslanec Tomáš Jan
Podivinsky, velvyslanec dr. Alexander Grubmayer,
dr. Libor Rouček, dr. Mojmir Jeřábek, honorárním
konzul Georg Stöger, primátor Petr Vokřál,
prof. František Derfler, rakouský politolog
prof. dr. Anton Pelinka, Libor Rouček, dlouholetí
spoluředitelé sekretariátu Česko-německého
fondu budoucnosti Herbert Werner a dr. Tomáš
Kafka, vítězové 6. soutěže Evropská esej na téma
Může jedno slovo změnit svět? Matěj Spurný, Matt-
hias Melcher a Martin Kastler, zástupce primátora
Matěj Holan a brněnský aktivista Jaroslav Ostrčilík
a mnozí další.

Vážení přátelé,
přikládám nalezenou informaci o jedné nedávné akci germanizátorů -  sudeťáků, sudetomilů. Kde

jinde, než v Brně? Spolupořadatelem akce byl podle informace kromě SAG a SBB také Magistrát města
Brna. S pozdravem Pavel Rejf

Paragraf č. 3 stanov SL:

a) zachovat přes tři miliony sudetských Němců,
kteří byli po druhé světové válce vyhnáni ze své
vlasti v Čechách, na Moravě a v sudetském Slez-
sku, a rozptýleni po celém světě, a jejich potomky,
jako politické, kulturní a sociální společenství,
a hájit jejich záležitosti ve vlasti, jakož i na úze-
mích, kde nyní žijí;

b) spolupůsobit za spravedlivé národní a státní
uspořádání, ve kterém budou celosvětově zaže-
hnána vyhánění, vraždy národa nebo ,etnické
čistky' a diskriminace, a kde bude zaručeno ze-
jména právo na vlast, práva národních skupin
a právo na sebeurčení pro všechny národy resp.
národní skupiny;

c) prosazovat právní nárok na vlast, její znovu-
získání a s tím spojené právo národní skupiny na
sebeurčení;

d) hájit právo na navrácení resp. plnohodnotnou
náhradu nebo odškodnění za zkonfiskovaný ma-
jetek sudetských Němců;

e) pečovat o krajany hospodářsky a sociálně;

f) pečovat o kulturní a myšlenkové dědictví
vlasti jako součást německé a evropské kultury,
toto podporovat a dále rozvíjet;

g) přispívat k porozumění mezi národy v Evropě
na základě pravdy a práva, zejména k nastolení
partnerských vztahů mezi Němci a Čechy.

Ze stanov Sudetoněmeckého landsmanšaftu

DIALOG VE STŘEDU EVROPY
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K činnosti Sudetských Němců v současnosti
MARIE NEUDORFLOVÁ

Se zvýšenou aktivitou sudetoněmeckých orga-
nizací v České republice je nutné věnovat této sku-
tečnosti velkou pozornost. Je nutné se hlavně ptát,
proč tomu tak je, co je touto aktivitou dlouhodobě
sledováno a proč se Němcům daří ovlivňovat ve
svůj prospěch řadu českých politiků, jak na nej-
vyšší vládní úrovni, tak regionální a co těmito styky,
často neveřejnými, angažovaní čeští politici sledují.
Poslední otázka je nesmírně důležitá, neboť tito po-
litikové tak činí proti vůli většiny české veřejnosti
(což už je samo o sobě nedemokratické) a ignorují
svými postoji dlouhodobý charakter a cíle sudeto-
německých organizací, což je pro nás velmi nebez-
pečné. 

Je tragedií české politiky, že se po roce 1989
opět dostala hned pod různé silné zahraniční
vlivy, sledující své vlastní zájmy a cíle, a nebyla
schopna se postavit na vlastní nohy, s primárním
ohledem na hlavní potřeby a zájmy českého ná-
roda, na jeho cenné demokratické tradice a cel-
kovou úroveň a důstojnost. Od začátku se do
české politiky dostávali a dostávají lidé politicky
nevzdělaní, morálně nedospělí, oportunní a příliš
poplatní době, která žije daleko více materialis-
mem, scestnými globalizačními tlaky (včetně EU),
než úsilím o funkční demokracii a obecnou pro-
speritu. Řada západních předních politiků i histo-
riků (R. Dahl, J. Dunn, atd.), došla už před časem
k tomu, co T. G. Masaryk dokazoval již koncem
19. století, totiž že funkční demokracie se neobe-
jdou ani bez národních, historicky a kulturně za-
kořeněných, integrovaných celků, ani bez
respektu ke komplexně pojatým demokratickým
hodnotám, které jsou ve značném konfliktu s hod-
notami dnes nejvlivnějšího ekonomického a poli-
tického liberalismu.

Neblahý vliv německých pohledů na českou his-
torii se projevuje už i v českých učebnicích děje-
pisu pro střední školy i v přístupech řady českých
historiků, pro něž jsou nesmírně lákavé zahraniční
granty a stáže, často podmíněné specifickou ori-
entací výzkumu, kterou je stěží možné vnímat jako
objektivní k historii a jejich předmět zkoumání jako
důležitý. Jistě není náhoda, že německá vláda úsilí
sudetských Němců, vnucovat nám své pohledy na
historii a svůj koncept „spolupráce“ s Čechy, fi-

nančně podporuje. Vzhledem k tomu, že pro sudet-
ské Němce začíná historie rokem 1945, je jejich
činnost i v oblasti přístupů k historii nutné vnímat
ne jako odbornou, usilující o objektivní pohled na
historii, rozlišující mezi aspekty historie, které při-
spívaly k pozitivnímu rozvoji společností a národů
a mezi destruktivními, bezohlednými vůči slabším,
ale jako politickou, sledující nevyřčené specifické
cíle pro budoucnost.

To nutně znamená, že činnost sudetoněmeckých
organizací, (v nichž už je nepatrně skutečných su-
detských Němců a je otázka, kdo v nich vlastně je
a proč se k nim hlásí), je v nějakém souladu s cel-
kovou německou politickou strategií, o které se ne-
mluví, ale která je jen těžko v zájmu suverenity
a trvalé a důstojné existence českého národa, jeho
státu a demokracie. Jak je možné, že německá
vláda toleruje a dokonce finančně podporuje seg-
ment své populace, který za svou vlast považuje
část České republiky? Vztah sudetských Němců
k Československu a jeho demokracii byl od 30. let
destruktivní přesto, že měli jako menšina daleko
více práv než menšiny v jiných zemích a než měli
Němci od 30. let v hitlerovském Německu. Jako
občané byli Němci s Čechy naprosto rovnoprávní,
jen neměli privilegia, na která byli zvyklí do r. 1918.
Již v roce 1938 přijali však občanství nacistického
Německa, hned po Mnichovu, a tím ztratili česko-
slovenské občanství. Jakým právem ignorují tyto
zásadní skutečnosti? 

Jejich postoje, postavené na scestných zákla-
dech, jsou vlastně také vyjadřováním neloajality
k Německu, které sudetským Němcům poskytlo po
válce plnohodnotnou vlast a možnosti, jaké Češi
dodnes nemají. Jejich postojům by se dalo rozumět
jedině v souvislosti s jakousi jejich nadějí na
opětné odtržení českého pohraničí od České re-
publiky. Chtějí snad dokázat manipulací historic-
kých faktů a části české veřejnosti a politiků, že
měli pravdu, když se postavili za odtržení českého
pohraničí a za jeho připojení k Německu? Chtějí
přenést své špatné svědomí na Čechy a jejich ini-
ciativu ve prospěch Německa? Chtějí se tak zavdě-
čit Německu, ke kterému před rokem 1938 nikdy
nepatřili? Co německá vláda sleduje podporou je-
jich činnosti?
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Ono už rozdělení Československa  v roce 1992
mělo v pozadí působení Němců, přistěhovalých do
severní Ameriky po roce 1945 (tři miliony). Jejich
přístup k Čechům a k jejich pozitivní historii byl
obecně pohrdavý.1) Snažili se ve svůj prospěch pů-
sobit na české exilové organizace, na historiky,
často prohlašovali i takové nesmysly, že kdyby byli
zůstali v Československu, tak by v něm nikdy ne-
zavládl komunismus.2) Vůbec je nenapadá, že by
pravděpodobnější byl chaos, nenávist, násilné kon-
flikty. V podtextu německých názorů je nepoctivost,
opět je cítit jejich pocit superiority nad Čechy, jejich
tendence dělat z obětí viníky a z viníků oběti.
O tom, že Německo bylo zodpovědné za vznik 
2. světové války nepadlo nikdy ani slovo. (Dnes se
pomalu přesouvá vina za 2. světovou válku na
Rusko). Už tehdy bylo zřejmé, jak málo znali sku-
tečnou českou historii, jak je vlastně nezajímala,
jak považovali Čechy převážně za inferiorní, za pří-
činu rozpadu Rakousko-Uherska, což také neod-
povídá skutečnosti. Kdyby bylo nedošlo k založení
nových nástupnických států ve střední Evropě po
rozpadu rakousko-uherské říše, vznikl by chaos,
možná i občanské války. Ani tuto historii Rakousko-
Uherska a vlastně i Německa, Němci neznali a dů-
kladně neznají dosud. Po desetiletí vyrůstali na
přístupech a učebnicích hitlerovského Německa,
a i ty vydávané dříve objektivním přístupem k Če-
chům a Slovanům neoplývaly, spíše naopak. V Ně-
mecku se dvacet let po válce neučila na školách
historie, aby si Němci nezatěžovali svědomí (do-
hoda mezi Adenauerem a Americkou okupační au-
toritou). Ani dnes toho Němci o střední Evropě moc
nevědí a ve školách se neučí. Ubohé a plné zášti
jsou neustálé útoky na Edvarda Beneše a tím
vlastně i na obnovenou plnohodnotnou českoslo-
venskou státnost po skončení 2. světové války.3)

Bohužel, část české veřejnosti i akademiků pod vli-
vem medií a scestných publikací tyto sebemrskač-
ské přístupy přijímá, někdy na nich staví i svou
kariéru. Někteří současní němečtí historikové už
dospívají k objektivnějším názorům, včetně názoru,
že i malé národy mají právo na důstojnou existenci,
na respekt od velkých národů, a že expanse národů
neznamená ještě pokrok, ale většinou destrukci
cenných hodnot budovaných po staletí. Ale tyto ná-
zory jsou sudetskými organizacemi ignorovány.4) 

Vzhledem k tomu, že odsunutí Němci začínají
historii až po skončení 2. světové války svým od-
sunem do Německa, a toto období naplňují zkres-

lenými, protičeskými výklady, nepravdivými vůči
základním historickým faktům, souvislostem, pří-
činám a následkům, je velká potřeba relevantní
aspekty stále připomínat, dělat rozdíl mezi méně
důležitým a více důležitým, mezi příčinami a dů-
sledky. Je neuvěřitelné, jak sudetští Němci ve
svých postojích zároveň ignorují mezinárodní kon-
text po 2. světové válce, rozhodnutí vítězných moc-
ností, výsledky Postupimské dohody i skutečnost,
že Německo nikdy neplatilo Československu repa-
race, že odsuny byly součástí mezinárodních
dohod. Německo se tehdy zavázalo, že nebude sta-
vět nikdy žádné požadavky vůči českým zemím. 

Kdyby v roce 1945 Československo odmítlo prin-
cip odsunu, bylo by bývalo obviněno z odmítnutí
mezinárodních dohod, pro něj s nepředstavitelnými
následky. Československá vláda ani plně neapliko-
vala princip kolektivní viny, který byl součástí me-
zinárodního principu. Přibližně dvě stě dvacet tisíc
Němců, neangažovaných v německé destrukci vůči
Čechům, v republice zůstalo. Místo vděčnosti za
tuto benevolenci československé vlády, Lands-
mannschaft neustále útočí proti principu ‚kolek-
tivní viny‘, aplikovaného československou vládou.
Ale ona to kolektivní vina byla, což by přístup i ví-
tězných mocností. Kolektivní vina vyplývala hlavně
z toho, že se velká většina sudetských Němců ob-
rátila proti Československu a jeho demokracii, a že
se ve velké míře účastnila zrůdností proti českému
národu během německé okupace. Kdyby se vyšet-
řovala účast jednotlivých Němců na zločinech proti
Čechům, vyšetřování by zabralo desítky let a byla
by to vlastně fraška ve prospěch proviněných.
Mnoho relevantních dokumentů bylo zničeno sa-
motnými Němci, což by také bylo možné považovat
za součást kolektivní viny.  Není ani bezvýznamné,
že žádné podstatné akce sudetských Němců proti
okupaci a německému nacismu se nekonaly.

Otázka je, proč Německo nechávalo a vlastně
nechává tolik prostoru činnosti a argumentům
Landsmannschaftu a jiným organizacím odsunu-
tých? Má snad být Česká republika vmanipulována
do nástroje narušení poválečných mezinárodních
dohod a tím k otevření možností revize výsledků 2.
světové války? To by byl nesmírně nebezpečný
a destruktivní záměr nejen vůči existenci českého
státu, ale i pro Evropu, zvláště střední. Masové mi-
grace muslimů do Evropy (jejíž skutečné cíle ne-
jsou jasné), za kterou je do velké míry zodpovědné
opět Německo, má potenciál vytvořit konflikty,
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chaos a tím k této revizi přispět. Je snad toto
cílem? Nebezpečí několikavrstevné expanze Ně-
mecka do střední Evropy a jeho nedemokratických
korporativních podnikatelských složek, není možno
do budoucna podceňovat.

Na konferenci v Brně nebyl předložen problém,
že nejen sudetští Němci, ale i jejich stoupenci
často argumentují, že Němci žili v Čechách po sta-
letí, od třináctého století na pozvání českých králů
do měst jako řemeslníci. To je sice pravda, ale také
je pravda, že od začátku byli zdrojem konfliktů
s českým zakořeněným obyvatelstvem, kterému
byla cizí vládychtivost značné části německého
obyvatelstva. Daleko podstatnější však je, že
v českém království po třicetileté válce a všech
pohromách včetně morů a cholery, zůstalo v krá-
lovství ze tří milionů jen něco mezi třemisty a pě-
tisty tisíci obyvatel. Samozřejmě, že nejvíce byla
postižena města, v nichž se německé obyvatelstvo
soustřeďovalo (Češi žili hlavně na venkově jako ze-
mědělci). Další vlna německé imigrace přišla až
za Marie Terezie s potřebou levné pracovní síly do
zakládaných manufaktur. Jejich přerostlé sebevě-
domí a pohrdání Čechy, kteří  se teprve pokoušeli
ze sebe setřást nevolnictví a robotu, bylo spjato
s politickou situací Rakouska, v němž Němci (bez
Uherska) tvořili necelou polovinu říše, ale byli
vládnoucím a privilegovaným národem, upírajícím
do roku 1918 rovnocenná práva a možnosti roz-
voje neněmeckým národům. Sudetští Němci se
s touto politikou oficiálně i neoficiálně plně zto-
tožňovali. Těm se po roce 1918 stýskalo po této
privilegované nedemokratické pozici a pocitu nad-
řazenosti nad Čechy. Hitlerovi nedalo moc práce,
aby pro své nedemokratické a protičeskosloven-
ské postoje ve 30. letech získal přes 90% sudet-
ských Němců.

Na tomto pozadí, někdy více, někdy méně zře-
telném, vznikla konference „Komu patří omluva“,
konaná 25. května 2016 v Brně –  hlavně jako re-
akce na nepravdy, hlásané sudetoněmeckými or-
ganizacemi. Těmto nepravdám je třeba čelit
znalostmi a morálními odvážnými postoji, které by
měli důsledně přijmout i čeští politici. Je třeba čelit
obecnějšímu dlouhodobému trendu, dělat z viníků
oběti a z obětí viníky. Většina zemí, ze kterých také
bylo odsunuto německé obyvatelstvo, má od po-
čátku důsledné postoje, které se Němci neodvažují
narušit. Zdá se, že Česká republika byla vybrána
jako nejslabší článek, jako země, v níž národní

identita Čechů byla od konce 30. let nejvíce naru-
šována, a v tomto trendu se dál pokračuje velmi
nečestnými prostředky s cíli, které se začínají dost
zřetelně rýsovat. 

Příspěvky z konference „Komu sluší omluva“
předkládají závažné, málo známé skutečnosti z ob-
dobí těsně po skončení druhé světové války. Pole-
mizují hlavně s nepravdivými názory sudetských
Němců. Sborník z této konference by měl být před-
ložen českým politikům, všem sudetoněmeckým
organizacím, poslán do škol, do knihoven, přeložen
do němčiny. 

Když si nebudeme vážit sami sebe a všeho pozi-
tivního, co pro nás minulé generace za staletí s vel-
kými oběťmi udělaly, myslíce na generace budoucí,
když nebudeme ochotni bránit svou identitu  dů-
kladnými argumenty a rozhodnými postoji, nikdo si
nás nebude vážit a budeme terčem neblahých
tlaků. Orientace na demokracii předpokládá, že
jsme zodpovědní nejen za svou přítomnost, ale i za
minulost a budoucnost, zvláště za ty pozitivní
aspekty. Ústupky z této pozice podemílají i naši úctu
k sobě. Bohužel mnozí čeští historikové, podobně
jako to dělali mnozí za bývalého režimu, se vyhýbají
z oportunních důvodů zkoumání důležitých otázek
a problémů a téměř se nezapojují do polemik. Re-
levantních publikací vzniklých v minulosti není zase
tak málo, ale jsou ignorovány jako zdroj nezpochyb-
nitelných informací. Archivy jsou plné nevyužitého
materiálu, čekajícího na zpracování.

Bohužel nežijeme ve světě, kde demokracie pře-
važuje, kde převažuje respekt velkých a silnějších
států k slabším, ve světě, v němž by expanze sil-
nějších na úkor slabších již neexistovala, kde by
převažovalo úsilí o spravedlnost. Ani intensivní ko-
munikace mezi státy se nezdá být zárukou rozví-
jení demokracie obecně a nenásilného řešení
konfliktů. Vznik národů v novověku je neoddělitelně
spjat s demokratizací společností, a úsilím
o obecný pokrok, včetně mravního, kulturního a so-
ciálního. Objektivní znalost historie je nezastupi-
telná pro identifikaci jak sil a idejí, které přispívaly
a přispívají k pozitivnímu rozvoji národů a většiny
lidí, tak sil a ideologií, které považují agresi a ex-
pansi v různých formách na úkor slabších za legi-
timní prostředek své existence. Bez objektivní
znalosti národní historie není možný obecný pozi-
tivní vývoj, včetně existence demokracie. V ohledu
obrany své vlastní důstojné existence, obrany de-
mokratických principů a objektivních pohledů na
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historii hrají a musí hrát menší národy nezastupi-
telnou roli. Většinou svým vlastním úsilím dospěly
do úrovně, která vyžaduje obecný respekt, která je
podmínkou k rozvíjení demokracie. Zároveň je
zdrojem zdravého sebevědomí a sebeúcty jejich

členů. Nenechme toto pozitivní dědictví narušovat
nepoctivými tlaky, které jsou v rozporu jak s histo-
rickou zkušeností a pravdou, tak s důstojnou exi-
stencí českého národa.

8. 10. 2016

1) Pohrdavý vztah Němců k českému národu byl tradicí od 19. století,  v Německu se často tyto přístupy
objevovaly jak ve „vědecké literatuře“ (velmi extrémní měl Eduard Hartmann, Paul Lagarde, Franc Löher),
tak v politických projevech rakouských Němců (Ernst Plener). Masaryk se potýkal s těmito názory ve svých
parlamentních projevech před rokem 1914. (Zvláště relevantní je: MASARYK, T. G., Parlamentní projevy
1891-1893. Praha 2001, zvl. s. 235-260.). Jeho základní názor byl, že  úroveň národů v Evropě je otázkou
vývoje, přičemž podmínky historického vývoje jsou v tomto kontextu podstatné. Z hlediska německých
předsudků vůči Čechům je velmi poučná publikace německo-české historičky: HÁHNOVÁ Eva, Od Palac-
kého k Benešovi. (Německé texty o Češích, Němcích a českých zemích). Praha 2015, 722 s.

2) V prosinci r. 1986 se konala v Londýně (na London School of Economics) veliká mezinárodní konference
k výročí T. G. Masaryka. Konference byla zaměřena proti Masarykovi a Československu, kde zvláště němečtí
a američtí historikové s vazbou na němectví obviňovali Čechy způsobem, který naprosto překrucoval základní
historická fakta. Centrem útoků bylo vytvoření demokratického Československa r. 1918 a odsun Němců v le-
tech 1945-46. Jeden mladý německý historik dokonce prohlásil, že žádný český národ neexistuje. Tyto názory
v příspěvcích, které se dostaly do sborníku (vychází 1991), byly zmírněny asi až na nátlak redakce.

3) I prominentní člen německé sociálně demokratické strany Wenzel Jaksch, aktivně se účastnící po-
litiky Československa, spolupracující krátkou dobu s E. Benešem i v exilu, začal brzy obhajovat názor, že
Československo by mělo být po válce obnoveno v pomnichovkých hranicích. Konflikty jejich názorů jsou
podrobně v publikaci: Edvard Beneš, Odsun Němců z Československa.

4) Například 27. října 2015 se konala v Senátu České republiky mezinárodní konference věnovaná čes-
kému státnímu právu. Příspěvky německých a rakouských historiků budily u českých historiků poměrně
velké rozpaky nepochopením toho, co české státní právo bylo. Vrcholem byl příspěvek jedné rakouské
historičky, která mluvila o tom, že Češi před rokem 1918 neustále žádali v říšské radě nějaká privilegia.
Oponovala jsem jí argumentem, že v habsburské monarchii měli privilegia Němci a že naopak  nerovno-
právní Češi usilovali o rovnoprávnost. Reagovala na to značně emocionálně, že se dívá na situaci z hle-
diska existence rakousko-uherské říše. Takovýto postoj má řadu implikací, z nichž nejdůležitější je, že
Rakušané mají stále snahu se ztotožňovat s říší jako se svou, a že úsilí neněmeckých národů o rovno-
právnost vnímají jako újmu na svých právech.

*****************************************************************************************************

Polsko chce od Německa získat reparace
Polský ministr obrany Antonin Macierewicz oznámil, že Berlín musí Var-

šavě vyplatit reparace za škody způsobené během 2. světové války a za
zločiny proti polskému národu. Uvedlo to Radio Polsko. Macierewicz zdů-
raznil, že polský stát fakticky nikdy nezamítl požadavky vůči Německu, které
1. září 1939 zahájilo vojenskou agresi proti Polsku a poté skoro pět let oku-
povalo polské území. „Není pravda, že se polský stát vzdal přiznaných ně-
meckých reparací. To se sovětská kolonie v Polské lidové republice vzdala
části reparací, které byly spojeny také s nesamostatným státem pod názvem
Německá demokratická republika," oznámil ministr. Dodal také, že toto od-
mítnutí nebylo nikdy právně vyřízeno. Poslanec vládnoucí strany Právo
a spravedlnost Arkadiusz Mularczyk zase oznámil, že Úřad právních analýz
polského sněmu v nejbližších dnech zveřejní zprávu mezinárodně-právních
odůvodnění možných oficiálních nároků Polska vůči Německu.

2. 8. 2017 Marcin Stepien Agencja Gazeta/ČNL
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Den osvobození
RUDOLF HEGENBART

V květnu jsem se zaposlouchal do ranních zpráv
a následných komentářů, rozhovorů, z českého
rozhlasu. V souvislosti s naším osvobozením v roce
1945 připomenula jedna redaktorka podpisy zá-
stupců poraženého Německa a vítězných mocností
dne 8. května 1945. Konstatovala, že tím dnem na-
stal mír a my tak můžeme s hrdostí slavit náš
státní svátek. Rozhodnutí naší vlády o státních
svátcích plně respektuji, ale přece jen jsem se za-
razil.

V Plzni a okolí byla sice již americká armáda, ale
toho dne ještě nebyl mír v našem hlavním městě
Praze, mír nebyl ani v metropolích Moravy, mír
nebyl ani na Českomoravské vysočině, kde jsem
žil a dosud žiji. V těchto oblastech po 8. květnu
1945 probíhaly ještě místní boje s fašisty, umírali
lidé, občané žili ve strachu. Obec, kde jsem žil a do-
dnes žiji, prohlásili partyzáni za svobodnou již 5.
května 1945, protože se v ní shromáždili. Po letech
tak zavlála na budovách školy a obecního úřadu
československá vlajka. Cestář Josef Haman vyhrá-
val na harmoniku. Z pokynu partyzánů občané po-
stavili na příjezdové silnice barikády, aby se
fašistická vojska nedostala do obce, ale v jeden
podvečer byl dán pokyn, aby si lidé připravili nej-
nutnější věci a v případě nutnosti odešli z domků
do lesů. Hrozilo nebezpečí, že fašistická vojska
prolomí zátarasy a vniknou do obce. Bohudík se
tak nestalo.

Zatímco v Praze vítali občané Rudou armádu
a osvobození 9. května, do Žďáru a do naší obce
vstoupil první voják Rudé armády 10. května,
a osvobození obce bylo tak stvrzeno. V obci se
k této události konala slavnost. Při přípitcích po-
prvé zazněla v domku Josefa Slámy slavná píseň
Kaťuša. 

Obcí ale (před jejím obsazením partyzány
5. května) projížděly kolony fašistických vojsk. Utí-
kali před postupující Rudou armádou. Někteří se
zastavovali v rodinách, ptali se na cestu do tehdej-
šího Německého Brodu a žádali vodu, chtěli pít,
a přiznávali se, jak touží po domově. Božena Bu-
káčková vzpomíná: „U nás na dvoře pili Němci
vodu a brečeli. Říkali, že toho mají plné zuby, že to
mají domů strašně daleko…“ Jiřina Machová při-
pojuje: „Jeden německý voják přišel k nám na dvůr

a ptal se, kde jsou Rusové. Řekl, že mu o nic nejde,
ale že už mnoho let nebyl doma, a že neví, co je
s jeho rodinou. Je mu jedno, kdo vyhraje válku,
hlavně aby už byl konec…“ Adolf Roučka dodává:
„U nás se zastavili němečtí vojáci. Volali wasser,
wasser. Měli žízeň, chtěli vodu. Po napití se ptali,
kde Deutsche Brod, Deutsche Brod. Báli se Rudé
armády…“ Do příkopů kolem silnice odhazovali
němečtí vojáci ze svých aut a vozů zbraně, střelivo
a všechny další nepotřebné věci. Nad Žďárem pře-
létávala sovětská letadla, a znemožňovala tak fa-
šistům ničit vše, co by se jim zachtělo. 

V obci 10. května zůstala jen malá skupinka tří
rudoarmějců, která střežila obec a zatýkala zběhlé
německé vojáky. Dne 12. května 1945 přijelo do
obce cca 1200 rumunských vojáků. V obci se uby-
tovali v rodinách i v dřevěných chatkách, které si
postavili na pokraji lesa. Pomáhali zatýkat v okolí
obce prchající německé vojáky a bránili obec před
možným drancováním. Přátelili se také s místními.
I my mladí jsme za nimi chodili. Koncem května
toho památného roku uspořádali v obci na loukách,
za účasti všech rumunských vojáků a občanů, mši
svatou a taneční zábavu. O přátelství obou zemí
promluvil rumunský generál. Rumunská vojska od-
jela z obce 27. května 1945. Ne 8. května, ale toho
dne u nás v obci skončila 2. světová válka a nastal
mír. Lidé počítali škody na úrodě a majetku, sou-
střeďovali ponechané koně, ale také se radovali, že
mohou po tak dlouhé době začít šťastně a spoko-
jeně žít. 
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Plzeňané, jak generálové
po bitvě, začali halasně osla-
vovat osvobození Plzně ame-
rickou armádou, až když to
bylo schváleno porevolučním
sametovým režimem.

A s typickým prdolízal-
ským přehnaným aktivis-
mem v novodobém
přepisování historie odřízli
zbytek republiky osvobozený
sovětskou armádou od Pl-
zeňska, jako by jen otočili zr-
cadlo bývalé komunistické
propagandy na druhou
stranu. 

Slzy dojetí se však valí po
tvářích našim odéesáckým antikomunistickým „hr-
dinům“, když se na májových oslavách vždy objeví
američtí staříci, kteří tenkrát v roce 1945 ani ne-
věděli, v jaké zemi jsou, když jim jejich velitelé ur-
čovali postup na demarkační linie, načrtnuté
chvatně velkými vůdci kdesi na Jaltské konferenci.
Proto také američtí vojáci po osvobození Plzně
v klidu pokuřovali a odpočívali a dál se nehnali,
i když Praha volala o pomoc, protože do ní ještě
nedorazila sovětská vojska.

Mezi staříky samozřejmě vždy chybí ti američtí
vojáci, kteří seděli před příjezdem svých spolubo-
jovníků v letadlech a naprosto nesmyslně několik
dní před koncem války bombardovali Plzeň a zabili
v ní stovky civilistů, aby se velkokapitalista zbavil
nepříjemné tovární konkurence.

Ale od socialismu osvobození Plzeňané hrdě
vztyčili dva žulové sloupy připomínající budovy
World Trade Center v New Yorku a vytesali do nich
zlatý nápis hlásající věčnou oddanost Spojeným
státům. 

Jak švejkovsky zněla ona slova nápisu, si uvě-
domujeme my starší, neb si pamatujeme, že na
každém pomníku blahořečení komunismu byly
stejné nápisy o věčné věrnosti, jen název Velkého
bratra byl jiný. 

Tržní systém, tak vítaný našimi Plzeňany, ne-
klade důraz na kvalitu výrobků, ale na rychlé obo-

hacení. Takže nějaký podnikatelský porevoluční
vykuk dodal na sloupy pomníků rychlou jehlou ze
skály vykutané monolity a vzal tučné „money“
a utekl. 

Po několika letech se na „věčných“ žulových
kvádrech objevily trhliny, tak krásně metaforicky
znázorňující celý podfuk kapitalismu velkého bra-
tra, který se do Čechie navezl s investory, a hrozilo,
že se dvojičky zřítí na kolemjdoucí pravicový lid
 plzeňský.

Rada Plzně se dlouhou dobu drbala na hlavě, ale
pak přece jenom poslala jeřáby, aby pomník s de-
finitivní platností odstranila. 

A to přesně před dalšími právě přicházejícími
májovými oslavami slavného osvobození Plzně. 

Ale američtí staříci už zřejmě na pomník zapo-
mněli, a tak to snad Plzni před novým Velkým bra-
trem projde. 

Možná, že ale teď dojde na moji ideu, a to po-
stavení nového pomníku, děkujícímu Iráku za naše
osvobození od nedostatku ropy, trvajícímu po celá
desetiletí bývalého režimu.

Ideu, kterou jsem po napadení Iráku naším vel-
kým bratrem v roce 2003 prosazoval při perfor-
manci před dnes již neexistujícími plzeňskými
dvojičkami a kterou jsem patřičně zabalil do třech
hlavních náboženství, točících se kolem ropných
polí. 

Osvobození Plzeňané
MILAN KOHOUT
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Komu vadí národ? 
PETR SAK

Žijeme v přelomové době s vysokou dynamikou
změn a s klíčovou úlohou informací, informačních
technologií, masových médií a s restrukturalizací
společenské skutečnosti, v níž klíčovou roli hraje
národ. Ve zcela nedávné době, kdy jsme vstupovali
do Evropské unie, jsme od představitelů Evropské
unie slyšeli, že síla a hodnoty Evropy jsou v její roz-
manitosti, tvořené národy a národními kulturami. 

Ke klíčovým pojmům unijní propagandy patřila
subsidiarita, tedy princip, že rozhodovací pravomoc
zůstává na úrovni té entity, v níž probíhá dotyčný
proces. S odstupem pouhých několika let zjišťu-
jeme, že jsme byli podvedeni. Princip subsidiarity
byl opuštěn dříve, než byl realizován. Příčin je jistě
celá řada. Mezi ně patří také fakt, že v Bruselu
vznikla zvláštní třída se svými třídními zájmy, které
nejsou totožné ani se zájmy jednotlivých národů,
ani se skutečnými zájmy Evropské unie. Bruselská
byrokracie potřebuje prokazovat svou potřebnost
a mocenskou nadřazenost nad národními státy,
a proto opustila subsidiaritu, aby rozhodovala o kři-
vosti okurek a počtu litrů mléka nadojené každou
krávou (ovšem to se týká pouze těch národních).  

Jejich příjmy, které lze těžko hodnotit jako plat,
ale spíže jako korupční provizi, stmelující soubor
politiků a úředníků a přetvářející je do „třídy pro
sebe“, uvědomující si své třídní zájmy. Třídní zájmy
bruselské třídy vyštvaly Velkou Británii z Evropské
unie a vyzvedávají do špičkových pozic Evropské
unie notorické alkoholiky, jedince, kteří nezvládli
maturitu nebo politika, kterého nechce ve funkci
jeho vlastní národ. Tato bruselská třída je časovaná
bomba v základech Evropské unie, kterou vede ne-
omylně k jejímu rozkladu.

Druhou vábničkou byla evropská demokracie,
o jejímž stavu se s velkým eufemismem nyní mluví
jako o „deficitu evropské demokracie“. Evropskou
unii ovládá německá kancléřka, která nemá žádnou
evropskou funkci, která by legitimizovala její rozho-
dování o Evropské unii. Demokracie Evropské unie
znamená nátlak a vyhrožování státům s odlišným
názorem. Francouzský president se prosadil volební
kampaní, v níž vyhrožoval středoevropským státům
ekonomickými sankcemi a sliby, že tyto státy po-
staví do latě. Takovou aroganci neukazovali ani fran-
couzští politici podpisující mnichovský diktát. 

Evropa bez národních států je protimluv. Zánik ev-
ropských národů by znamenal i její zanik. Evropan-
ství je struktura entit, tvořených národními kulturami
a státy. Bruselské elity, které destruují národy a ná-
rodní kultury se řídí historickým: „Po nás potopa“
a do té doby se snaží si urvat a užívat co nejvíce.    

Oporou člověka zmítaného existenčními a exi-
stencionálními krizemi a traumaty jsou rodina
a národ. Po krizi rodiny, preferenci homosexuality,
tlaku na kariéru a život single žen, poklesu natality
se současným nárůstem podílu dětí narozených
samoživitelkám, po dosažení více než padesátipro-
centní pravděpodobnosti, že uzavřené manželství
se rozpadne, virtualizaci vztahů a sexuality v ky-
berprostoru, se objevuje nový cíl útoku. V postu-
pující globalizaci je na odstřel národ. 

Současné bitvy se nevedou převážně na bitev-
ních pláních, ale vzhledem k tomu, že jsme infor-
mační společnost a více než v časoprostoru
přirozeného světa se tak pohybujeme ve světě
znaků druhé signální soustavy a v mediálním a vir-
tuálním světě. Důležité bitvy pak probíhají zde,
včetně jazyka. Na okraj jazyka je vytěsňován pojem
vlastenectví, který je nahrazován pojmem nacio-
nalismus, do kterého jsou impregnovány negativní
konotace. Pak následuje bitva s tím, co do pojmu
vložili orwellovští tvůrci jazyka. 

Být vlastencem a vztahovat se ke svému národu
neznamená negativní či dokonce nenávistný vztah
k jiným národům. Bez jiných národů a jejich kultur
bych byl někdo jiný, má socializace a kultivace by
probíhala na primitivnější úrovni. Francouzská lite-
ratura, německá hudba a filozofie, italské výtvarné
umění, východní spiritualita, americký jazz, Platon,
Aristoteles, J. W. Goethe, to jsou jen zlomky toho, co
formovalo mou osobnost. A stejně jako je pro mne
hodnotou můj národ a stojím za jeho existencí a roz-
vojem, tak můj svět je nepředstavitelný bez dalších
národů a jejich rozvoje a rozvoje jejich kultur. Degra-
dovat a redukovat národy je představa srovnatelná
s prováděním Beethovenových symfonií orchestrem,
který by byl obsazen pouze jedním nástrojem. Lidská
civilizace tvořená národy je také orchestrem, bez
něhož není možný evoluční koncert člověka. Útok na
jeden národ je útokem na celou lidskou civilizaci.
Ovšem rozvíjet rozmanitost a identitu národů nezna-
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mená promíchat jejich populace. Projekt masové mi-
grace je projektem dekultivace, ničení národních
identit a destrukce evoluce člověka. Opakem ničení
životního prostoru národů a destrukce jejich kultur,
s následným nahnáním jich jako stáda do Evropy, je
proces respektování národních odlišností a jejich
rozvoj v jejich přirozeném a historickém prostředí.
To, co se učíme u rostlin a zvířat, což je zachování
bio diverzity v původním přirozeném prostředí, neumí
či nechtějí umět západní mocenské elity v případě
sociálních entit. Sociodiverzita jako civilizační struk-
tura národů a dalších sociálních entit má minimálně
stejně vysokou hodnotu jako biodiverzita a síly, které
chtějí ničit národy a jejich kultury jejich promícháním,
je třeba označil jako zločince sociální evoluce. Evo-
luce postupuje mnoha proudy, člověk je jeden ze čty-
řiceti druhů primátů. V sociální evoluci má podobný
význam mnohost národů, z nichž každý tento proces
obohacuje a posouvá dále. Strukturovanost lidské ci-
vilizace zefektivňuje evoluční proces interakcí mezi
jejími prvky - národy, stimulující a rozvíjející všechny
zúčastněné. Při mnohosti je větší pravděpodobnost
postupu vpřed a nalezení správné cesty. Pád do stej-
norodosti, do homogenity znamená zploštění evoluč-
ního procesu a mnohonásobné zvětšení rizika zániku
lidské civilizace a člověka.   

Národ je svébytná sociální entita, která má své
dimenze, strukturu a historii. Nelze jej redukovat
na některý jeho atribut, což slouží útokům na jed-
notlivý národ i na národ obecně.  Znakem národa
je jeho jazyk, který obsahuje národní historii, úro-
veň myšlení a kultury, národní a všelidské hodnoty,
úroveň sociální komunikace. Proto je tak vý-
znamné poznání jazyka dávných civilizací. V ná-
rodní literatuře se národ zrcadlí. 

Národ nelze mechanicky ztotožnit s rasou, etni-
kem či geny, zvláště v prostředí střední Evropy,
avšak nepochybně i tyto dimenze souvisí s náro-
dem. Geny Bedřicha Smetany šest generací před
jeho narozením se nacházely v 64 lidech a jeho geny
se dále rozprostírají v české populaci a v desítkách
či stovkách konkrétních osob se podílejí na tvorbě
české skutečnosti. Národ má také svou duchovní di-
menzi, někdy se mluví o duši národa a hermetismus
tuto skutečnost vyjadřuje pojmem národní egregor. 

Národ je tvořen svými produkty, svou kulturou
v širším významu, tedy i vytvořenou kulturní kraji-
nou a v užším významu uměním, vědou, filozofií.
Dynamická, procesuální složka národa je obsažena
v národní historii, z níž prosvítá esence národa. Jan

Hus, Jan Amos Komenský či T. G. Masaryk nejsou
jen konkrétní historické osobnosti či sled historic-
kých událostí, ale jejich prostřednictvím se také vy-
jevuje národní podstata a směřování. 

Nyní žijeme v době vyznačující se snahou o de-
strukci národa, v našem případě českého.    Určité
společenské trendy, síly, procesy, vztahy a jevy se
mohou projevit pouze činností konkrétních lidí,
které jsou však opět produktem  společenských
vztahů, procesů a sil. 

Je náhoda, že tentýž Petr Uhl, který v listopadu
1989 dovršil hru StB, infiltrující do studentského
prostředí nadporučíka StB Zifčáka, který na Ná-
rodní třídě sehrál roli mrtvého studenta Šmída,
jehož otcem byl „náhodou“ redaktor televizních
novin a matka redaktorka tištěného deníku, přijal
telefonem informaci o mrtvém studentovi od

agentky Dražské a bez ověření poskytl tuto infor-
maci západním zpravodajským agenturám, a tím
odstartoval listopadový převrat, je ve velmi dobrém
vztahu se Sudetoněmeckým landsmanšaftem, od
něhož dostal dokonce vyznamenání a v rozhovoru
na Britských listech koncem roku 2016 prohlásil,
že se necítí být Čechem? 

Posrpnová emigrace podobně jako emigrace v ji-
ných dobách měla několik druhů motivací, přičemž
můžeme ještě mluvit o motivaci deklarované a sku-
tečné, přičemž se jedná o určitou škálu, v níž krajní
body jsou na jedné straně zcela odlišná deklarovaná
a skutečná motivace, a na opačné straně je deklaro-
vaná a skutečná motivace totožná. K motivacím patří
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„touha po svobodě“, obava z represí, snaha se pro-
sadit v oboru, profesní kariéra, ekonomická moti-
vace, životní úroveň. Kde je hranice mezi lidmi, kteří
emigrovali, a těmi, kteří zůstali v Československu.
Zřejmě některé nebo všechny z uvedených hodnot
znamenaly pro emigranty více než pro ostatní. 

Ovšem člověka definují nejen hodnoty, které mají
pro něj vysokou prioritu, ale také ty hodnoty, které
pro něho mají nižší význam, zvláště ve srovnání s ji-
nými. Taková analýza může přinést nový úhel po-
hledu na emigranty. Po srpnu 1968 o emigraci
uvažovalo daleko více lidí, než jich pak skutečně
emigrovalo. Závažnou bariérou pro ně byla skuteč-
nost, že by opustili s nejasnou vyhlídkou na možné
setkání rodiče, rodinu. Vize nemocných a opuště-
ných rodičů byla konečná jejich úvah o emigraci.
Pro emigranty hodnota rodiny a rodičů byla výrazně
nižší a pro emigraci nebyla bariérou. Řada z nich
zde ponechala svému osudu nejen rodiče, ale i ženu
s malými dětmi, nebo dokonce děti samotné.   

Dalšími hraničními hodnotami je národ, vlaste-
nectví, kultura. Pro někoho česká kotlina, humani-
zovaná českým národem se svébytnou kulturou,
tvořenou po stovky generací, představuje význam-
nou hodnotu, s níž se identifikuje. Pro někoho to
naopak neznamená nic, a mezi krajními polohami
vysoký význam a žádný význam se pohybuje hod-
notové zakotvení celé populace. 

Emigrace je podložena specifickou hodnotovou
orientací, jejíž specifičnost je dána jak hodnotami
s vysokým významem, tak hodnotami s nízkým vý-
znamem. S určitým zjednodušením lze hovořit o niž-
ším významu sociálních hodnot (rodina, děti, národ)
a slabším sociálním zakotvení, a vyšším významu
hodnoty ekonomické a hodnoty profesní kariéry.   

Po srpnové okupaci k nejohroženější skupině pat-
řili vrcholní představitelé studentského hnutí, a proto
především u nich se dalo předpokládat, že budou
emigrovat. Opak je pravdou, emigrace byla v této
skupině spíše výjimkou. V poinvazní době byla sku-
pina Jan Kavan, Zdeněk Zbořil, Karel Kovanda, Jana
Kohnová, Jiří Holub v Izraeli a samozřejmě zvažovali
emigraci, ale pak se rozhodli pro návrat. Z předních
studentských aktivistů, které jsem znal,  emigroval
následně pouze Karel Kovanda a Jan Kavan. U Ka-
vana však byla situace jiná, jeho matkou byla britská
občanka, dědeček žil v Anglii a samotný Kavan měl
britský pas. 

V krystalické podobě střet mezi životní situací
a hodnotami najdeme v životním příběhu Miroslava

Polreicha, diplomata a „špiona“, působícího
v srpnu 1968 v USA kolem Rady bezpečnosti OSN.
Málokdo poškodil hned v zárodku normalizační po-
litiku Československa tak jako on. Připravil vystou-
pení na mimořádné zasedání Rady bezpečnosti,
svolanému k okupaci Československa, v němž byla
tato agrese odsouzena. Telegram presidenta Lud-
víka Svobody s instrukcí nemluvit o vstupu vojsk
jako o agresi a okupaci, M. Polreich zadržel a pře-
dal až po skončení jednání Rady bezpečnosti. Jed-
nání a závěry Rady bezpečnosti měly v oblasti
mezinárodní politiky podobný význam, jako usne-
sení Předsednictva ÚV KSČ, sepsané Zdeňkem
Mlynářem o půlnoci 21. 8. 1968, odsuzující agresi
vojsk zemí Varšavské smlouvy. Z tohoto doku-
mentu následně vycházela prohlášení vlády, Par-
lamentu, Národní fronty a dalších subjektů. 

Vzhledem ke kvalifikaci a zkušenostem Miroslava
Polreicha je jasné, že jeho chování bylo vědomé. M.
Polreich si byl vědom důsledků svého činu pro něj
a jeho rodinu.  Při jeho kontaktech s vrcholovými po-
litiky a úředníky USA (mimo jiné byl jeho přítelem
Zbigniew Brzezinski),  faktu, že jeho žena učila na
vysoké škole, děti chodily do škol a při nabídkách
práce, které dostával, by jeho život po emigraci do
USA probíhal v exkluzivních podmínkách. Nevím,
zda bylo jeho rozhodování snadné, ale zvolil návrat
do posrpnového Československa. Ze zaměstnání byl
vyhozen a několik let byl bez práce. Mirek Polreich
je mimořádným reprezentantem mimořádné pová-
lečné generace mládeže, pro niž hodnoty a ideje
bylo něco živého.  

Zajímavý je vztah a chování emigrantů vůči pů-
vodní vlasti. Můžeme pozorovat několik typů chování
emigrantů. Nejčastější je určitá nostalgie a idealizo-
vání staré vlasti. Opačný extrém vzniká u zvláštních
typů osobnosti s negativismem a nenávistí ke
všemu, co souvisí se starou vlastí. Poněkud to při-
pomíná janičáře, oddíly vytvořené z původně křes-
ťanských chlapců, vychovaných ve víře v islám
a v nenávisti vůči křesťanskému světu. Oddíly jani-
čářů se proslavily daleko větší krutostí vůči prostředí,
z něhož pocházely, než samotní muslimové. 

Stejný mechanizmus vede k extrémnímu antiko-
munismu bývalé agenty a důstojníky STB a bývalé
vysoké nomenklaturní komunisty. Opět v krysta-
lické podobě to ilustroval v rozhovorech pro Blesk
poslední předlistopadový předseda SSM a člen se-
kretariátu ÚV KSČ a ještě po listopadu první tajem-
ník ÚV KSČ Vasil Mohorita. Ovšem na druhou
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stranu, lze očekávat české
vlastenectví u člověka naro-
zeného na Podkarpatské Rusi,
který náhle objevil své židov-
ské kořeny? Z českých médií
známe takovou nenávist vůči
Rusku u „bělogvardějců“ Mit-
rofanova a Romanceva. 

Po listopadu 1989 se v růz-
ném čase do Československa
postupně vraceli emigranti
z různých vln emigrace s růz-
nou motivací a s různými pří-
stupy k vlasti a ke všemu
českému. U některých nejsil-
nější motivací byla láska
k vlasti i snaha přispět k je-
jímu rozvoji. Přední místo
v této skupině patří Karlu Kry-
lovi. Čím čistší motivace vy-
chází z ideálů a z hodnot, tím je větší
pravděpodobnost střetu s bezcharakterními prag-
matiky a s realitou, kterou vytvářejí. Tento střet
musel zákonitě skončit smrtí Karla Kryla. 

Další skupinu tvořili pragmatici, kteří sice příliš
v emigraci neuspěli, ale o to více svou světovost
a úspěchy v západním světě manifestovali. Prezen-
tovali pak svou nadřazenost nad malými „če-
cháčky“, kteří neznali vyspělý západní svět a jak
to v něm chodí. Hledali místo u bohatě prostřeného
stolu, což restituující a privatizující československá
ekonomika představovala. Svého podílu na lupu se
tvrdě dožadovali.

Extrémní skupinu tvoří emigranti, jejichž vý-
chozí pozicí je nenávist a pohrdání vším českým -
kulturou, historií a samotnou národní entitou.  Do-
konce existuje internetový časopis vlastněný a ří-
zený emigrantem, který systematicky dehonestuje
českou historii, Čechy a českou národní identitu.
Činnost časopisu je permanentní štvanicí na vše
české, s podporou pro to, co českému národu
může uškodit. Navzdory tomu, časopis s prokla-
movaným profilem: „Píše o všem, co nenajdete
v mainstreamových médiích“, svého času sehrál
pozitivní roli v předávání alternativních informací.
V současnosti je však dokonce ještě horší než
Česká televize. Zvláštní je i jeho záliba v udávání,
ať již v právním či mediálním významu.  

Je náhodou, že národ považuje za pouhý kulturní
konstrukt emigrant Václav Bělohradský? 

V posledních desetiletích je patrná stále se zry-
chlující snaha destruovat český národ. První za-
hraniční cesta Václava Havla po zvolení
prezidentem vedla do Německa, aby se zde omluvil
za chování českého národa. Tentýž Václav Havel,
kterého jako malé dítě choval na klíně zastupující
Říšský protektor Reinhard Heyndrich. A o tom, že
se nejednalo o náhodu, ale o výraz přátelství rodičů
Václava Havla s katem českého národa, vypovídají
dobové fotografie. 

V devadesátých letech téměř všechny noviny a ča-
sopisy byly vlastněné německým kapitálem. Tím byl
vytvořen předpoklad k přepisování historie podle
principu, vyjádřeného Georgie Orwellem: „Kdo ovládá
minulost, ovládá přítomnost, a kdo ovládá přítom-
nost, ovládá minulost.“ Metodou  Overtonova okna
je postupně formátováno vědomí nových generací
o událostech počátku, průběhu a konce 2. světové
války a poválečného období. Příčiny vzniku 2. svě-
tové války a předválečné historie jsou odsouvány do
zapomnění a poválečné události, především Bene-
šovy dekrety a poválečný odsun sudetských Němců,
jsou interpretovány bez příčinné souvislosti událostí,
které předcházely, a bez mezinárodních souvislostí.
Čím dál více je jedinou příčinou poválečných událostí
„bestialita“ Čechů. Každým rokem se ve výzkumech
ukazuje rostoucí podíl respondentů mladé a střední
generace, kteří jsou indoktrinováni touto interpretací. 

Propagátorem této dějinné vize jsou i reprezen-
tanti akademické obce. Pozoruhodný je rozhovor Ma-
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těje Spurného v časopisu Týden i tím, že se nejedná
o právníka, vydávajícího se za historika, nebo do-
konce člověka nevzdělaného, ale o historika působí-
cího na Filozofické fakultě UK, tedy na pracovišti,
v minulosti pokládaném z hlediska historické vědy
za špičkové. V rozhovoru se třicátník Matěj Spurný
zabývá problematikou sudetských Němců a také mi-
granty, to vše konfrontuje s českou identitou. 

„Češství samo o sobě není hodnota. Hodnota je
něco, co přispívá k univerzálnímu pokroku nebo
kulturnímu dědictví. Pokud lidé v této zemi v tomto
dění hrají nějakou roli, pak češství smysl má.
Pokud ne, tak sám o sobě fakt, že jsme Češi, je sa-
moúčelný, za to nemá smysl bojovat.“ Dále tvrdí,
že od roku 1945, kdy česká společnost byla připra-
vena o Židy a sudetské Němce, samotní Češi nic
velkého neudělali a pokud nic velkého neudělají,
nemají právo na existenci.  

Od vědce bych očekával, že teoretickou hypotézu
bude definovat a konstruovat tak, aby byla operabilní
a byla možná její verifikace či Popperova falzifikace.
Co to je něco velkého? Kdo to bude hodnotit? Matěj
Spurný, parlament, Evropská komise, Norimberský
tribunál s odkazem na norimberské zákony? Na roz-
díl od Adolfa Hitlera dává Matěj Spurný českému ná-
rodu šanci mezi existencí a neexistencí tím, že může
udělat něco velkého. Ovšem s velkým otazníkem, co
je to, to velké a kdo to bude hodnotit. Je snad to
„velké“ vyvraždění Židů a Osvětim? Podle některých
kritérií a posuzovatelů třeba ano. 

Chybný je i výrok: „Češství samo o sobě není
hodnota“. Hodnota je subjekt, objektový vztah
a Matěj Spurný může říci, že pro něho není češství
hodnota, ale o tom, zda je češství pro jedince hod-
nota může rozhodovat pouze každý sám za sebe.
Matěj Spurný to nemůže nikomu nadiktovat. 

Z mého pohledu, který sám sobě zpochybním,
protože neznám vymezení toho „Spurného“ velkého,
tvrdím, že ani v tom nemá pravdu. Dokonce na konci
padesátých let, tedy desetiletí, které dostává přívlas-
tek jednoho z nejhorších v české historii, se Česko-
slovensko na Světové výstavě Expo 58, světové
události, které se přikládal velký význam, umístilo
v hodnocení národů a v počtu medailí na prvním
místě s velkým předstihem před USA a SSSR. 

Za mimořádně „velké“ považuji společenské
procesy v šedesátých letech s vyústěním v Praž-
ském jaru. Ve všech oblastech společenského ži-
vota se projevovala kreativita na vysoké odborné,
kulturní a duchovní úrovni. Tyto procesy se proje-

vovaly v celé struktuře společnosti, včetně organi-
zací etnických Němců a Poláků. Domnívám se, že
tehdy ještě nešlo o barevnou revoluci typu arab-
ského jara, se zpravodajskými službami v pozadí.
Celý tento fenomén byl dle mého názoru výronem
a projevem potenciálu českého národa.

V podstatě za nesmyslný považuji výrok o češ-
ství a prokazování jeho práva na existenci, pokud
„přispívá k univerzálnímu pokroku nebo kulturnímu
dědictví“. Ač historik, Matěj Spurný ignoruje proce-
suální charakter národní identity, jeho historicitu.
Národní identita je živý kulturní, duchovní a sociální
entita, která se manifestuje v časoprostoru přiro-

zeného světa v odvislosti od své imanence a inter-
akcí s vnějším prostředím. Ve staletích po Bíle hoře
by Matěj Spurný jistě český národ zlikvidoval bez
ohledu na to, co v minulosti dokázal, bez ohledu na
husitství, které přineslo katolické Evropě právo je-
dince na jeho autentickou spiritualitu, a bez ohledu
na působení evangelické církve a Jana Amose Ko-
menského – učitele národů, který je dodnes nepře-
konanou autoritou pedagogiky. Samozřejmě by
neočekával národní obrození a rozmach národní
české kultury. Čína, která v současnosti prožívá ne-
bývalý rozvoj a která je nejstarší kontinuálně se vy-
víjející společností, by inkvizici Matěje Spurného
také nepřežila, protože ve své historii měla dlouhá
období stagnace, stejně jako Egypt se svými obdo-
bími staré, střední a nové říše. 

Zajímavé je, kde se v Matěji Spurném bere ta
arogance rozhodovat o právu na existenci českého
národa a o tom, co je velké. Snad to jsou jeho ži-
dovské kořeny a příchylnost k Německu. Tyto ná-
rody, jejichž osudy se tak tragicky protnuly
v minulém století, mají něco společného – vyvole-
nost. Celým Starým zákonem se táhne idea vyvo-
lenosti židovského národa a Němce vedla do bojů
2. světové války idea jejich rasové nadřazenosti.
Možná, že odtud pramení pocit Matěje Spurného
o jeho vyvolenosti určovat velikost a právo národa
na existenci.
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Ve vztahu k migrantům vyčítá Matěj Spurný Če-
chům jejich postoje a chování. Je však podivné, že
stejně jako členům sorosovských neziskovek mu
nevadí masakrování budoucích migrantů po stati-
sících v jejich rodných zemích armádou USA a je-
jich spojenců. Jakoby se překonáním moře z nich
stali jiné bytosti. Před exodem vraždění žádoucí,
po exodu se z nich v Evropě stávají VIP klienti. 

Rozhovor M. Spurného vyvolal na internetu dis-
kusi, v níž se jak je na internetu obvyklé, objevily
vulgarizmy. Na internetovou diskusi reagovala dě-
kanka filozofické fakulty Mirjam Friedová prohláše-
ním, v němž uvádí: „Bohužel jsme v reakcích na
zmíněný rozhovor svědky návratu metod, které v mi-
nulosti předjímaly nebo provázely největší lidské tra-
gédie. Je zapotřebí rozhodně odmítnout pokusy
zastrašovat názorové oponenty, omezovat svobodu
vyjadřování nebo podkopávat toleranci vůči jiným
názorům.  Dr. Matěj Spurný má naši plnou podporu.“  

Vůči principům, deklarovaným v prohlášení,
nikdo rozumný nemůže nic namítat. Jaký je však
kontext prohlášení. Hodnoty člověka se projevují
v jeho chování a tím, že čím je osobnost integro-
vanější a konzistentnější, tím silněji se jeho hod-
notová orientace promítá do jeho chování.
Podivné je, pokud jsou hodnoty spíše selektivně
deklarovány než autenticky žité. Proč Mirjam
Frie dová neprotestovala proti „zastrašování ná-
zorových oponentů, omezování svobody vyjadřo-
vání nebo podkopávání tolerance vůči jiným
názorům“ v případě házení vajec na pět prezi-
dentů na Albertově. Oprávněná může být jen ná-
mitka, že nebyla aktér události. 

Něco jiného je však pozvání Madeleine Albrigh-
tové děkankou FF UK k přednášce. Té Albrightové,

která je zodpovědná za bombardování srbských
škol, nemocnic, televize, mostů a další infrastruk-
tury a především za smrt několika tisíc Srbů,
včetně dětí. Toto vše, na rozdíl od vulgarit na in-
ternetu, Mirjam Friedové nevadí. Bombardování
nejsou tedy ty špatné metody, to není pokus za-
strašit oponenty, to není omezování svobody vy-
jadřování, to není podkopávání tolerance vůči
jiným názorům?  Táž Albrightová také na otázku,
zda sankce vůči Iránů stály za smrt zhruba 500
000 tisíc iránských děti, bez rozpaků prohlásila,
že stály. Je patrné, že Mirjam Friedové vadí vul-
garizmy lidí s jiným názorem, ale u „balkánské
řeznice“ jí nevadí ani bombardování. Tento stav
osobnosti a chování lze charakterizovat jako schi-
zofrenní hodnotovou orientaci, jejíž příčinou může
být resocializace, vyvolaná  dlouhodobým poby-
tem v USA.  

Současnou situaci českého národa a vztah po-
litických elit k českému národu brutálně demon-
struje účast takového člověka ve vládě České
republiky, jako je Daniel Herman, jehož veřejně de-
klarovaným cílem je, aby se Česko stalo sedmnác-
tou spolkovou zemí Německa.  Situace českého
národa je v lecčems horší, než byla za Protektorátu
Böhmen und Mähren.

Předneseno autorem na konferenci UČS Vlaste-
nectví? Evropanství?, která se konala v Praze na
Politických vězňů 9, dne 27. 5. 2017
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PRUTY SVATOPLUKOVY
Je třeba vědět, že Svatopluk, vládce Moravy, byl statečným a obávaným mužem pro národy, které

s ním sousedily. Tento Svatopluk měl tři syny. Když umíral, rozdělil svou zemi na tři díly a třem svým
synům zanechal po jedné části. Prvního ustanovil velkým (hlavním) vladařem, ostatní dva podřídil svr-
chovanosti prvního syna. Napomínal je pak, aby jeden proti druhému nečinili rozbroje, a ukázal jim takový
příklad. Vzal a svázal tři pruty a podal je prvnímu synovi, aby je zlomil. Když tomu nestačily síly, dal je
opět druhému a podobně i třetímu. Potom rozdělil ty tři pruty a dal je třem po jednom. Oni je vzali a na
příkaz, aby je zlomili, ihned je přelomili. 

A tímto příkladem je napomenul a pravil: „Zůstanete-li svorni a v lásce, nerozlučitelní, nepřátelé vás
nebudou moci porazit a podřídit. Povstane-li mezi vámi svár a řevnivost a rozdělíte-li se ve tři vlády, ne-
podléhajíce prvému bratrovi, zahubíte se navzájem a sousedními nepřáteli budete zcela zničeni!“ Po
Svatoplukově smrti setrvali v míru jen jeden rok, pak vznikl mezi nimi svár a roztržka, a jeden proti dru-
hému pozvedli vnitřní válku... Konstantin VII. Porfyrogennetos: O spravování říše, kap. 41.
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Labyrint světa a ráj srdce
JAN AMOS KOMENSKÝ

Kapitola XVII. Poutník prohlédá stav nábožníků
/věřících, duchovních/

Pohané
I provedou mne průchody jakýmis, a přijdeme

na ryňk, kdež množství na rozličnou formu stave-
ných chrámů a kaplic stálo, a vycházejících a vchá-
zejících zástupové. I vkročíme do nejbližšího, a aj,
tu po všech stranách rytiny
/sochy vyřezané ze dřeva/ a sli-
tiny /z kovu ulité/ mužů a žen,
též všelijakých zvířat, ptactva,
zeměplazů, stromoví a zrostlin
/rostlin/; tolikéž slunce, měsíce
a hvězd; až i ďáblů mrzutých
/ošklivých/ plno. Z přicházejících
pak každý sobě, co se mu vidělo,
vybera, před tím klekl, líbal, kadil
/kadidlem podkuřoval/, pálil /při-
nášel ohnivé oběti/. Kdež ač mi
divná byla všech tu svornost, že každý takměř svou
věc jinák konaje, trpěli sobě to, a pokojně každý
každého při jeho smyslu /názoru/ nechával (čehož
sem jinde potom nespatřil); a však mne i puch ja-
kýsi smrdutý tu zarážel i hrůza podjímala: takže
sem ven pospíšil.

Židé
Vejdem tedy do jiného chrámu, bílého a čistot-

ného, v němž žádných kromě živých obrazů /ná-
zorů/ nebylo: ale ti jednák hlavami klátíc tiše cos
breptali, jednák se vstyčíc a uši zacpajíc huby do
kořen zodvírali, hlas vlčímu vytí nenepodobný vy-
dávajíce. 

Talmudi figmenta /výmysly Talmudu, který vedle
výkladu Zákona a poučení z nejrozmanitějších
oborů obsahuje mnoho úvah mystických, proroctví,
bájí, podobenství, alegorií a symbolických výkladů
bible. Především takové fantaskní resp. mystické
výklady má tu Komenský zřejmě na mysli/. 

V tom sstupujíce se do hromady, nahlédali do ja-
kýchsi knih: k nimž přistoupě i já, vidím divná ma-
lování. Ku příkladu peřenou a křídlatou zvěř,
nepeřené a bez křídel ptactvo; hovada s lidskými
a lidi s hovadími oudy; jedno tělo s mnoha hlavami,

a zase jednu hlavu s mnoha těly. Některá potvora
měla místo ocasu hlavu, a místo hlavy ocas; ně-
která oči pod břichem, a nohy na hřbetě. Některá
očí, uší, ust, noh bez počtu, jiná nic toho: a vše to
divně zpřestavované, stočené, zpřehýbané, zkři-
vené a v veliké nerovnosti; jeden oud pídi, druhý
sáhy zdýlí; jeden prstu, druhý sudu ztlouští; sum-
mou, potvorně všecko, víc než se věřiti můž. Oni

však pravili, že to historie /sku-
tečné události/ sou, a chválíce,
jak to vše ušlechtilé jest, uka-
zovali starší mladším za tajem-
ství. A já řekl: „Ale kdož by se
nadál, aby lidé byli, kteříž sobě
takové nechutné věci chutnati
mohou. Nechme jich, jděme
jinam.“ A vyjda, spatřím je mezi
jinými také se procházeti: tak
však, že všechněm omrzalí
/protivní/ byli, a jen smích

a hřičku z nich sobě strojili. Což mne, abych jimi
pohrdl, připonuklo.

Mahometani /mohamedáni, muslimové, isla-
misté/

Takž vkročíme do jiného chrámu, kterýž
okrouhlý byl a neméně onoho vnitř švárný, bez
ozdob: kromě některých po stěnách liter a po
podlaze koberců. Lidé pak v něm byli tiše a ná-
božně sobě počínající, bíle přistřeni a čistoty ve-
lice milovní, nebo se vždycky umývali a almužny
dávali, takže mi se tvárností /pěkným
vzhledem/tou milost /náklonnost/ k nim dělati po-
čala. A řekl sem: „Jaký pak oni těch věcí základ
mají?“ Odpověděl mi Všezvěd: „Onino jej pod
sukní schovaný nosí.“ I přistoupím a viděti
žádám. Oni, že toho jiným kromě vykladačů viděti
nesluší. Já předce viděti chci, dovolení od pana
Osuda předstíraje /předkládaje/.

Summa Alkoránu /souhrn Koránu, posvátné
knihy islámu, a dále Síry, tj. Mohamedova životo-
pisu, a Hadisů, tj. jeho tradic /

I dobyta /vyňata/ jest a ukázána mi tabule, na
níž stál strom kořenem zhůru do povětří se pnoucí,
ratolestmi pak v zemi strmící: okolo kterýchž
množství krtic rylo a jeden veliký krt /totiž zakla-
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datel islámu, prorok Mohamed/ vůkol chodě jiné
svolával a v práci tu zavodil /přidržoval k práci/.
I povídali mi, že na ratolestech toho stromu pod
zemí všelijaké libé ovoce roste, kteréhož pry ti tiší
a pracovití životčíškové dobývají. „A to jest,“ dí
Všezvěd, „summa náboženství toho.“ I porozuměl
sem, že základ jeho na větru domnění jest; cíl
a ovoce jeho, pýskati se /ústy se rýpají/ v zemi
a troštovati se neviditedlnými, kdež nerostou, roz-
košemi, a slepě hledati, nevěda čeho.

Mahometanství násilím stojí /islám stojí na ná-
silí/

A odejda odtud dím vůdci svému: „Čím pak oni,
že to jistý jest a pravý náboženství základ, dovodí
/dokazují/?“ Odpověděl mi: „Poď a viz.“ I vejdeme
za kostel na plac; a aj, tu bílí ti a umytí lidé, ohrňu-
jíce lokty, jiskříce očima, hryzouce pysky a řvouce
strašlivě, běhají, koho potkají, šavlují /sekají šavlí/
a ve krvi lidské se máchají. Čehož já zlekaje se
a zpátkem běže, řekl sem: „I což pak to oni dělají?“

Odpovědíno mi: „Disputují o náboženství a dovodí,
že Alkorán /Korán/ pravá jest kniha.“

Mezi Peršany a Turky o Alkorán roztržitost /spor
mezi sunnity tj. Turky a Araby, kteří uznávají za pro-
roka jenom Mohameda, a šíity, tj. Peršany, kteří
uznávají ještě další dva proroky, kalifa Alího, čtvr-
tého nástupce Mohamedova, a jeho syna Husajna/.

I vejdeme do kostela zase, a aj, tu mezi těmi,
kteříž onu tabuli nosili, také hádka o toho, jakž sem
srozuměl, nejpřednějšího krta /proroka/. Jedni za-
jisté pravili, že on drobnější ty krtice sám spravuje
/údajně pravověrní sunnité, tedy Turci a Arabové,
uznávají jen Mohameda/; jiní, že má dva pomoc-
níky /prý sektářští šíité, tedy Peršané, uznávají
vedle Mohameda také čtvrtého kalifa Alího a jeho
syna Husajna/. O kterouž věc tak se neukojitedlně
/nesmiřitelně/ táhali, že naposledy tak rovně
/stejně/ tu s sebou, jako vně /mimo tuto svou cír-
kev/ s jinými železem a ohněm disputovali, až
hrozno.

O vlcích a ovcích
VLASTIMIL VONDRUŠKA

Ovce obvykle vydrží hodně a nejsou většinou schopné se bránit.
Zdá se mi, že se bruselští vládcové chovají stejně jako onen přihlouplý generál v jisté satiře, když svým

vojákům v obležené pevnosti slibuje, že ji uhájí, i kdyby měli oni všichni zemřít.
Jsem už alergický, když se po každém masakru nevinných lidí objevují nabubřelá politická prohlášení,

že se nenecháme zastrašit a rozdělit. Strach je přece přirozený instinkt a všechny bytosti jej dostaly do
vínku, aby se dokázaly bránit.

Je nesmysl tvrdit, že nás teroristé chtějí rozdělit. Oni nás chtějí vybít. Když už cítí evropské elity ob-
sedantní nutnost být multikulturní, buďme multikulturní s pravoslavím, judaismem, budhismem, hindu-
ismem. Stoupenci těchto náboženství nás nevraždí. Ale existuje jisté náboženství, které je zjevně
neslučitelné s našimi hodnotami.

Pokud ovčák přivede vlka ke stádu ovcí a laskavě mu vysvětlí, že ty ovce jsou hodné a nemá jim ubli-
žovat a má raději žrát trávu, vlk ihned, jakmile ho ovčák pustí ze řetězu, nějakou zadáví, protože je šelma
a má to prostě v genech. Vlk prostě nemá ve stádu ovcí co dělat. A pokud mi teď stoupenci multikulturního
soužití vlků a ovcí vytknou, že jsem xenofobní, možná i rasista (i když tenhle pojem znamená něco jiného!),
pak jim doporučuji si představit, jak by jim na tuhle výtku odpověděly oběti vlků.

Ovce obvykle vydrží hodně a nejsou většinou schopné se bránit, jenže od toho mají ovčáka a hlídací
psy. Ač jsem ateista, modlím se, aby se rychle objevil rozumný ovčák.

13. června 2017 Metro.cz

Korán je nestravitelná kniha, jejíž každá stránka otřásá zdravým lidským rozumem. Učí strachu, ne-
návisti a pohrdání druhými. Vražda je v něm legitimní prostředek šíření a udržování této ďábelské dokt-
ríny. Znevažuje ženy, rozděluje lidi do tříd a žádá krev a ještě víc krve. 

Voltaire
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KOS
Šel kos po dešti,
vesele si pískal,

ze země tučné
dešťovky sbíral.

Proto si kosové
vesele pískají,

že mohou po dešti
sbírat žížaly.

MAMINKA
Moje milá maminko
ty jsi moje sluníčko,

k tvému svátku já ti přeji
hodně štěstí, pevné zdraví.

K tomu velkou pusu dám,
maminko já rád tě mám.

KLUK
Já jsem velký kluk,
silný jako buk,

z lesa dřevo nanosím,
do kamen ho přiložím.

Za to moje maminka
usmaží mi koblížka.

POD STRÁNÍ
Na procházce pod strání
viděli jsme havrany,

měli černé fraky
a žluté zobáky.

Viděli jsme krkavce,
honili se po louce,

běhali tam zajíci,
roztomilí ušáci.

RÁNO
Když se ráno probudíme,
peřinku si naklepeme,

peřinku a polštářek
hned si pěkně srovnáme.

Pyžamko tam přidáme,
pod peřinku schováme.

STRAŠIDLO
Viděl jsem strašáka,
malého bubáka,
nevím jistě co to bylo…

Na hlavě čepičku,
ze šišky fajčičku
pokuřovalo.

Šatičky z listí mělo,
jen se na mě usmívalo.

JAN DAWIDKO
Říkanky pro děti - mamince 

Cena Modrého slona
Artefaktum-cz a Centrum pro zdravotně posti-

žené Libereckého kraje ve spolupráci s libereckou
ZOO vyhlásili   v lednu letošního roku XII. ročník
celostátní soutěže  o cenu MODRÉHO SLONA 2017.
Ve dnech 13. - 18. června se uskutečnilo v ZOO
v Liberci vyvrcholení  celostátní přehlídky umě-
lecké a zájmové tvorby handicapovaných tvůrců
a jejich příznivců. Z vyhodnocených prací zde pak
byla uspořádána výstava. Nás zvláště  těší, že
Čestné uznání za uměleckou tvorbu získal člen Vý-
boru národní kultury a Unie českých spisovatelů
Jan Dawidko z východočeského Lična.

Blahopřejeme. Předsednictvo VNK
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Na zámku krále Jaromíra bylo veselo. Král
s královnou oslavovali narození svého prvoroze-
ného syna Jaromíra. Ještě nikdy se na zámku ne-
sešlo tolik urozených dam a šlechticů jako tehdy.
Král pozval také své dvě starší sestry, ale tu třetí,
nejstarší, se kterou se před lety rozkmotřil kvůli
malé duhové kuličce, nikoliv. Vlastně si na ni ani
nevzpomněl. Slavnost byla v plném veselí, když
najednou kde se vzala, tu se vzala, nejstarší krá-
lova sestra. Vrásčitá stařena přistoupila ke ko-
lébce malého prince Jaromíra, který spokojeně
spinkal. Poodhalila černou plachetku z čela a se
záští pravila svému královskému bratrovi: „Až
princ Jaromír dovrší svých osmnácti let, bude za-
klet do té malé duhové kuličky.“ 

Zkoprnělý král, královna a jejich hosté si v té
chvíli ani snad nevšimli, že ke kolébce přistoupily
také dvě zbylé královy sestry: „Zrušit kletbu může
dívka, která duhovou kuličku najde, a jejíž upřímná
láska a dobré srdce prince osvobodí.“ Po těchto
slovech všechny tři královy sestry zmizely. 

Čas a léta běžely jako voda. Mladý princ rostl
a král s královnou na kletbu pomalu zapomněli.
Ale čas se nemilosrdně naplňoval, a přesně v den
svých osmnáctých narozenin Jaromír zmizel ne-
známo kam. Král nařídil všem svým poddaným,
aby ho hledali, kde a jak to jen půjde. Ale veškeré
hledání bylo marné. Princ nebyl stále k nalezení.

O pár let později zabloudila mlynářovic Andulka
v lese při sbírání malin. Černá noc se blížila, An-
dulka se začala bát, a když zaslechla z houští
sýčka, strachy už ani dýchat nemohla. Na noční
oblohu se vyhoupl měsíc v úplňku, který posvítil
Andulce na cestu. Prodírala se hustým křovím,
šaty si potrhala, ruce do krve rozdrásala. Neda-
leko lesní studánky ji přemohla únava a tak hla-
dová a vyčerpaná ulehla do mechu, kde tvrdě
usnula. Až hřejiví paprsky ranního slunce ji pro-
budily. Andulka vstala a šla se ke studánce umýt.
Sklonila se nad ní, když tu se náhle na jejím dně
cosi zatřpytilo. Ponořila tedy ruku do chladné
vody a vytáhla ze studánky malou duhovou ku-
ličku. Na slunci se rozzářila, až se Andulce z té
záře zatočila hlava.

Když se vzpamatovala, schovala si kuličku do
škapulíře, který nosila zavěšený na řemínku na

krku. V něm sebou vždy nosila sedmero kvítí, které
ji ochraňovalo proti všemu zlému. Brzy poté našla
i cestu domů. Do džbánku natrhala ještě pár
malin, a co nejrychleji pospíchala do mlýna. Doma
už na Andulku netrpělivě čekali mlynář s mlynář-
kou, celí vystrašení, co se jí přihodilo, že nepřišla
po soumraku domů. To bylo ve mlýně radosti z je-
jího šťastného návratu. Rodičům pak vyprávěla
všechno, co se jí předchozího večera přihodilo.

Andulka pro samou práci a shon ve mlýně pak
na duhovou kuličku časem zapomněla. Až jednou,
když zase prabába za dlouhých večerů dětem vy-
pravovala o princi Jaromírovi, si Andulka na vše
vzpomněla. Od té doby se jí snad každou noc zdálo,
jak se spolu s princem procházejí po zámeckém
parku a lesních pěšinách okolních lesů. Za svítání,
když kohout ve vesnici poprvé zakokrhal, princ Ja-
romír vždy podivně zmizel. Na obloze se objevila
duhová cesta a princ po ní odešel. Pokaždé, když
ji opouštěl, chtěla se Andulka rozběhnout za ním.
Ale nešlo to. Duha jí vždy hned zmizela.

Jednoho jarního podvečera se svými sny svěřila
prabábě. „Inu děvče,“ řekla prabába, „já nevím,
jak ti mohu pomoci. Máš-li prince Jaromíra doo-
pravdy ráda, pak se ti do tvých snů vkrádá.“

„Ano, mám Jaromíra, našeho prince, z celého
srdce ráda. A chtěla bych mu od té strašné kletby
pomoci“, pravila Andulka. Následující noci se ten
sen znovu opakoval. Když se spolu s princem opět
procházeli zámeckými zahradami a lesními pěši-
nami, vyndala nepozorovaně duhovou kuličku ze
škapulíře, a když pak kohout zase poprvé zakokr-
hal a objevila se duhová cesta, chytila Andulka
prince Jaromíra za ruku, políbila ho a kuličku ho-
dila na začátek cesty.

Duhová kulička i cesta v tu chvíli zmizely.
Kletba byla navždy přemožena. Andulka s prin-
cem stáli na lesní cestě a drželi se za ruce. Jaro-
mír z celého srdce děkoval za vysvobození
a Andulka samou radostí plakala, že princ je opět
zpátky mezi lidmi, živ a zdráv. Bylo jí divné, jak
mohla prince ve svých snech vysvobodit. Ra-
dostně se na ni usmíval, s láskou objímal a líbal
svou Andulku, svoji nastávající nevěstu. A nebyl
to pouhý sen. Byla to skutečnost, která ale snem
vždy začíná.

Princ z duhové kuličky
JAN DAWIDKO
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PAMPELIŠKY
progresivně vnesly něco žluti
do šedi špatně odklizené suti
stržených svědků starých časů.
Do rozladěných hlasů,
do demonstrací vojenské převahy.
Je věcí pampeliščí rozvahy,
kde příště vykvetou.
Nemusí se tu trápit
s námi.

TERORISTICKÁ
V bolestech disharmonických tónů
se rozpadá a kvasí Evropa regionů.
Hranici mezi Madridem a obrazárnou Prado
střeží zeď skenerů.
Neprojdou
hrozby z plenéru.
Máme jim rozumět?
Volksgruppe kdysi pomíjená
v rakouském moři…
Pivo je tiché jako pěna.
Hispánské víno hoří.
Z Goyových přízraků dým jde černý.
Hidalgo,
čert ví kterému rodu věrný,
škrtá si zápalem pro svou víru
až chytne ulice.
V rušné hodině po ránu.
V muzejní prodejně suvenýrů
infantka tančí
za mrtvé pavanu.

VETEŠ
Sousedský výprodej,
rozesmátý,
lapačů vzpomínek víc než habaděj
Míšeňský šáleček, červený a zlatý,
tiskne se k památkám ze Svaté Hory,
k zbytečným dózám do komory,
když si váš dědeček babičku bral.
Tátovy výstřižky a spousty starých knih,
dědovy vpisky v nich.
Kdo by ty krámy schovával.
Takový starobylý hřích
na vzdušných nitrech designových duší.

TISÍCE NOCÍ
Šahrazád bdí a malým vrahounům,
padajícím z cizích eroplánů,
sype z rukávu své pohádky.
Nebude konec všem živoucím dnům,
dokud ty ocelové sebevrahy
udrží zvědavost od rána k ránu
a pozdrží je z předurčené dráhy.
Jak pohádka skončí, musí začít nová,
dokud se dychtivostí chvějí.
Slova, slova, slova.
Když dojdou, co pak?
Smrt se už chvíli tváří všelijak,
že by promluvila úderněji.

KAMPAŇ
Noc kvapně sevřela
světelným smogem podrážděná víčka
Slogany se zlískaly až do vřela.
Už věří vlastním lžím
v rozkoších inspirace.
Úžasná budoucnost si hladí lvíčka,
snaživce roztomilé ráce.
Elita národa!
Blaník se zubí z plakátů!
Zakuklení zloději vakátů
sprejují pokoutné příspěvky do debaty.
Žvásty na řádně uhrazeném place
zvyšují produkci cukrové vaty.
Dobré úmysly přelézají
z bilboardu na bilboard.
A tak dál.
Absurdní sitcom nejspíš nikdy nedohrají.
Bravo principál!

NESPAVOST
Mohan neusíná.
Převaluje se mezi tvrdými břehy.
Ruší ho rocková meluzína
z postranních konzumů oplzlé něhy.

EVA EISELTOVÁ
KYTICE
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Vtíravé neony
do vln mu protivně svítí.
Křiklavě se dmou.
Auta nespavcem prokletá
hlučně vytrubují do světa
zájem svých pánů o prodejné kvítí.
Proč by se měli muži plížit tmou,
když mohou směle vyzvat k tanci
metropoli proslulou svou tolerancí!

BOJOVÝ DUCH
Nazdar, hoši!
Zdar, pane smrtonoši!
Pochodují
a písek pouště hřeje
jejich bagančata.
Točí se jako mourovatá
střelka mířící za tekutým zlatem.
Můžeš mít rakev zahalenou plátem
pověstného Telete.
Na co nepomyslíš, to tě nesplete.
Tak pochoduj!
Pochoduj rozpáleným stínem
zčeřeným zvuky spojeneckých dud
rozvalinami dobytého města.
Radost!!!
A v srdci vlajku s modrým klínem.

PO PŘEDSTAVENÍ
Boccanegra překrásně dotrpěl,
dobro a zlo domluvily plichtu.
Studená ulice.
Slábnoucí světlo z operního stánku.
Jen, aby kapsáři viděli na poslední šichtu,
než každý sebere svou markytánku
a zavěsí spacák mezi klekání a kuropění.
Jen, aby lampy nesežehly krovky
podvodným iluzím.
Noc marně ladí do tichého snění,
cajdáky Mohučské výpadovky
o příměstském domku s trpaslíkem.
Nokturno pro uřvané hlasy
s opileckým vzlykem.
Mazákům noci i ten splín zní hluše.
Slyšíte, Verdi,
jak ryzlink svírá duše? 

ŘÍMSKÁ PEVNOST V MOHUČI
Nese se do mlh ještě nedobyté země
poselství římského meče.
Barbarské plémě,
toporné na figury vkleče,
přijímá nepřátelsky latinskou harmonii.
Římská kultura nevezme nohy na ramena!
I když Vlčice bývala slabá žena,
i když germánští vlci posměšně vyjí
latinský bukolický zpěv.
Ruku podávanou barbarskému světu,
nesmí vyhnat
tupý germánský hněv.

TRH S ODPUSTKY
Dozněla katolická liturgie.
Jdou na odbyt svíčky.
Almužničky.
Po svědomí v akci se jen zaprášilo.
Sáhněte, jak je běloskvoucí!
Lehounký dotyk boží milosti.
Archanděl sešlosti,
Bůh všemohoucí,
ten pověstný nejmenší z nás,
stele své hadry na dláždění.
Ráno se uvidí.
Život se zpění nebo nedopění.
Loď musí plout a může nedoplout.
To, když jí dojdou síly
blizoučko od lidí.
Všichni už zaplatili!
Noc se dá přežít nebo přechcípnout.
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ODLET VLAŠTOVEK
Zas zima je blízko
mrazy jsou v tělech
odlet vlaštovek
má milá pýcho
za krk mi dýcháš
smích jen navenek

Smrtka kosou tu mává
prý až poroste tráva
všechno zlé ustane
však na co se těšit
když už dokonce hřešit
stydno můj pane

Nově pletená smyčka
teď tvůj krček hýčká
sochy z orloje
únavu rok z čela stírá
vzpomínka čirá
u dna pokoje

U bran usedáme
vítr větve si láme
souhvězdí z kalendáře
jdou mrtví k nám číst
no tak obraťme list
a co ten lógr v kávě?

Těžko před prostřeným stolem
uvěřit chudáku s bolem
vodě ze džbánu
jako hořící sláma
jako slunce jež z rána
dodává odvahu

Podzimní motýli
v téhle setbě samot
tak aspoň na chvíli
v nehybných listech
šelestí tančí si v twistech
jako upíři...

NAZAPŘENOU
Za slovem slova jdou
kouzlo odmykání
dokud nás nenajdou
žijem sami

Do víru kytary
při svítání
jsme černými ovcemi
v strunách jatí

Ještě se k obloze díváme
v rozpacích
lásko
nazapřenou
dodnes nazapřenou

V mramoru schováni
v karavanách
stále jsme lokaji
v sedmi hranách

Pojednou jablko
po askezi
bezbarvý, bezbarvá
místo krásy

Už šicí stroj dozpíval
pod modrým nebem
v doškové chaloupce
čekám tebe

20 + 4
Dvacet let plus čtyři
v rozkladu jed štíří
paměť je pohřbena
pod katafalkem

PAVEL JOSEFOVIČ
HEJÁTKO
Vlaštovky v petroleji
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Zákony mocnějších
drží nás pod krkem
ohryzek zamáčklý
až někde pod peklem

Jediné co zbývá nám
počítat pozpátku
na krku oprátku
a v kapse lunt

Nakonec ostruhy 
bodnou nás do slabin
rozkvetou symboly
přezrálých jeřabin

Poslední sbohem dáš
v cele bez omítky
odříkáš otčenáš
na dětství vzpomínky…

KVÍTEČEK
To když zasadíš kvíteček
on někdy poroste vzhůru
co by za všechna přáníčka
vyslaná k nebi on dal - život vzal
to pak náhody protkané falší
prší na půdu
zlomený z vášně to nebude
o chlebu o vodě
sám - jenom sám

Protože krutost ta vítězí
pomocí praktik zla chmurů
slepě si vyčkává trpěna za zády
obou nás dvou
na výsost zraněná láska 
pak odchází žel do důchodu
nemaje ponětí komu trůn svůj
přenechala

Jenom si postýskej dokud tu
ještě stát vedle dnes budu
navěky spojeni touhou a prožitky
zůstaneme
panáček hadrový, plyšový
památka na chvíle studu
každičký večer k spánku se uloží
dovře dveře

Hlavičkou otočí za šňůrku zatahá
v pyžámku z pruhů

pondělky přetaví v úterky
bodejť by šťastný, že je
na všechny bolesti, ústrky, trápení
vzpomínka zeje
ještě nás provází naděje,
že slunce vyjde

ODSTÍNY
Šeď zvyku - píše po zdech
písmena tíživá
z otazníků - pleteme biče
co v kůži pálí jak kopřiva
to tmáři - za oponami
na provázcích loutky vodí
a pravda - ta co je k mání
dosud bolí, než osvobodí
lichvář dluží - zas lichváři
je to v ceně, v karanténě
a ten zítřek - co se tváří
tak udiveně, překvapeně

Prý že štěstí brzo přijde
zas dobře bude, dobře bude
Prý že láska, zas zvítězí
a všechno půjde, rázem půjde

Malé dítě - na koníku
to se houpe, v puse cumel
a my staří - u světlíku
slzy v očích, v rukou popel
léta čpějí - prašivinou
naší vinou, týdny hynou
dál kostlivci - po šatnících
s kocovinou, jó s kocovinou
střízlivění - tolik ničí
holé hole, holí lidi
smrtka s kosou - táhne vozík
na něm výhry, všechny výhry

Vlaštovky v petroleji
krmí tmu
hlupáčku
…
než shoří před zloději
v červáncích
obláčků…

Naše ukázka z autorovy tvorby je z CD Vlaštovky
v petroleji z roku 2015

Kontakt – e.mail: pjh@centrum.cz, FB – Pavel J.
Hejátko, www.pjhejatko.cz
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Sedmnáctý rok je v řadě, 
sedíme jak slípky v hřadě 
zadluženi až po uši, 
sametově nám to sluší!

Naši mládež třeba 
vychovávat k válce, 
která díky USA není 
už v mlhavé dálce!

Pražských kavárníků 
volá mocný sbor: 
Kdo nám nedá žvanit, 
tak je diktátor!

Za sametu jedna pravda 
nade všemi ostře ční: 
Proti lidské hlouposti i
bohové jsou bezmocní!

Dlouhý čas už koupáme se
v sametové lázni, 
mnohý občan z koupele té 
evidentně blázní!

Kavárenští povaleči 
do politiky cpou nos, 
chudý občan zadlužený 
běhá hladový a bos!

Paralen grip, bude nám líp,
reklama nám slibuje, 
lidský rozum nad cenou však 
hrůzou se zastavuje!

Bernard spolu s Odesáky, 
to je pěkná otrava 
otočili krajskou Plzeň 
pěkně ostře doprava!

Z přebytku rozpočtu 
zem je vyjevená, 
na Babiše čeká 
Nobelova cena!

Pražská kavárna a
vesnická hospoda,
samet pro občana 
malá je pohoda!

Pán Bůh má rád ateisty,
kteří v Česku bují, 
nic na něm nepožadují, 
nic mu nevnucují!

Kavárenští povaleči 
vztekle čela vraští, 
do demokracie šijou, 
až jí kosti praští!

Dělníčky jsme jako třídu
zcela zlikvidovali, 
mnohá firma pracovníky 
marně hledá v dáli! 

Březen, za kamna si vlezem, 
tam se dobře žije,
pokud samet nepodraží 
všechny energie!

Vše jsme zprivatizovali 
v pohodě a v klidu, 
jenom dluhy ponecháme 
ve vlastnictví lidu!

Bezdomovče, bezdomovče, 
pod mostem bud skrytý, 
v Česku nikdo nepostaví 
sociální byty!

Brzy, velmi brzy 
zhasne míru lampa, 
doplatíme válkou 
na Donalda Trumpa!

Prodali jsme psa i kočku, 
králíky i slepice, 
také babky s dědky mají 
život jako jepice!

JAN CHODSKÝ
Epigramy

Samizdaty 2, 3 a 4 / 2017
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České dráhy rozprodaly 
nádraží i koleje, 
prodají-li ještě vlaky, 
málokdo se zasměje!

Nakadeřené má vlasy, 
na kolenou díry, 
na prsou i na zadnici 
předepsané míry!

Dalajláma v historii 
nedočká se vděku, 
tibetský lid chtěl by opět 
vrátit středověku!

Drogy, dluhy, alkohol, 
smutná kombinace 
pro mládež bez perspektiv 
domova i práce!

Málokdo je moudrý, 
nikdo není svatý, 
Česku vládnou klauni 
s královskými platy!

Z přebytku rozpočtu 
zem je vyjevená, 
na Babiše čeká 
Nobelova cena!

Čtvrtstoletí český národ 
dělá stejnou chybu, 
více nežli vlastním očím 
věří panským slibům!

Český lev už čtvrtstoletí 
smutně věší slechy, 
v kapitalismu prý chytí 
akorát tak blechy!

V novém roce sedmnáctém
zhasne míru lampa,
svět dojede bezesporu
na Donalda Trumpa!

Pomlouvání komunismu
je dnes velkou ctností,
ač nevíme, co přinesou
mračna budoucnosti!

Devět tisícovek,
k tomu jen pár stovek,
Důchod – celé jmění
k utahání není!

Demokracií se chlubí
USA v živých tónech,
jiné národy však hubí
v celých miliónech!

Džungle před tabulí,
to je česká škola,
na učitele tu žák:
Vole, vole, volá!

Amerika světu vládne,
Čína pro něj montuje,
Evropa se tomu kvaltu
pracně přizpůsobuje!

Místo chůze kupředu
národ couvá zpátky,
na blahobyt, na lásku,
samet je mu krátký!

Co ti lidé pořád 
od sametu chtějí,
vždyť i umřít mohou
mnohem svobodněji!

Mnohý občan chleba
v kontejneru hledá,
když mu samet jinou
příležitost nedá!

Usmíření Čechů s Němci
není věcí snadnou,
včera jsme je odsunuli,
dneska nám tu vládnou!

Rachotí zas zbraněmi
americké dálky,
dovede nás Donald Trump
do světové války?

Kapitál prý není schopen
všechny lidi uživit,
ve válkách tak milióny
lidí musí zahubit!
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TEN PŘÍBĚH... DÁVNO SE STAL
Kreslil
Jsem
Maloval
Sportoval
Brnkal
Na piano
A notoval

Odříkat
Básničku
Uměl
Jsem
Na
Jedničku
A zapískal
Jsem
Písničku
Na
Pusu
Vysílanou
Z rozhlasu

Verneovky
Jsem
Miloval
A pro
Divadlo
Kulisy
Loutkám
Vyřezal

Ten příběh
Se ale
Už dávno
Stal
Ve škole
Ve které
Jsem se
Vyučil
Účtům
Má dáti Dal

Ve škole
Kterou
Táta

Odemykal
A zamykal

Ano
Tam se to
Stalo
Tam
Dole
Ve škole
Za okny
Na které
Slunce
Nikdy
Nedosáhlo

Tam
Vyklíčilo
To moje
Něco málo
Co toužilo
Prahlo
A rozesmálo
Opustit mě
Nechtělo
A nehodlalo

Tam
Vepsal
Jsem se
Do sešitů
A notesů
Ve škole
Která má
Už jinou
Adresu

736404408
Palcem levé ruky
Vymačkávám do mobilu
Známé telefonní číslo
736404808
je obsazené
Zkouším to znovu
A znovu
Mačkám volbu opakovat
Tu tu tu litujeme----
Volané číslo je obsazené

ZDENĚK NEJEDLÝ
Tenkrát
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Já totiž volám sám sobě
A asi s někým hovořím
Tu tu tu to znamená
Že jsem a ještě žiji

Jsem běloch střední postavy
Číslo límce u košile 42
Kolem hlavy to bych
Také rád věděl
Asi to co mám pod čepicí
Boty stejné
9 nebo 43
S levou si ale více
Rozumím
Pravá občas
Tlačí
Já vím
Chodím včas
A to stačí

TENKRÁT
(Stalo se 30. 12. 1967)
Anděl strážný
Při mně stál
Když jsem
Se tenkrát
Den před koncem roku
Sedmašedesát
Se smrtí pral

Je mi 67 roků
A moje krevní skupina
Je pozitivní
A Rho plus
Srdce bije nalevo

Měl jsem 
Na kahánku
Tenkrát
A 14 dní
Jsem byl
V umělém spánku

Ten dárce
Co mi krev
Do žil
Daroval
Byl asi básník
A život miloval
(Napsáno na konci roku 2015)

EKG EEG EET
Tak prý bude líp
Už zbývá jen odhalit
Co na srdci
Co na mozku
Oznamovací
Účtenku
Prosím zabalit

à propos

Každý jsme
Jako ta kulička
Co krouží
A točí se
V ruletě

Věříme
Na štěstí
Že unavené
Vláčí se
Po světě

ČESKÝ RÁJ – CYKLORÁJ
Už zase zlátne obilí
A nalévá se klas
Kraj otevírá
Svá křídla motýlí
Podještědím kráčí čas

Pos strání
Pod lesem
Stébla trav
Se naklání
A večer
Za kopcem
Nad návsí
Jakoby
Zvonilo klekání

Na Kříži u potoka
Napsáno je jméno
Karolina
Kdoví čí to byla ruka
Která to jméno
V tomto kraji
Připomíná
/To aby pravda
zvítězila?/
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SALÁM A MÁJKU
Dostal imám k integraci,
salám a májku,
uheráku imitaci,
pravou čabajku.

Vytáh imám slivovici,
vše oukej a v cajku,
tancujem dva hodovníci,
hop kalamajku.

Slívovici když mám v hlavě,
plný panděro,
integraci vnímám kladně,
už mě neseró. 
2. 5. 2017

DÁMY V BURKÁCH
Dámy v burkách v místě akce,
své modlitby šeptají.
Pálej svíčky, rovnaj věnce,
za oběti sténají.
Televize všeho světa,
fakta tato hlásají.

Ke stolu pak doma sedaj,
tiše jako putičky.
Do železné trubky dávaj,
trhavinu s hřebíčky.
Zbožné skutky Alláh sčítá,
dá do zlaté kasičky.
28. 5. 2017

SEDUM ZAZDĚNÝCH TRPAJZLÍKŮ
Je to šotek podšitý, 
rum do píva nalitý,
mužné dodá kuráže, 
křídla k letu přiváže
trpajzlík do piva zazděný…

Odborník však varuje 
„Gravitace funguje,
taky křídla rumový, 
nebejvají fajnový,
drž se raděj níže při zemi!“

Aviatik každý to ví, 
těžko být sokolem!
Já mám uši pošlapaný, 
já přistál pod stolem.

RAKOVNICKÝ KOTRLÁK
Já jsem zažil tvrdý pád, 

víc už nechci riskovat!
Který letec moh‘ by radu dát?

Kotrláka hleď se ptát, 
umí rejdit, rolovat!
Naučí tě bezpěčně přistát.

Kotrláček, je moudrý ptáček,
ten nespadne na zobáček.
V kotrmelcích, i když padá,
jako Remek, pád svůj zvládá.

Na Rakovník jedu vlakem.
Chci být školen kotrlákem.
Lidi, co znaj salta, zvraty,
maj v každé době hezké platy.

INTIMNÍ ŽIVOT MÁM ZAUZLEN…
Fleky na fraku, sešlej cylindr,
objevil se starej Dandy.
Že by na to kouk, udělal by šou!
Za pár pětek hodně srandy.

Ukázal z fleku kozáčka v kleku.
Každou veme rád do kola.
Noční pták, bavič dam.
Z Bubenče je ataman.
Máte tu gigola.

VLADIMÍR PINTA
Intimní život mám zauzlen…
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Dámy vlhnou, na noc milce, 
brože bere zlatý mince!
Máte tu gigola. 
Borce v lásce nezkrotnýho,
na jednu noc zjednanýho.

Intimní život mám zauzlen!
O radu zajdu si za Uzlem.
Džob noční nepěkný, škodlivý.
Přes den ber dívenky poctivý.

Máma má jednou mi sdělila!
Kvíteček lásky seš gigola.
Podbaba, Hanspaulka, Dejvice!
Kvítečků gigolů nejvíce!
Dejvice, Podbaba a všecko okolo, 
samá je podbaba a samej gigolo!

SMIL ZE SEMIL
Bohatý ze Semil, 
rád by se seznámil
s krásnou, jež vdát by se chtěla.

Zabral můj inzerát, 
dívek jsem spatřil řad,
krásky spíš duše, než těla.

Láska i slza v očích se rodí,
jen pravá do srdcí padá.
Duševní krásu málokdo žádá,
já též chci sex, v tom je má vada.

Láska i slza v očích se rodí.
Smil ze Semil je dívek zrada.

KŘESLA
Nezvratné důkazy už jsou tu. 
Banky to tutlají!
Potažená kůží klientů, 
křesla svá, že mají.

Když do křesla usedáš, 
v domě bankovním,
za přepážkou čerty máš, 
v rouše andělským.

Kázání Svatého Vavřince, 
poslouchej pozorně!
Banky, herny a nevěstince 
stáhnou tě odborně.

KRÁSKA A SEDM POHOZENÝCH PÁNŮ
V hostýlku pro pány pohozený,
postýlku mám pěkné poležení.
Kolem lůžka paravány dávám,
soukromí chci, dámu očekávám.

V hostýlku nás sedum polehává,
kráska má už přišla, parta vstává.
Už jsou pryč, jen sedmý čte si román,
kvůli němu dal jsem paraván.

Říkám: „Lásko! Dojdu ven pro víno,“
věrnost její chci si testovat.
Neškodí být ze hry chvíli mimo,
nebudu pak bycha honit, pozdě litovat.

V hostýlku pro pány pohozený,
postýlku mám pěkné poležení.
Sedmý pán už nepoléhá s námi
– jinde čte si s kráskou romány.

KOUPILI MI KECPULT
Míchat ze slov salát, jsou dětské radosti!
Žvatlá-li však magnát, jsou s tím starosti.
Koupili mi kecpult, k tomu institut.
Kázat mohu světu, co mně libo furt.

Slovní průjem má je nemoc,
vnouček účinnou zná pomoc.
Tvrdý souček z karamelu
dá mi do pusy, cucám a nemelu.

Z VODY VÍNO TO JE HOROR
Dárky nese na Charitu, 
vlítla na něj URNA z krytu:
„V tý škatuli, co v ní máte?“ 
„Flašky vína, proč se ptáte?“

Jak škatuli otevřeli, 
nad zázrakem zkoprněli.
Z vody víno – to je horor – 
z vína prachy umí doktor!

Kouzel a čar znalý pán! 
Deficit vyléčí nám!
On nad Havla dizident! 
On ať je náš prezident!
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TOULKY PO LUKÁCH
Toulám se hulínskou loukou známou
a nejsem sám, jsem tu se svou dámou,
je ospalý, můj Hulín v srpnovém poledni,
v tom vedru na pokosené lány pohlédni
a budeš také ospalý, to přírodou je dáno.
Až odpočatý, svěží vstaneš z lože ráno,
už v poledne je všechno zcela jiné,
jen voda v Rusavě si dále líně plyne
a žhavá koule slunce na nebi bez mraků.
Má řeka už je bohužel dnes bez raků.

MINCOVNA
Kdyby v Hulíně mincovna byla,
mnohé zloděje by k nám přivábila,
kdyby stříbrné zde razily se mince,
jak pro nás, tak pro cizince,

já bych se jenom šťastně díval,
jak lesklých grošů velký příval
padá proudem do pytlů a beden,
tím bohatstvím bych nebyl sveden.

Nevzal bych si nic, ani minci jedinou,
mně stačil by nad mou rodnou dědinou
zvuk stříbra, sám poklad by mě nenadchnul,

pro mne jsou to provždy jen miliony nul,
hnusí se mi cinkot mamonu i zlaté tele.
Na hromadě mincí si nikdo neustele.

POZNAMENANÝ
Nesu si kus války v sobě až do tohoto dneška,
jak píchajícího v útrobách svých ježka,
na to se přec nedá zapomenout, drazí,
jak v mé zemi řádili němečtí vrazi.
Mne nechoval důstojník SS na klíně,
mne honilo gestapo u nás v Hulíně.
Což jste zapomněli zcela na ty hrůzy?
Já jsem nezapomněl jak mnozí druzí.

DÓBRAVICA
Z Bezedniku u Záhlinic vzlétly kačeny,
prudce tloukly křídly, byl jsem zmáčený,
však nebylo to z vody křídly zvířené,
tak dokáže to jenom člověk, zvíře ne.

To já se kochal tvojí nahou krásou,
na které i vyplašené kačeny se pasou,
ale já byl splašený víc než hejno kačen,
tvou láskou dosud nepoznačen.

Jenom jak šplíchala jsi vodu na mne,
na mé touhy zatím klamné,
bylas nahá nahoře i dole
a rozdováděný byl Bezednik i pole,

že už láska na nás padla s létem,
bojím se, že ten věnec neupletem,
i když voníš láskou, vedrem žňovým, 
nevím, co ti na ten dnešek zítra povím. 

VLAKEM KOLEM HULÍNA
Jízda kolem Hulína mne vždycky vzruší,
pohladí mi moji starou, unavenou duši,
je to jak všem známé mladé objetí,
co zeptá se bezelstně: je dobře Ti?
Snad žádné vrásky stáří v tváři nevidí,
ani ty záludné i skryté ústrky od lidí,
to vše má pro mne cenu života,
ta jízda kolem Hulína, právě ta,

je jako transfuze, budič ze spánku,
nechám se kolébat jemně ve vánku
a zas jako dřív své sny si spřádám,
i když jsem dnes nahý jak Adam
a bez žebra, co už v mojí Evě žije,
ráj prožijeme bez jablka a bez té zmije,
proč si hrát neustále s jablkem,
ať s tím jablkem furt neblbnem,
dost jsem se na štěstí načekal,
než odplaval všecek smutný kal,
dočkal jsem se konečně, díky Bohu,
snad i další kapitolu napsat mohu.
Ale pak nad mořem stesku, na útesu strohém
už jen pozdravím - jen adié, jen sbohem.

BOHUMÍR POSPÍŠIL 
In memoriam
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MLADÉ BÁSNĚ
Vítr listuje v sešitu mých mladých básní,
jak tak listuje, mé básně trochu zkrásní,
ten vítr bez čtení mi ty stránky obrací,
copak na to řekneš, mistře Horáci?

Vím, že lepší básně ve tvé hlavě vznikaly,
ty moje verše jsou jen paběrky, výkaly,
ale stejně jak ty se nad nimi zasním,
pomazlím se s tím mládím, zas s ním,

chtěl bych pohrát si s ním jako s pannou,
proletět se nad svou milou Hanou,
povečeřet stále mladé básně jankovité,
že sladce chutnají, všichni, i vy víte.

SNP 1944
Konec srpna sedáme na tenké zábradlí,
jakási divná nervozita v nás náhle dlí,
to byl ten čtyřicátý čtvrtý v septimě,
dodám ti odvahu a odvahu dej ty mně.

My dumali jak přejít slovenské hranice,
o konečné porážce fašismu blouzníce,
poslouchali jsme banskobystrický rozhlas
a pak přišel nekompromisní rozkaz:

Do Technische Nothilfe! A bylo po odboji,
střelný prach nás v muže neodkojí.
Ale odkojil, jenomže trochu později,

nebyl ještě konec války, nebylo po ději,
ještě umírali lidé, byli další ranění,
nevěděli jsme, jak nás ta válka pozmění.

VLAŠTOVKA
Držel jsem vlaštovku zlehka jen v dlani,
jak jsem ji zachytil, už nevím ani,
přitom jsem cítil to její titěrné srdíčko,
bušilo na poplach ze strachu maličko.

Hrdinko statečná, ale možná to byl on,
kam ses to dostal, jaký to babylon,
jaké to zvuky neznámé straší tě hlasitě,
a pak čeká tě ptáčníků návnada a sítě

přes nekonečné moře na jih dál
rád na cestu s tebou bych se dal,
tebe táhne pud, ty prostě poletíš,
překonáš strach, útrapy, země tíž.

Tak tedy leť a prosím, neděkuj mi,
ať po cestě nedoznáš pražádné újmy,
ale vrať se mi zpátky, splň mi to přání,
já v Hulíně zarostlé mám kořání,

ty tam daleko i zde živíš se hmyzem, 
ale mně jenom tady voní žena i zem,
já zůstanu zde, nemohu odletět jako ty,
mne v cizí zemi přepadnou mrákoty.

Tak se vrať, budeme zas dlouho spolu,
než oba dorazíme k poslednímu molu.

CHVÍLE
Horizont se pohybuje, jede tudy vlak.
U nás na rovině známá kulisa.
Ta vzpomínka se k tobě nijak nelísá,
ale je to vskutku tak.

Chvíle je tu a nikdy nezmizí,
je to jak suché stromy bez mízy,
jen vlak se dále řítí rovinou,
trasou podle grafikonu povinnou.

A co ty, v té chvíli jaksi zakletý,
prožíváš tu opět válku, bomby, nálety,
sedíš u Rusavy, slepé zraky cizince,

myslíš na úspory, na bankovky, na mince,
ale cosi s tebou sedí na té mezi,
co vzpomínání nikdy nezamezí.

DĚTEM Z HULÍNA
Vyslal jsem do světa nemnoho básní, 
ale když se nad nimi jeden čtenář zasní,
já budu šťastně umírat, naplněn štěstím,
protože věřte mi, děti, to přece je tím,
že mám rád svůj Hulín, místo zrození,
nikde neroste tak krásně zelené osení
jako na těch rovných hanáckých polích,
poezie čiší na podzim i z těch polí holých.
Proto děti z Hulína, ze srdce vám přeji,
nezpronevěřte se Hané, něžné kráse její,
aby už nikdy na vás nepadaly granáty,
a nezapomeňte na osvoboditele a na ty,
kteří padli za ztracenou svobodu naši,
protože jsou ještě ti, kdo válkou straší,
kteří ještě dodnes brousí svoje bodáky,
hrůznou válkou strašili nás, staré rodáky,
ale když se rozkročíte na hanácké půdě,
ozdobte mládí láskou, bojem proti zrůdě,
vyrostete v krásné ženy, ve statečné muže,
pak vás nikdo neporazí, nikdo nepřemůže.
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KDO JE NA TOM HŮŘE? 
Kdo že to má z těch dvou těžší?
Lehká žena? Politik?
Oba za peníze hřeší
oba mají s lidmi styk
Riskuje však hlavně žena
na trh s kůží přichází
namáhá ji noční směna
slyší různé příkazy
Zákazník ji zabít může
nebo zmlátit docela
někdo zůstane jí dlužen
když svou práci dodělá
Občas někdo nakazí ji
když se v styku nechrání
pasáci z ní jenom tyjí
nikde nemá zastání
Politik má imunitu
sedí pouze na židli
nedělá si bordel z bytu
když celý stát zabydlí
Chytí leda příležitost
peníze si uloží
K děvce cítí chvíli lítost
než ji sklátí na loži
Tomu, kdo si děvku platí
musí žena něco dát
Daně rozkradou se zatím
Divný bordel je tento stát…

KÁJÍNEK HROZBOU DEMOKRACIE
Vražedná zbraň jaksi chybí
z práva tady člověk blinká
chytají se malé ryby
o velkých je sotva zmínka
Rekognice se nám flinká
Rekonstrukce? Zkrátka sorry
Jíří nemá vylézt z nory
Zůstane mu jenom činka
O čem jenom pějí Bory?
Doživotí pro Kajínka

Marná jsou již všechna kdyby
Justice nám v klidu spinká
Policie se všem líbí?
Jedna malá připomínka:

V Plzni právům hrana cinká
Zametou se ale spory
Že je systém celý chorý?
Zaretušuje to šminka
Co pak čekat od potvory?
Doživotí pro Kajínka

Dolejší se musel vybít
a tak šlápl do bahýnka
Že v případě byly chyby?
Jemu vynoří se linka
Babiš – Zeman, s kostmi skřínka
Hájí řád - ten od Gomory
Přehání to ale s fóry
Rittig se soudy si pinká
Milost se chce pro netvory
Doživotí pro Kajínka

Draci vládnou bez pokory
Odsoudí vás soudní dvory
Padla pravda na dno vínka?
Až dnes končí „Cruel story“:
Doživotí pro Kajínka

KALOUSEK OLIGARCHŮM NEUHÝBÁ
To už se tak stává
že za tím, kdo nejvíc káže
stojí sám pan Háva
A kdo ukazuje svaly
doping bere od Bakaly
V počítači na ploše
má pak foto Sorose
Oligarchové již (baže)
mají svého panoše...

V PEKLE SE VODA VAŘÍ…
„Agentů“ jména píšou na seznamy

MAREK ŘEZANKA 
Balada o Majdanu
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zastánci pravdy jsou prý hnusní lháři
je to jak kdysi – jen tak mezi námi
zadarmo soupis nikdo nevytváří
Peszinsky přímo krasomluvou září
„hovado Zeman“ napsal do písmenka
a až prý chcípne, naplní se sklenka
zvláštní jsou rysy „humanitních“ tváří
Aféra zatím stíhá Porošenka
V pekle se voda na pár sviní vaří

Média dávno pověstná jsou hrami
Pravda – ta leží, zbitá, na oltáři
a my jsme všichni nebetyčně sami
k hašení velí notoričtí žháři
Proč se jen každý s někým druhým sváří?
Hranice míru bývá velmi tenká
V daňových rájích mocným kvete pšenka
Naše sny potom kola války maří
Aféra zatím stíhá Porošenka
V pekle se voda na pár sviní vaří

Na Rusko sankce – spoutali nás klamy
ti, kdo tak rádi s námi intrikaří
Hodí se bomby, oběti jsou známy
Psí hlavu jiným dají novináři
Z těch, kdo zří světlo, rázem budou tmáři
Z evropských hodnot zbyla mokrá plenka
kterou tak leda očůrává fenka
Bandera ožil, fašismu se daří
Aféra zatím stíhá Porošenka
V pekle se voda na pár sviní vaří

Úspěch se hrne jako podkolenka
Smrt sklízí setbu. Stačí sporná směnka
Terčem je Írán, verbovat se zdaří
Aféra zatím stíhá Porošenka
V pekle se voda na pár sviní vaří

BALADA O MAJDANU
Střílelo se na Majdanu
zevnitř střelba vycházela
mnohý do zad dostal ránu
V čí že prospěch vyšla střela?
Padla vláda, scéna vřela
k moci přišla parta jiná
část národa je prý vinna
Všechno to zlý „Rusák“ dělá
Ptát se nikdo nezačíná:
Je zde v Čechách paralela?

Může mít snad někdo v plánu
aby země krvácela?
Máme jednu, druhou stranu
víme, kam až zášť už spěla
Zatím snaha neuspěla
Cestu k moci vroubí stín a
celkově je nehostinná
Společnost se celá chvěla
Co to jenom připomíná?
Je zde v Čechách paralela?

Lidé chtěli úsvit k ránu
Naději však střídá cela
Ukrajinou vichr vanul
všechny šance poztrácela
Vyhlídka je neveselá
Korupce je jako hlína
nabalí se, všude špína
Země strádá bez anděla
Zato z pekla síra vzlíná
Je zde v Čechách paralela?

Pravý sektor odpor stíná
Expanduje rakovina
Řinčí zbraně, měknou čela
EU jenom ruce spíná
Je zde v Čechách paralela?

JMÉNO RŮŽE
V každém plátku něco tají
její kalich nepřetéká
skrývá se v něm něha, vděk a
cosi vlastní právě máji

Eco vzal si jméno její
Goethe také o ní básní
ví, že trny jsou jí vlastní
bodne ty, kdo mít ji přejí

Je v ní pokora i pýcha
proto pohladí – i píchá
když jí žití pokazí

Utržena totiž vadne
Sny už nemá – vůbec žádné:
Odsouzena do vázy
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CUKŘENKA
Není
nad sladké lenošení
Práce je přesolená
jak v rozkroku nemytá žena

VELKÉ Ř
Tělo ať si žije po svém
ať říjí nebo hýří
ať víří zpovykané kosti
jak jarem probuzení netopýři
Hlavně ať duše nezhřeší
než zamíří do čistírny andělského peří

BÁSNĚ VŠEHO DRUHU
Propisky kosmonautů píšou i vzhůru nohama
můžou si odškrtávat hvězdy
Ale když píšu na břiše
vidím přibíhat čtenáře
ploštičky Ondřeje Sekoru Ferdu Mravence…

JE
Je hůř čím dál hůř
nebude čím dál líp
Pod poddolovaným Petřínem
nevyroste Říp

SPĚCH
Honem honem ještě něco prožít
milovat se a množit
Ještě jednou najít odvahu
vstoupit s obnaženým srdcem na váhu
ještě zkusit zda se báseň otelí
rýmovat na slámě
a umřít volným veršem v posteli
a k tomu ještě
opíjet se rohlíkem a deštěm

SEISMOGRAF
Položím ruku na papír
a čekám až se země otřese
Daleko je Kostelec daleko Secesse
na prst pod zemí běží vrásy
geologická znamínka krásy
jako když ordovik chce křídě vyznat lásku
a netroufá si

POHŘEB
Proč se loučíme 
zvadlými květinami
když ciferníky jsou 
obsypány čerstvými vteřinami?

NEROZHODNOST
Ctím šediny prahor 
ale fandím mladohorám
trávíme středoevropský čas
ale tajně toužíme po bezčasí
zvedáme sukýnky cibulím
ale bažíme po poštěváčku česneku

KDO
Kdo snídal s kuřaty na dvoře
nožky nahoře
bude večeřet na stolové hoře
Ale co oběd
tajný obřad stolujících v noře
ostrov lidojedů nořící se z moře?

J. H.
Věčný Jarda
bonviván a fanfarón
kapitán gaskoňských kadetů
rozdavač i uživatel života
měl nepsané právo žít nejdéle
Zatímco my tiskneme víno opatrně na patro
on ho polykal vcelku
Klopýtne padne a je po všem
právo neprávo
Tak to je
Jsou bozi k básníkům shovívaví
nebo nemilosrdní?
Ale možná ho jen bylo zapotřebí někde jinde
než v tomhle zaprděném přecpaném 
a vykloubeném vesmíru

KAREL SÝS
Básně všeho druhu
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TO JSOU TY PARADOXY
Dostanu půjčku než řeknu Staroměstská
ale budu ji splácet do Hájů

ARMAGEDON JE ZA ROHEM
Bojí se být sami
bojí se být s námi
zasnoubili se s tabletem
mobil je jejich šéf když vypadl jim šém

MÁ ZÍĎKA NÁŘKŮ
Stehna se mění v kosti
běda tomu kdo se postil
Cestu mezi stehna už neznám
dopsal jsem seznam
I z vypárané vlny 
lze plést nové svetry

AUTOCAFÉ
Proč nakupovat na rohlík.cz?
Protože ti nejlíp poleze krkem!

MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ
Ty na mne já na tebe mám chuť
Lehnu si na tebe
ty si sedneš na mne
tak budem v nebi 
prožívat vzpomínky odtamtud
Nevím čí jsem ty nevíš čí jsi
rodné listy se ztratily
naše šťávy se smísí
V tvé zvonici se dvěma zvony
ztratí se můj zvoník
u roztažených vrátek
se rozběhne kolovrátek
Dočetl jsi vrať se na začátek
pomiluj se dnes a těš se na pátek

U KROFTŮ V OČISTCI
Při čekání na Ludvíka Hesse 
před cestou do Rychnova
Hodiny stály Pivo teklo
snil jsi celé hodiny
a nic ti neuteklo
ani nebe ani peklo

Básně až do domu?
Volný verš?
Obkročný rým?
U kolegy!

70. NAROZENINY
Kostelec mlčí
Písek mlčí
Ještě že mi spílá
Nebeský Jeruzalém!

SOUBOJ PROTIKLADŮ
Žárlivé nebe
špicuje slechy
když dole v posteli
mísí se dva dechy
Závistivé peklo
natahuje uši
když nahoře v posteli
úpí duše s duší
SEČ 03.44

VŽDYŤ
Svatý Jan je nejpohotovější diskžokej
bezkonkurenční raper
odrapuje vám zjevení
ani se nestačíte zjevit
Jeho mix evangelií a koránu je svěží
vezme tě u huby sekne s tebou o parket
Užij si babylonský děvky na plný špecky
Vždyť tahle country miluje vepřový

ZAZNÍ-LI
Zazní-li varovný signál
opusťte ihned trať
Nezemřeš na kolejích
zemřeš na závrať

RAJ PRAHA 1
Do Violy se chodilo přes řeznictví
na verše třásl se nedočkavě 
ovar s křenem
ještě se jedlo lacino
a básníci byli vyvoláni jménem

ČAS
Čas verše potěžkal a lehké zaoral
nezbylo na chorál

ZPANŠTĚLÉ JÍZDY
Z hroznů hněvu jsou hrozinky
sotva do vánočky
práčata doprala
cepníci zcepeněli
z božích bojovníků zbyly 
bezbožné sračky

Lipa_02_2017_LIPA  30.08.17  16:51  Stránka 43



44

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

VZKAZ
Shoďte
už konečně tu věčně pelichající srst
pokrytců Vzchopte se vzbuďte
nepřehlížejte varovně vztyčený prst
Zbavte se arogance Sami sebe suďte

Nežádejte odpuštění Natož pochopení
Tolik milosti v postižených není

PERSPEKTIVA DEMOKRACIE
Všechny nás straší
další vývoj demokracie
Někdo bohatství vrší
někdo si hubu rozbije

Tíží lživý stín kříže
pravdu cedí přes mříže
Neexistuje
nic mezi mezí a mezí

My trním Brzy nazí
Krysy horu neprorazí

ZAZNAMENALY ANÁLY
Zaznamenaly anály:
Z mořského dna se zvedají pirátské koráby
ke skladištím zbraní  
plazí se nebozí beznozí rabi
Motýli prchají kanály Bobři přes pohoří
Zanedbané městské hradby v bouři boří
Včerejší modly opevňují v kouři
zatuchlé zříceniny
Lidé v podhradí věcí Stojí jako skály

MEZINÁRODNÍ POLITIKA
Odevšad šálivé sliby
prázdné jak děravé sudy
Věrohodnost chybí
Na chybu vrší se chyby
Prospěch tříbí odstíny nudy
skryté šelmy vrčí Cení zuby

Komu se líbí
počítat cizí vojáky
před svými vrátky

PODIVNÉ LÉTO 2016
Král přišel o halenu
Lká v příšeří Tlumí vzdor
Pověšena na cimbuří
připomíná bílý prapor

Smutno ve studených zdech
I hradní stráž se chmuří
prohrála halenu ve vrchcábech
Z hlubiny léta
kejklíř vzlétá

Nehybní krkavci na plotech

ZLATÉ OPOJENÍ
Trosky všech iluzí
na samém okraji bezedných propastí
Koho dráždí Komu vadí Komu hrozí
Komu jsou jařmem Komu jsou strastí

Velcí nadutí polobozi šermují pěstí
Pravda je jim neskrývanou pastí

Zlaťáky chrastí Zlaťáky chrastí

KOMPRESE
Mnozí ubozí
raději inkognito
louskají ořechy

Z věže
vyhlížejí střechy
které odcizí

Třískají plechy
rozdány otěže
Střelci mají nabito

FRANTIŠEK UHER
Neměnná nejistota
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ZMAR
Jako nenasytné liščí mordy
slídí kolem udíren
snadné sousto zhltnou rády
Nedbáme nenávistné hordy
povalečů z médií a kaváren
Zloba zášť lži nejsou programem
jen přiznáním vlastní malosti
Živeni zhoubnou nenávistí
podřezávají si pod sebou kmen
Schnoucí práchnivějící bezlistí
hroby si ryjí proradností a lstí

LÍTOSTIVÝ NEZNÁMÝ MUŽ
Kdykoli dostal jakýkoli seznam
nahlas říkal:

Toho neznám
toho neznám

toho neznám

KONKRÉTNÍ RELIÉF
Porcelánové hvězdy jdou na lup
Z oken přikrčených chalup
vzdechy Dech těžký až mrazí
V trámoví přistály prázdné vozy
Mrtví drozdi jako zbyteční bozi
bijí křídly nad prorvanou hrází
Někdo přichází

Někdo odchází
Někdo schází

PLANÁ CESTA
Lví silou zrakem sokolím
proplouvá celým okolím
k mlhavému obzoru spěje

Nikdy nedopluje
k Mysu dobré naděje

Žádný neexistuje

NARUBY
Hledíce na tvář měsíce
muži zažehují svíce
za hanobené ideály
Zlovolné plísně je odvály
Hledíc na bledý měsíc
klesající za obzor
ženy tají úporný vzdor
Čtverce se mění na ovály

NEMĚNNÁ NEJISTOTA
Na bědném dně dne
trýzeň i naděje prahne

V záři žháři na stráži
městům se už oči klíží
Kamenné maskarony
bdí za noci nad refýží

Konstrukce krychle
bortí se rychle

KLID NOCI 1
Tma okutá mraky
klid pozdní noci poutá

Sestřelená
vzducholoď myšlenky
dosud doutná

KLID NOCI 2
Tichá noc Bezvětří
Ani řeka se nečeří
Světla města jiskří
nad tmavými zdmi

I mezi lidmi
absolutní bezvětří
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VLÁDNÍ KRIZE
Vládní krize
jak Ladova
hospodská rvačka
Z vládní jednoty
zůstává sračka

PŘIJÍMAJÍ ZÁKONY
Velmi často špatné
Mnohým poslancům to není
Ani trochu trapné
Přijímají zákony
Děravé jak cedník
Stěžuje si na ně
Prý nejeden prevít

NEJPRVE VOLBY IGNORUJÍ 
Pak si zlostně zabědují
Kdo že nám to zase vládne
Zběsile nezdárně...
(23. – 24. 5. 2014)

VRACÍME VÁM PRAHU
(bilboard primátora Tomáše Hudečka září 2014)
„Vracíme vám Prahu...“
Kterou jsme vám ukradli
Jak sedláci u Chlumce
Občané Prahy dopadli...
„Develepoři
Vracíme vám Prahu“
Kterou by vám závistivci
Rádi nedali
Vaše černé kšefty by vám
Velmi rádi posrali!
(září 2014 bilboard v reakci na ten předchozí)

ZMLÁTIL STAŘIČKÉHO PÁNA
Zmlátil stařičkého pána
Před památníkem
Obětí komunismu:
„Já tě starý šmejde picnu!“
Lidé kolem dělali, že nevidí
V nejhorším jen jeden život
Na věčný svět uklidí…
(29. 9. 2014)

VYMETU KMOTRY! 
Sliboval kmotr
,Kmotrem býval i můj fotr
Zlořečení komunisté
Ho poslali za katr
Za svobody
Svoje konto
Napasu!
Před volbami vám slibují
Všechno možné
Že jsou sliby nereálné
Je jen pomluv problém!
Turistická disciplína
Je prý velmi zdravá
Jen pětkrát prý zradil partaj
Na kterou přísahal
Jen pětkrát dal košem
Straně jíž byl členem
Strany měnil jak fusekle
Paktoval se s čertem
Od koryta ke korytu
Jen poctivě šplhal
Moralisty ponechával
Zlým podzimním mlhám
(9. 2014)

PROTIKORUPČNÍ NGO
Objevila zradu
Přiznané náklady
Na volby řady stran
Jsou pouhou třetinou
Nákladů bilboardů
Takže volby byly čisté
Jako lilie
Byť se na druhé musí lít
Splašky pomyje
Čistotu voleb

JAN ZEMAN
Hospodská rvačka
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Garantuje novinář
Vděčný za velkého
Kapitálu inzerát
Zatají zamlží
Kdejaký skandál
Na poctivé pouští
Hodně velký kravál...
(9. 2014)

BILBOARD STŘEDNÍ VELIKOSTI
Při silnici na Praze 6
Nabízí sex hned
Můžete mít
Do postele
Děvče
Ještě dnes
(4. 2015)

SLAVILI V PLZNI VÝROČÍ
Osvobození města
Ubohost oslavy
Hlasitě řehtá
Vzdali obří hold
JÚeS armádě
Jež přišla po té
Co německá vzdala se
Na padlé plzeňské
Povstalce zapomněli
Kteří osvobodili město
Vlastním nasazením
Někteří padli
Další byli zraněni
Nebylo bez krve
Osvobození
(5. - 6. 5. 1945, resp. 2015)

VEDENÍ EVROPSKÉ UNIE
(Katce Konečné)
Vedení Evropské unie
Ve jménu finanční mafie
Svěřuje své členské státy
Finančníkům do oprátky
(ke smlouvě CETA, schválené 
Evropským parlamentem 15. 2. 2017)

JIŽ TŘETÍ TÝDEN MRÁZ
Zmrzlo prý jen
Bezdomovců pár
Další nepřežili nemoci
Kde mají složit kosti?
(1. 2017)

DĚČÍN BUDE VYLIDNĚN!
Na veřejném slyšení
Tak trochu stuhnem
„Děčín bude vylidněn!“
Žvaní děčínská primátorka
Dost velké šlápnutí do hovna
„Zlikvidovat deset procent bobra
Není problém
Hájit ho může jen fanatik
Ekolog
Bohém…“
(veřejné slyšení SEA návrhu Koncepce
dopravní politiky ČR 25. 1. 2017)
Toho se nebáli němečtí fašisté
Henlajnovi nadlidé
Když Čechy z Děčína vyhnali
(poč. října 1938)
Toho se nebáli Češi
Když neantifašistické Němce
Z Děčína odsunovali
(8. 1945 - 12. 1946)

****************************
EVROPSKÁ UNIE 2014
Je tak trochu tvrďák
Monopolní
Parazitická
Vazalská
Válčící
Umírající
Sebe ničící
Evropská unie 2015
Vévodí ji muslimský pasťák
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:
„Nepodvolený se
Odpráskne!“
9. 2015
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ROBOT NULTÉ SÉRIE
Robot nulté série
nekouří a nepije,
klidně maká na tři směny denně.
Pozorný a chápavý,
báječně vás pobaví,
spolehlivě slouží dnešní ženě.

Vaří, pere, smýčí byt,
chce se ženě zalíbit,
nehádá se, neholduje pivu.
Umí říkat „Mám tě rád“,
není žádný desperát
a je oblíbený v kolektivu.

Robot nulté série
nikdy ženu nebije,
v programu má samé něžné věty.
Umí líbat zvesela,
nahradí i manžela,
nemá pomyšlení na zálety.

Nevzteká se, nefňuká
a je na něj záruka,
zkrátka všechny parametry skvělé.
Robot je náš nový hit,
račte si ho pořídit!
Když vás nudí, stačí vypnout relé.

OCHOTNICKÁ
Všichni máme roli
ve hře všehomíra
v tragikomedii osudu
Jsme jen ochotníci
absolutní šmíra
Utržíme leda vostudu

Režisér je namol
Nápověda není
Herci marně loví zbytky vět
Kdo má skončit v hrobě
a kdo ve vězení?
Komu padne k nohám celý svět?

Kdybysme tak měli
nápovědní budku

naše hra by měla spád i lesk
To by se to hrálo
Och jé můj ty smutku
Měli bysme nárok na potlesk

Kulisy se hroutí
Pletou se nám role
Děj už je jen hříčkou náhody
Výsledek si každý
přečte v protokole
kdo z nás vlastně vyhrál na body

Všichni jsme jen herci
mizernýho kusu
Dohrajeme ho jen ze zvyku
Kdo by chtěl stát stranou
a jen držet pusu?
Nejhorší je sedět v publiku

Kdyby tak měl život
nápovědní budku
naše hra by měla lesk i spád
To by se to žilo
Och jé můj ty smutku
Mohli bysme v noci klidně spát

BLUES HOLKY NA VDÁVÁNÍ
Já chci pořádnýho chlapa jak má bejt
Chlapa se vším všudy jak má bejt
A taky chci mít na něj glejt

Já chci chlapa co mi děti udělá
Hezký děti hezky udělá
S takovým budu pořád veselá

Já chci pořádnýho chlapa na míru
Chlapa jaksepatří na míru
Aby byl z masa a ne z papíru

JIŘÍ ŽÁČEK
Blues holky na vdávání
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MODLITBIČKA
Andělíčku Mujstrážníčku
z nebeského Vnitra
chraň mou duši jaksepatří
zvečera i zjitra
aby se v ní nehrabali
moji rodní bratři -
idioti
staré děvky
ani psychiatři

V ženským srdci, tam je útulno jak v cele,
hýčká tě tam bachař s tváří anděla…

BLUES O PENĚZÍCH
Když je máme Bobečkové drazí
Když je vobčas máme Milí drazí
Tak nás prachy na to tata zkazí

Když nám ale chybí hmotnej statek
Když nám vobčas chybí hmotnej statek
Tak nás kazí zase nedostatek

Takže se tím dilematem žeru
Že si nevybereš Tím se žeru
Nevyhneš se vadám charakteru

ZDRAVICE PRO LUĎKA HESSE
K JEHO 70. NAROZENINÁM
Pohanští bohové nám vládnou za zády.
Satyr se vtělil v olbřímího Luďka Hesse,
prohání útlé rusalky a kypré najády
a roztouženě ržá, když si je k milování nese.

Deklamuje jim Hraběte a Villona a Homéra –
tak staromódně holky na básničky loví.
A všecka vášeň olympská mu stoupá do péra,
když s nimi válí sudy v křoví bájesloví.

Ach mravokárci, nezvedejte ukazovák ani obočí,
když v chlapovi se divoch bujně vzpíná.
Každý se ztopoří a každý zdivočí,
kdo pije burčák z divokého vína.

DŘEVORUBECKÁ ČASTUŠKA
Kácím lesy, řízy řízy,
lesy jako z pohádky.
Střelíme je za devizy.
Bude prostor pro skládky.

BLUES O VÝKLADNÍ SKŘÍNI
Hele holka
nečum pořád do těch vejkladů
Se ví Je to krása
jenže nekradu
To tvý koukání mi leze do peněz
Hadry jsou jen hadry
to je bez řečí
když jim vevnitř chybí duše člověčí
Deset let ti vopakuju
to co dnes
Že ti nejlíp sluší
nahoře i dole
bez

HESLO
Ve jménu věčné lidské revolty
prohlubte myšleni a dekolty!

Chceš být vůl jen proto,
aby na tě sedalo štěstí?

SERENÁDA PRO OTYLKU
Nechci dívku kostnatou a tenkou
Taková má trable s podprsenkou
Já chci dívku co je při těle
Takové chci dělat přítele

Žena má mít přece tu i tady
faldy obliny a další vnady
Já chci dívku pěkně otylou
Takovou chci míti za milou

Mám svou fixní ideu - a sice:
Obezitou proti erotice
Obezitou za krásnější svět
Obezitou stále dál a vpřed

PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ SATIRIKOVA DESATERA
Směle tepej satiricky
malé lumpy,
nuly, nicky.
Netroufej si ale výš -  
vysloužíš si
Zlatou mříž.

Náš výbor je z autorovy nové tvorby a z knihy Vy
mně taky, kterou vydal Šulc-Švarc, s. r. o., ve spo-
lupráci s nakladatelstvím M. Švarce-Šulc a spol.,
roku 2012.
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Vlastenectví versus evropanství
PETR ŽANTOVSKÝ

Internetová encyklopedie Superia.cz uvádí tuto
definici vlastenectví: „Oddanost zemi, v níž se člověk
narodil, vyrostl, žije v ní a je jeho domovem. Proje-
vuje se silnou osobní náklonností k dané zemi
a jejím symbolům a osobním ztotožněním s ní. Vla-
stenec usiluje o blaho své země, obětuje se pro ni
a všemi dostupnými prostředky podporuje její vše-
stranný rozvoj ve všech oborech lidského půso-
bení.“

Mluvíme-li o vlastenectví, tedy vědomí příslušnosti
k jisté historicky a kulturně vymezené entitě, jsme si
obvykle vědomí také okolního geografického, a rov-
něž historického a kulturního kontextu. Proto se nám
na tomto místě hodí ocitovat Tomáše G. Masaryka,
který dává na diskusní stůl právě takovou širší di-
menzi, když říká: „Samostatnost neudrží a nespasí
žádného národa, národ si musí udržet samostatnost
– spasí nás mravnost a vzdělanost, i politická samo-
statnost je jen prostředkem pravého života národního
– pozbyli jsme jí, když jsme přestali jako národ
mravně žít. U nás i politická strana vedle svého už-
šího programu politického musí stát na pevném zá-
kladě širokého programu kulturního. To u národa
menšího, i kdyby byl politicky samostatný, ani jinak
být nemůže, nemá-li i ta politická samostatnost být
jen forma a politický prostředek mocnějšího sou-
seda.“

Dokonce i český, ale ve Francii žijící spisovatel
a esejista Lubomír Martínek, jinak obecně nevelký
příznivec ideologicky chápaného patriotismu, nepo-
chybně i z vlastní osobní zkušenosti napsal tato
slova: „Na vlastenectví není nic špatného, bez pocitu
sounáležitosti není možné bránit území proti vetřel-
cům, ani životní styl, který předci vytvořili často za
cenu obrovských obětí. Bez vlasteneckého zápalu by
spousta krásných a užitečných věcí nespatřila světlo
světa. Radikální odstřihnutí od místa původu často
dělá z lidí pouze karikatury obyvatel hostitelských
zemí.“

A nejlapidárněji to formuloval anglický spisovatel
Richard Aldington: „Vlastenectví je živý smysl pro ko-
lektivní zodpovědnost. Nacionalismus je hloupý ko-
hout kokrhající na vlastním hnojišti.“ Tuto výstižnou
moudrost si připomeneme ještě za pár okamžiků.

Mám ale před sebou i docela jiné citace. Jakýsi
Dirk Diggler, což bude nejspíše umělecký pseudonym

autora, který za žádnou cenu nechce vypadat „vla-
stenecky“, publikoval na portálu G.cz článek s dlou-
hým a všeříkajícím titulkem: „Proč je v dnešní době
vlastenectví výsadou idiotů? Prohlašujete o sobě, že
jste vlastenec? Pak jste dost možná debil.“ Násle-
duje řada apodiktických tvrzení typu „Ať chceme či
nechceme, titulovat se pojmy jako vlastenec či pat-
riot se ve 21. století stává výsadou idiotů, ubožáků,
buranů a malých lidí, kteří v životě dokázali pouze to,
že se shodou okolností narodili v zemi s určitou his-
torií a kulturním dědictvím.“ Autor zužuje využití
pojmu vlastenectví či patriotismus téměř výlučně do
předvolebních hesel nacionalisticky obarvených de-
magogů. Říká: „Apel na vlastenectví a patriotismus
na zkrachovalou lůzu vždycky zabere.“ 

Trochu jemnějším výrazivem, ale obsahově iden-
ticky se k pojmům vlastenectví a patriotismus staví
velká část našich mainstreamových médií. Má
ovšem zpravidla nějaký velice konkrétní politický
záměr a terč. Příkladně když si ve vyhledávači zadáte
v Hospodářských novinách, patřících Zdeňku Baka-
lovi, slovo „vlastenectví“, najde vám to za posledních
pár měsíců 10 článků, z nichž 4 jsou explicitně na-
mířeny proti Rusku a Putinovi, 2 proti německému
hnutí Pegida, 2 proti projevům patriotismu v součas-
ném Polsku, 1 je jakási facebooková anketa, a 1 re-
cenze na film Americký sniper.

A zde je patrně jádro pudla. Velmi častá, a bez ne-
jmenší pochyby úmyslná záměna bezpříznakového,
neutrálního slova vlastenectví (či patriotismus, což je
de facto totéž) se slovem národovectví či nacionalis-
mus. Je to však mentální zkratka na první pohled po-
mýlená. Vlastenectví vyjadřuje vztah svého nositele
k vlasti ve smyslu, který krásně vystihla ruská bás-
nířka Marina Cvetajevová: „Vlast není území, ale ne-
zaměnitelnost paměti a krve“. Zatímco nacionalismus
vyzvedá jeden adorovaný národ ve všech ohledech
nad národy jiné a dává tím základ případnému bu-
doucímu snažení o to, aby „náš“ národ ovládl „tamty“
národy, prostě proto, že je lepší, a má tedy na to nárok.
A o tom něco víme z časů Třetí říše. Hitler ovšem nebyl
vlastenec, nýbrž jedinec vybavený ambici ke světo-
vládě. Fakt, že tuto ambici se pokusil realizovat na
podloží první světovou válkou a následnými repara-
cemi ekonomicky a lidsky zdecimovaného národa ně-
meckého, mohl být souhrou historických náhod.
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Goethe byl jistě mnohem víc Němec než Hitler. Naci-
onalismus není plodem „německého vlastenectví“ či
prostě „němectví“ (popř. „ruství“, „češství“ atd.),
nýbrž projektem ryze politickým.

Co je na dnešních projevech dehonestujících slovo
vlastenectví nejvíce zarážející, je jejich nepokrytá
tendence k elitářství. Podle jejich nositelů jsou lidé
disponující vlasteneckým citem „lůza“, banda „ubo-
žáků“, „buranů“, „idiotů“. Kdežto ti druzí (lepší) jsou
nositelé a rozsévači dobra, které spočívá v popření
vlasteneckých pocitů a vytvoření nové identity, jíž by

se dalo v kontextu námětu této úvahy říci prostě „ev-
ropanství“. Když sledujete mediální výlevy osob vy-
jadřujících se na dané téma, z drtivé většiny
vysledujete, že ten, kdo se cítí a notabene veřejně
označuje patriotem, je podle mainstreamových pub-
licistů primitivní nedouk, směřující nejkratší cestou
k hnědému nacistickému moru. Zatímco kladným hr-
dinou a zářným vzorem má být ten, kdo popírá smysl
či dokonce samu existenci vlastenectví jako pozitivní
hodnoty, která se podílí nejen na celistvosti a více-
rozměrné zakotvenosti individuální lidské osobnosti,
ale také hodnoty, která jednoznačně přispívá ke spo-
lečenské kohezi a vnitřnímu spojenectví na sdíleném
přesvědčení a sdílené kvalitě.

A v tom je druhé jádro pudla: Soudržnost společ-
nosti a sdílení pozitivních hodnot se vůbec nehodí do
krámu těch, kdo chtějí inženýrsky rozhodovat o na-
šich osudech. Proto se ohánějí „vyššími“ hodnotami,
třeba „evropskými“, samozřejmě aniž by je jakkoli
přesněji definovali. Podle nich se lidé dělí na „pro-
evropské“ a protievropské“, avšak dělítkem tu není
nějaký národní či územní princip, jako u patriotismu
či dokonce národovectví. Rozhodující je kladný či zá-
porný, poslušný či neposlušný vztah k evropanské
byrokracii, která nalezla svůj esenciální průmět v ad-
ministrativní struktuře Evropské unie.

Evropská unie byla ještě před pár lety (minimálně
před Maastrichtem) pořád ještě víceméně pro
všechny zúčastněné celkem výhodným společen-
stvím, orientovaným zejména na zvýšení ekonomic-
kých a lidských svobod. Nejpozději od přijetí
Lisabonské smlouvy se Evropská unie stala totalitní
strukturou, vyznačující se naprostou absencí demo-
kratických principů a procedur. Má parlament, ale
tento parlament nesmí navrhovat zákony. Má vládu,
ale ta se nesmí jmenovat vláda, nýbrž komise, ačkoli
zcela zjevně vládne a svrchovaně rozhoduje. Má pre-
zidenta a ministra zahraničí, avšak ti nemají žádné
podstatné kompetence a jejich jména skoro nikdo
nezná. Ostatně na jejich výběru a instalaci do funkcí
se lid členských zemí nemůže nijak aktivně podílet,
je to zase jen výsledek „tichých dohod“ v ústředí bru-
selského „Euro-sojuzu“, jak výstižně říkají Rusové.
Unie má svoji hymnu, ale ta je sprostě ukradená
z věčného díla Ludwiga van Beethovena, který byl
vším možným, jen ne tímto, kulturní kořeny své vlasti
destruujícím „Evropanem“. Nu a nyní chce mít svoji
„evropskou“ armádu, ačkoli už většina členských
zemí EU je dávno členem jiného nadstátního vojen-
ského paktu, NATO. 

Z toho všeho je zřejmé jedno: Evropa, míněno Ev-
ropská unie, nemůže vytvářet žádný impuls k vytvo-
ření žádného „evropského patriotismu“, prostě proto,
že žádný „evropský národ“ neexistuje a existovat ne-
bude. Možná bude existovat, pokročí-li byrokratická
integrace do té míry, že vytvoří jakýsi „evropský
stát“, ale stát je instituce, nikoli nositel oné „paměti
a krve“, o níž mluvila Cvetajeva. Je to jen organizátor
životů obyvatel, ale nemá vlády nad jejich emocemi.
Na této „drobnosti“ ostatně zkrachovaly všechny
velké totality minulosti – ať ta Hitlerova, či ta Stali-
nova. Jakmile vrchnost ztratí upřímnou podporu
a nevynucenou loajalitu svých poddaných, je na
cestě ku smetišti dějin. To patrně čeká i Evropskou
unii. Už přestává být otázkou, „zda“, nýbrž „kdy“.

Čím dál urputnější boj průkopníků postmodernis-
tického hodnotového nihilismu a nivelizace, na nichž
stojí dnešní „evropanství“, proti autentickému
 patriotismu svědčí o tom, že si tito antipatrioté uvě-
domují sílu a moc vlastenectví, kterou nemají čím
vyvážit ani nahradit. Už proto jsou odsouzeni k po-
rážce.

Příspěvek na konferenci Vlastenectví? Evropan-
ství?, pořádané UČS v Praze dne 27. 5. 2017, před-
nesl v zastoupení autora z důvodu jeho momentální
zdravotního indispozice Jan Poláček
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Rusové platili sjezd Slovanů, přijeli i dezinformátoři.
Šéfa české delegace přijal velvyslanec Remek

V Moskvě proběhl Všeslovanský sněm, na který
dorazily i známé tváře dezinformačních serverů.
Část nákladů za českou výpravu platili Rusové a na
akci se hovořilo o sjednocení všech Slovanů do
unie. Šéfa české delegace a propagátora slovanství
Zdeňka Opatřila přijal i velvyslanec v Moskvě Vla-
dimír Remek. Podle českého ministerstva zahraničí
se nejednalo o oficiální akci tuzemské diplomacie.
Experti varují, že podobné sjezdy mají za cíl rozši-
řovat ruský vliv do Evropy.

Slované by se měli spojovat, možná i vytvořit
společnou unii, znělo na šestidenním Všeslovan-
ském sněmu v Moskvě, který se konal před dvěma
týdny. Ubytování pro početnou českou delegaci za-
platila ruská strana, stejně tak i dopravu po Rusku.
Sněmu se účastnili i zástupci neuznané Doněcké
či Luhanské lidové republiky.

Zástupce české delegace pod vedením propa-
gátora novoslovanského hnutí Zdeňka Opatřila
"neoficiálně přijal" také velvyslanec v Rusku Vla-
dimír Remek. "Bylo to velice příjemné, setkali jsme
se s ním v Českém domě. Nebylo to ale žádné ofi-
ciální přijetí," popsal Opatřil. A Remek darem do-
stal od delegace novou knihu o Jeronýmu
Pražském.

Schůzku potvrdilo i ministerstvo zahraničí. "Pan
velvyslanec se krátce soukromě setkal mimo slo-
vanský sjezd se svým známým, panem Opatřilem,
který je zároveň předsedou organizace Všeslovan-
ský výbor," řekla Aktuálně.cz Irena Valentová z mi-

nisterstva zahraničí. Černínský palác zdůraznil, že
se nejednalo o oficiální akci české diplomacie.

Opatřil tvrdí, že nechce do sjezdu tahat politiku,
a jde mu spíše o kulturu a sdílení myšlenek.

"Osobně mi nejde
o to, aby se sjedno-
covaly státy, jde
o to, aby se sjedno-
covaly kořeny,"
řekl. Na sjezdu si
přesto reprezen-
tanti slovanských
zemí odhlasovali
nezávazný doku-
ment, že by mělo
dojít k vzniku sdru-
žení slovanských
států a jejich sbližování. Padala i slova o vytvoření
slovanské unie. "Není to závazné, česká delegace
pro to nehlasovala," tvrdí Opatřil.

Ve zhruba patnáctičlenné Opatřilově skupině se
objevil i Jan Korál z proruského dezinformačního
serveru New World Order Opposition. Členem de-
legace byl i bývalý československý rozvědčík a po-
listopadový diplomat Miroslav Polreich.

Ubytování a cestování po významných místech
financovala ruská strana. Letenky a jídlo si platil
každý člen delegace sám. Kdo akci sponzoroval,
ale členové delegace neví. "Nakonec mi z toho
vyšlo, že to zaplatil nějaký ruský boháč," spekuluje
Korál na svém webu.

Právě akce typu Všeslovanského sjezdu jsou
podle expertů způsob, jak dostat proruské myš-
lenky či dezinformace do cizích států, a ještě v ná-

rodním jazyce. "Rusové je neúkolují, ale
mluví s nimi o své zahraniční i domácí poli-
tice. Předávají jim tak vzkazy, které potom
zástupci těchto skupin berou zpět do své
země. I díky tomu se pak dostávají tyto
vzkazy do médií v jiné zemi," popisuje ne-
bezpečí podobných akcí expert na ruský vliv
a extremismus Anton Shekhovtsov.

Stejný názor má i odborník na Rusko Jan
Šír. "Tyto akce jsou součástí rozšiřování rus-
kého vlivu. V oblasti zájmu je i Česká repub-

lika. Tím, že se hraje na slovanství, se snaží dostat
Česko do východní sféry vlivu," tvrdí.

Konspirační bloger Korál na svůj server během
akce přidal desítky fotek a několik článků o myš-
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Pavel Petkov 
Komu: vnk.jp@seznam.cz, etc…
Čeští dezinformátoři zase jezdí do Moskvy

pro informace
Již dnes v neděli 18.6.2017 večer od 22:05

hod uvede tzv. Česká televize dehonestační
protislovanskou agitku “Rusko v Česku a Češi
v Rusku. Na tuzemské obrazovky míří nekri-
tický Svět podle Putina, čeští dezinformátoři
zase jezdí do Moskvy pro informace.”

Cílem protislovanské agitky ČT 24 bude mj.
i Honza Korál, hospodář VNK, který se právě
zúčastnil Jubilejního všeslovanského sjezdu
v Rusku, a plavil se v jeho rámci z Moskvy do
Petrohradu.

http://www.vybornarodnikultury.cz/2017/06
/18/jiz-dnes-vecer-na-ct-24-ve-2205-cesti-
dezinformatori-zase-jezdi-do-moskvy-pro-in-
formace/

Zdraví Pavel PETKOV

lenkách sjezdu. "Vítr
změn se obrátil - bu-
doucnost je v Rusku,"
zní jeden z jeho textů.
Korál na otázky serveru
Aktuálně.cz nechtěl od-
povědět. Ve svých přís-
pěvcích však uvádí, že
na akci byla řada lidí pí-
šících do "alternativních
médií".

Informační válka
Korála nominovala na

sněm spolu s dalšími
lidmi skupina kolem Českomoravského slovan-
ského svazu, jemuž předsedá Petr Synek. Ten
spolu se svým kolegou Pavlem Petkovem tvrdí, že
jsou součástí informační války. "Určitě se považu-
jeme za součást informační války. I tou pasivitou,
že nečelíte zlu, tak jste součástí," tvrdí Petkov.
Podle nich jsme nyní svědky střetu západní kon-
zumní civilizace a té duchovnější východní.

Jak varovali experti, informace o sjezdu a myš-
lenkách velké slovanské unie se i díky Korálovi ob-
jevily téměř ihned například na konspiračním
Svobodném vysílači. O sněmu informovaly i Vlaste-
necké noviny či Haló noviny, které vydává komu-

nistická strana. Plánují se i besedy s informacemi
o sjezdu.

Jeden den na sjezdu v Moskvě se objevil i po-
slanec KSČM Stanislav Grospič, který svou účast
Aktuálně.cz potvrdil.

Zástupce konspiračních médií měli i ve sloven-
ské delegaci. Na akci jel podle slovenských Hos-
podářských novin i Tibor Rostás, který přispívá na
dezinformační server Zem a věk. Rostás v minu-
losti například na ruské ambasádě mluvil o myš-
lence vytvořit mediální vydavatelství, které bude
vydávat proruské zprávy.

13. 6. 2017 Aktuálně.cz
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VŠESLOVANSKÝ SJEZD 2017
JAN KORÁL

Když se v roce 1867 sjeli v Moskvě u Alexandra II.
představitelé slovanských národů, včetně českých
osobností typu Františka Palackého či Františka Ri-
egera, jednalo se o klíčovou událost v posilování kul-
turní a politické moci slovanských národů. Tehdejší
rakouské mocnářství z toho bylo velmi znepokojené.
Mocně zaznívaly myšlenky o tom, jak jsou Slované
pod nadvládou germánských panovníků utlačováni,
a že se musí spojit v úsilí o vlastní svrchovanost.
Když 26. května 2017 v sálu moskevské státní kni-
hovny promlouvali postupně vedoucí delegací a vý-
znamné osobnosti ze všech slovanských zemí
a hovořili o tom, jak naše národy trpí pod nadvládou
EU, NATO a západních korporací, viděl jsem, že se
jedná o přelomovou událost novodobých dějin a že
je to stovky let prakticky stejné. Byl úžasný zážitek
slyšet významné představitele slovanských národů
otevřeně říkat ty samé věci, za které nám doma spí-
lají do dezinformátorů, agentů Kremlu, extrémistů
a kdovíčeho ještě, a pak slyšet
v sále potlesk více než tří set účast-
níků zahájení sjezdu. Nejednalo se
totiž o nějaké hurá aktivisty, kteří
někde něco zaslechli. Jednalo se
o významné představitele kultur-
ního a intelektuálního prostředí,
osoby vzdělané, často vysokého
věku, profesory, spisovatele, vědce,
odborníky profesích humanitních
oborů. Byli to lidé, kteří velmi dobře
věděli, co říkají a kteří skutečně re-
prezentovali zkušenost vlastního
národa. A to už něco znamená. Zá-
kladní nastavení pro naši práci
během následujících osmi dnů,
které jsme všichni strávili společně na lodi Kněžna
Anastasie při plavbě z Moskvy do Petrohradu, bylo
tedy to nejlepší, jaké může být. Svobodná, otevřená
diskuze vzdělaných lidí nad společným zájmem s ob-
rovským potenciálem vzájemného obohacení. Kdy je
možné něco takového zažít? K ohromení z toho, jak
obrovské, živé a rozvíjející město je Moskva, přibylo
nadšení z toho, jaká setkání, poznání a zážitky nás
čekají. Nalodili jsme se, opustili jsme ubytovnu pro
veterány, kde jsme mohli sledovat vysokou úroveň
péče o staré lidi a vyrazili na sever. 

Obecně byl program na lodi takový, že jsme měli
každý den zastávku s exkurzí na nějakém církevně vý-
znamném místě a ve zbylém čase probíhalo na lodi
najednou několik programů, jako především diskuze,
koncerty, nebo představení konkrétních projektů či díla
jednotlivých osob. Dal jsem se do práce především
tím, že jsem si poznamenával, o čem se mluví, fotil,
natáčel a zjišťoval, kdo mluví zajímavě. Každou volnou
chvíli jsem využíval k diskuzi s lidmi, kteří mě zaujali,
nebo se kterými jsem zrovna seděl u stolu, či v auto-
buse při cestě za památkami. A postupně jsem si říkal,
tady je něco divného. Viděli to i kolegové především
z české výpravy, kteří si toho všimli, díky větším zku-
šenostem z podobných akcí, dříve než já. Viděli jsme
rozpor mezi tím, jak důležité a správné otázky byly na
začátku předloženy k řešení, a tím, že složení a meto-
dika práce na lodi vůbec neumožňují tyto otázky vy-
řešit. Byli tam historici, spisovatelé, umělci, kněží,
zástupci spolků slovanské kultury, pár novinářů, nebo

lidé, kteří tam jeli čistě ze zvědavosti. Ale otázky, které
stojí před námi, jsou v základu politické. Při diskuzích
bylo vidět, že kultura skupinové komunikace není příliš
vysoká a bylo mnoho lidí, kteří jen mluvili a prosazovali
vlastní názory, místo aby naslouchali a snažili se po-
rozumět ostatním. Přitom bylo vidět, že to všichni mys-
leli dobře, že upřímně věřili, že jejich vlastní zkušenost
je cenná a snažili se ji předat. Také byly diskuze téměř
vždy pouze o konstatování stavu, či o historii, ale lidé
už nedokázali přijít s řešením a pohledem do bu-
doucna. A do toho každou chvíli někde vyskočil názor,
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že slovanské národy by se měly sjednotit pod pravo-
slavnou církví, proti čemuž především česká a sloven-
ská delegace jednoznačně vystoupila a tento postoj
jsme před ostatními úspěšně hájili. Když jsem si tam
pak v jedné diskuzní skupině konečně vytvořil prostor
ke svému projevu, z něhož jsem vybral kvůli času jen
závěr o tom, co ve stručnosti s naší situací politicky,
kulturně a ekonomicky dělat, tleskaly mi přítomné slo-
vanské babičky téměř se slzami v očích za to, že jsem
byl asi jediný, kdo navrhl nějakou smysluplnou cestu,
a pánové pokyvovali uznale hlavou a chtěli vizitky
a kontakty. Začal jsem tedy zjišťovat, kdo tohle
všechno zorganizoval a zapla-
til, proč to dělá a jaké na to mají
ostatní lidé názory. Nebylo to
tak jednoduché, protože na to
jednoduše nebylo moc času.
Organizátoři měli plné ruce
práce s tím, aby vše probíhalo
hladce, což se jim skvěle dařilo
s diskuzemi či rozhovory, které
už měli naplánované dopředu.
Nakonec mi z toho vyšlo, že to zaplatil nějaký ruský
boháč, možná několik málo, který uvěřil pravoslavné
církvi, že pomůže všem Slovanům, a pověřil své přá-
tele organizací této akce. To, že způsob organizace
sjezdu nemohl vyřešit závažné politické otázky, byl
buď záměr, nebo dílo nezkušenosti a politické naivity.
Z diskuze s jedním z organizátorů vyvozuji, že se
jedná spíše o druhou variantu, protože i on postupně
viděl, že žádané výsledky se nedostavují. Korunu
tomu nasadil jeden z členů české delegace, avšak
ruského původu, když přednesl návrh na vytvoření
unie nezávislých slovanských států, kdy si myslel, že
to předložíme našim politikům, placeným z Bruselu
a Washingtonu, ti z toho budou skákat nadšením,
budou si říkat, co je to za úžasný nápad, zamávají EU,
NATO a MMF, a začnou se objímat se svými bratry Slo-
vany. Z české delegace jsme mu říkali, že je to ne-
smysl, ale nedal si říct. Zbytek účastníků sjezdu tomu
pak nadšeně tleskal a my jsme si uvědomili, že by-
chom je stejně nedokázali přesvědčit, a tak jim ne-
budeme kazit jejich radost z toho, že se dokázali
vůbec na něčem dohodnout, i když je to odsouzeno
k neúspěchu. A tak jsem se více soustředil na pocho-
pení toho, kdo Slované jsou a jak vyřešit aktuální
otázky, které před námi stojí. Nehledě na to, že zde
nebylo možné najít politické odpovědi, tak naproti
tomu bylo možné nalézt odpovědi v kulturní a du-
chovní sféře. 

Setkání s pravoslavným náboženstvím byly vý-
znamnou součástí celé plavby. Kláštery, kostely, mše,
modlitby, líbání ikon, křižování, klanění se, zapalování
svíček. Většina účastníků především z pravoslavných
zemí se nadšeně účastnila všech církevních rituálů.
Jenže když jsem jim říkal, že vidím, jak je církev ma-
nipuluje k tomu, aby se spokojili s vírou, místo toho,
aby chtěli VĚDET, nechápali to a navrhovali, že mě
hned tady na lodi pokřtí. Když jsem to odmítl a ptal
se, jestli vědí, proč dělají konkrétní rituály a jak fun-
gují, nechápali, že se na to vůbec někdo může ptát
a nevěděli, co na to říct. Když jsem jim pak vyprávěl

o církevních restitucích, o staletých špatných zkuše-
nostech českého národa se zločiny církve, odcházeli
zachmuření a říkali, že nerozumím ruské duši, a že
dnešní pravoslavná církev dělá dobré humanitární
projekty, při kterých lidé dobrovolně pomáhají. Já na
to, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, že právě v Če-
chách, ale i na Západě existuje obrovské množství lidí,
kteří si našli cestu k Bohu bez církve a přímo, a že
existují konkrétní metody a celé rozsáhlé nauky
o tom, jak komunikovat s duchovním světem bez
církve. Když jsem se ptal, co je pro ně důležitější, jestli
církev nebo PRAVDA, už nebylo s kým mluvit, protože
jsem jim vážně narušil systém jejich víry. Zjistil jsem,
že oddanost církvi je jedním z velkých problémů
dnešních Slovanů (o Západu ani nemluvě), a že právě
my Češi máme historický úkol Slovany z područí ja-
kékoliv církve osvobodit. Nástroje i znalosti k tomu
máme. Bude to cesta dlouhá, ale věřím, že úspěšná.
Sjezd tedy skončil tím, že se přijala mnohá prohlášení,
která sice jednoznačně vyjadřovala vůli po osvobo-
zení Slovanů z područí Západu, ale zároveň prokazo-
vala určitou neznalost praktické politiky. Byl jsem
však šťastný z toho, že jsem mohl do hloubky poznat
(především) ruskou duši a porozumět tomu, jaké
vztahy mezi námi jsou a co s nimi udělat. Zjistil jsem,
že každý Slovan má v sobě kus ruské duše, která je
charakteristická především prostým nadšením pro
život, pro dobro, pro lásku a touhu po prožitku vzá-
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jemnosti. A právě ta ruská duše je tím, od čeho se nás
Západ snaží odtrhnout, k čemu je potřeba znovu na-
lézt cestu a s čím je potřeba co nejvíce znovu obnovit
komunikaci na všech úrovních. V Rusku je totiž to, co
nám nejvíce chybí – síla, odvaha, energie, chuť do ži-
vota. A my, západní Slované, máme zase to, co
v Rusku chybí, tj. znalosti, zkušenosti, svobodný
rozum a svobodnou mysl. 

Když jsme přijížděli do Petrohradu, byl jsem tedy
trochu zkroušený z toho, že sjezd nenaplnil má oče-
kávání. Ale říkal jsem si, máme spoustu kontaktů na
zajímavé lidi a časem z toho snad něco dáme dohro-
mady. Věděl jsem, že takováto komunikace mezi lidmi
z různých zemí je nesmírně užitečná, a že je jedno-
značně potřebné v tom jakýmkoliv způsobem pokra-
čovat. Netušil jsem však, že to nejdůležitější poznání
má teprve přijít. Nejprve přišlo ohromení z neuvěři-
telné krásy Petrohradu, je to asi, jako byste vzali to
nejlepší z Říma, Benátek a Paříže, a dali to na jedno
místo a několikrát znásobili. Potom se naše delegace
rozdělila, většina odjela mimo město k jednomu zná-
mému, ale já jsem se připojil k mládeži a vyrazili jsme
do víru velkoměsta. A nestačil jsem zírat. Všude neu-
věřitelné množství neskutečně krásných mladých lidí,
všichni v rozjařené náladě se skvěle, avšak kultivo-
vaně a přirozeně bavili, a na ulici bylo možné se dát
do řeči s kýmkoliv o čemkoliv v přátelském duchu.
Další zvláštnost byla, že tito lidé ve věku cca 20 - 30
let byli všude možně zaměstnáni, i v řídícím perso-
nálu, a bylo znát, že jsou úspěšní a dostatečně bohatí.
Všichni s otevřeným srdcem, zájmem o okolí, plní na-
děje a bezstarostné víry v nádhernou budoucnost.
Přitom slušní a dobře vychovaní. Doslova armády an-
dělů schopných všestranné lásky, kteří se teprve za
10 - 20 let chopí vlády nad svou zemí. Srovnejte to
s ustrašenou, opatrnou a malomyslnou povahou
a beznadějí, kterou většinou vidíme u nás v Čechách.
A tak si říkám, jak je tohle možné? Odpovědí jsou
zdravé geny, zdravé životní prostředí, podpořené
funkčním sociálním a ekonomickým systémem, a vý-
chovou ve správném hodnotovém systému. Tady
v Rusku, a v Petrohradě obzvlášť, kapitalismus sku-
tečně funguje. Když jste schopní, poctiví a pracovití,
můžete si vydělat tolik peněz, že nebudete vědět, co
s nimi. A v tom je obrovská příležitost i pro nás, zá-
padní Slovany. Rusko má obrovské zdroje, a my
máme schopnosti a znalosti, jak ty zdroje zužitkovat
ve prospěch nás všech, na rozdíl od Západu, který je
pouze vysává. Rusové touží po tom, aby byli úspěšní,
aby je svět a obzvláště Západ bral vážně, abychom se

jich nebáli, ale abychom je měli rádi. Touží po vzá-
jemné komunikaci, nabízí ze sebe to nejlepší a chtějí
být vnímáni jako představitelé Dobra. Cítil jsem se tu
moc fajn, jako doma. 

Druhý den ráno jsme měli odlétat do Prahy, ale
budík mne neprobudil, já zaspal a nestihl letadlo. Ko-
legové od výpravy a spolubydlící v hostelu mi pomohli
vše vyřešit, a já měl ještě jeden den na poznávání
Ruska. Cenné poznatky přišly také ze sledování tele-
vizní produkce. Ať už se jednalo o jakýkoliv žánr –
zpravodajství, showbusiness, publicistika, seriály,
filmy, zábava, mělo to v porovnání s českou i západní
produkcí značně lepší úroveň. Rusové si osvojili zá-
padní mediální technologie a naplnili je bohatstvím
ruské duše. Výsledkem je úchvatná podívaná, kulti-
vovaná zábava, a pořady nabité koncentrovanými
a přitom srozumitelnými informacemi. To všechno
znamená, že Rusko už kulturně i technologicky pře-
dehnalo Západ a ekonomická dominance Ruska je na
obzoru. 

A tak si říkám: Je to jasné. U nás nejde nic, tady jde
všechno. A já už zatraceně potřebuji získat vlastní
majetek, a už nemůžu dál žít ze dne na den a počítat
každou korunu, jako dosud. Začal jsem vymýšlet kon-
krétní obchodní a hospodářské projekty, ze kterých
by pak šlo financovat změnu tady u nás. Je úplně
jedno, z jaké strany se začne, ale nejlépe bude, pokud
budeme větší tým schopných, tvořivých a zkušených
lidí. Na nějaké sankce sere pes. Koho by zajímali ně-
jací trapní šašci v Bruselu, když tady se teď tvoří nád-
herná budoucnost celého lidstva? 

Aby toho nebylo málo, tak jsem po návratu domů
shlédl projev Vladimira Putina na Mezinárodním eko-
nomickém fóru v Petrohradu, který pronášel právě
v den, kdy jsme tam byli. Projev na konferenci, o které
česká mainstreamová média, včetně České televize,
nenapsala ani písmenko. Putin mluvil o tom, že Rusko
čeká nová fáze ekonomického růstu, a jak připravili
pro podnikatele z jiných zemí ideální podmínky
k práci, při které se poctivost, kvalita a pracovitost vy-
platí a podvodníci nemohou uspět. Doslova nabízí mi-
liardy plnými hrstmi a říká: Pojďte k nám a s námi
tvořit šťastnou budoucnost pro všechny. A já věděl, že
říká pravdu, protože jsem ke stejnému závěru došel
ještě před tím, než jsem ho slyšel. Jdu do toho a tu
nabídku přijímám, protože je poctivá a kdo chvíli stál,
již stojí opodál. A jestli tomu někdo nevěří? Co je mi
po tom. Já tam byl, já to viděl, a konečně mi to
všechno dává smysl a vím, co s tím. Co s tím uděláte
vy?
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Česko-bulharské vztahy sahají až do doby for-
mování obou států. Podobně je to s procesy po-
křesťanštění našich národů. Mise byzantských
učenců Konstantina-Cyrila a Metoděje a její odkaz
v obou zemích jsou dodnes trvalým pojítkem obou
slovanských národů. Ztráta státní samostatnosti
a národní identity, národní obrození, to všechno
jsou dějinné etapy obou našich zemí a národů. Ne-
dílnou součástí historie je úloha církví, v těchto
procesech pravoslavné v Bulharsku a římskokato-
lické v českých zemích,.

Důvody přijetí křesťanství tehdy existujícími
státními útvary, především Velkomoravskou říší
a První bulharskou říší, byly více politické než cír-
kevně dogmatické. Víra panovníka a jeho lidu v jed-
noho boha znamenala pro stát, jeho vnitřní poměry
i mezinárodní postavení, více než pohanství. Zjevná
byla snaha diplomatickou cestou zaštítit zemi před
útoky sousedů.

Na Velké Moravě se přechod ke křesťanství
uskutečnil kolem poloviny devátého století. Křes-
ťanství sem pronikalo především z Východofranské
říše prostřednictvím bavorské mise z Pasova.
Kromě bavorského kléru zde působili i kněží z Itálie
a z pobřežních dalmatských měst. Kolem roku 831
došlo ke „křtu všech Moravanů“, při němž přijal
velkomoravský kníže Mojmír I., a někteří lidé z jeho
okolí, křest z rukou pasovského biskupa Regin-
hara. Hlavním důvodem přijetí křesťanství byla
obava z rozsáhlé ofenzívy Ludvíka Němce proti
Slovanům.

Tento akt ovšem Velkou Moravu od dalších ná-
jezdů ze strany Východofranské říše neuchránil.
Zápis v Letopisech Bavorů k roku 853 uvádí: »Ros-
tislav, ustanovený naším králem (tj. Ludvíkem) Mo-
ravanům a Slovanům za místodržitele, povstal,
odmítá provádět příkazy a nazývá se králem«.  Pa-
novník pochopil, že přijmout křesťanství nestačí,
že je třeba zbavit se také bavorských kněží. Když
u římského papeže Mikuláše I. neuspěl se žádostí
o vyslání křesťanských kněží, obrátil se na byzant-
ského císaře Michala III. Tuto skutečnost zazname-
nal „Život Metodějův“ takto: »Stalo se v ty dny, že
Rostislav, kníže slovanský, se Svatoplukem vypra-
vili poselství z Moravy k císaři Michalovi a pravili
takto: Jsme Bohu díky zdrávi. Přišlo k nám mnoho

křesťanských učitelů z Vlach, z Řecka a z Němec,
a ti nás rozličně učili. My Slované však jsme lid
prostý a nemáme, kdo by nás vedl k pravdě a její
smysl vyložil. Nuže, vznešený pane, pošli takového
muže, který nám pořídí všecku spravedlnost. Tehdy
císař Michal řekl filozofu Konstantinovi: Slyšíš, fi-
lozofe, co praví? Jiný to nemůže vykonat, leda ty.
Hle, tu máš hojné dary, vezmi si svého bratra Me-
toděje a běž. Vy oba jste Soluňané a Soluňané
všichni mluví čistě slovansky«. 

Mise Konstantina-Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu, vyslaná byzantským císařem
Michalem III., měla pověření šířit zde slovanským
jazykem křesťanství. Základem jazyka, který Kon-
stantin-Cyril pro misi vytvořil, se stal makedonský
dialekt užívaný Slovany v okolí Soluně. Tento jazyk
se výrazně nelišil od jazyka, který používali v de-
vátém století naši předkové. Ještě v Byzanci do něj
z řečtiny přeložil zkrácený životopis Krista (Apra-
kos) mající podobu výňatků z evangelií, který se

četl při bohoslužbách. Po příchodu na Moravu
a zjištění, že tu existuje určitá křesťanská termino-
logie, zapracovali oba bratři do něj místní výrazy,
přeložené již dříve do slovanštiny z latiny a staro-
hornoněmčiny. Tak vznikl nejstarší slovanský lite-
rární jazyk, označovaný dnes jako staroslověnština
(Bulhary nazývaný starobulharština), jehož píse-
mnou podobou byla hlaholice. Základem abecedy
se stalo řecké písmo, doplněné o další znaky
a symboly, například kroužky a trojúhelníky. Prvním
literárním dílem v tomto jazyce, vytvořeným na
našem území, je veršovaná staroslověnská před-

PROBOUZENÉ OBROZENÍ
JIŘÍ MIČA
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mluva k překladu evangelií z devátého století,
známá v literární historii jako Proglas. Tento jazyk
se s určitými změnami, pod názvem církevní slo-
vanština, používá dodnes. Ne však jako živý jazyk,
nýbrž jako bohoslužebný jazyk církví byzantského
obřadu (řeckokatolická, pravoslavná). Pro srozu-
mitelnost místních věřících se vyvinuly jeho ná-
rodní mutace.

Na Moravě vytvořili Konstantin-Cyril a Metoděj
církevní školu, v níž vyučovali budoucí kněze, pře-
kládali bohoslužebné knihy a kázali. Položili zde
také základy slovanské liturgie. Používání staroslo-
věnského jazyka při bohoslužbách Metoděj, a pře-
devším Konstantin-Cyril, obhájili v Římě roku 865.
Listem Gloria in excelsis Deo to potvrdil papež Had-
rián II. Staroslověnština se tak stala, byť nakrátko,
čtvrtým církevním bohoslužebným jazykem. Jak
významný to byl počin, který o tisíc let předběhl
dobu, svědčí skutečnost, že katolická církev
umožnila užívání národního jazyka rozhodnu-
tím druhého vatikánského koncilu konstitucí
Sacrosanctum Concilium vyhlášené papežem
až v roce 1963. Praví se v ní: „… ve mši, při
udělování svátostí i jinde v liturgii může být
pro lid nezřídka velmi užitečné uplatnit ná-
rodní jazyk. Budiž proto možné poskytnout mu
více místa …“.  Čeština jako liturgický jazyk
se začala používat počínaje první adventní ne-
dělí roku 1969.

Přínosem mise Konstantina-Cyrila a Meto-
děje, která roce 863 přišla na Moravu z tehdy
byzantské Soluně, bylo nejstarší slovanské
písmo hlaholice, staroslověnský jazyk, počá-
tek písemnictví a vzdělanosti a křesťanství.
Metoděj se později stal prvním moravským bisku-
pem. Velkomoravská říše tak získala nezávislost
na zahraniční církevní hierarchii. Hovoříme-li
o křesťanství jako o státotvorném činiteli, je nutné
připomenout i první občanský zákoník, Zakon sud-
nyj ľjudem (Soudní zákoník pro lid),  vytvořený
pravděpodobně Konstantinem-Cyrilem. Ten ve tři-
ceti dvou článcích stanovil zásady církevního i ob-
čanského práva.

Úspěšná velkomoravská mise, během níž obhá-
jili svou činnost před římskými papeži Mikulášem
I. a Hadriánem II., byla zatracena papežem Štěpá-
nem V. Roku 885 zakázal slovanskou liturgii a na-
řídil, aby moravští kněží, pokud se nepodřídí, byli
vypuzeni ze země. Začala čistka národní inteli-
gence, duchovní byli dáni do otroctví, případně

uprchli a vzali s sebou to nejcennější – staroslo-
věnské knihy. Tím fakticky skončila mise soluň-
ských bratří na Velké Moravě.

Nejvýznamnější z Metodějových žáků, tedy Go-
razd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva (spolu s Kon-
stantinem-Cyrilem a Metodějem nazýváni
Sedmipočetníci), byli uvězněni a posléze jednotlivě
vyvedeni za hranice země. Kněží, kteří byli prodáni
do otroctví, byli v Benátkách osvobozeni lidmi cí-
saře Basileia a uvedeni do svých postavení a hod-
ností. Rozešli se po slovanských zemích, kam
přinesli dědictví Metoděje, a úspěšně pokračovali
v apoštolské a osvětové činnosti.

Na území Čech je počátek christianizace spo-
jován se křtem přemyslovského knížete Bořivoje
I. z rukou Metoděje roku 883. Přijetím nové víry
chtěl panovník čelit expanzivním snahám výcho-
dofranských vládců a bavorských biskupů. Za

jeho vlády se v Čechách začalo šířit křesťanství.
Nechal na Levém Hradci postavit první křesťan-
ský kostel, rotundu, zasvěcenou svatému Klimen-
tovi. Následoval křesťanský kostelík, zasvěcený
Panně Marii, na ostrohu nad Vltavou v místech,
kde dnes stojí Pražský hrad. Po jeho smrti, kdy
nastupující syn Spytihněv nebyl ještě zletilý, pat-
řily Čechy pod správu velkomoravského Svato-
pluka. Když roku 894 nastoupil Spytihněv na
český trůn, odpoutal se rodící český stát od Velké
Moravy a začal se orientovat na východofranskou
říši, především na Bavorsko. Panovník za své ná-
vštěvy v Řezně slíbil věrnost Arnulfu Korutan-
skému. Dle latinské liturgie se tak stal prvním
křesťanským vládcem v Čechách. Tím se zbavil
vlivu Velké Moravy, Čechy přešly od slovanské li-
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turgie k latinské a staly se církevně podřízené Ře-
zenskému biskupství.

Posledním střediskem slovanské bohoslužby,
navazující na Konstantinovo-Cyrilovo a Metodějovo
působení, zůstal v raném středověku Sázavský
klášter. Existovala při něm písařská dílna a literární
škola, ve které byly překládány latinské texty do
slovanského jazyka, opisovaly se slovanské ruko-
pisy a vznikala nová díla. To skončilo roku 1096,
kdy byl klášter natrvalo předán benediktínům
z Břevnova. Se zavedením latinské liturgie byli
mniši vyhnáni a slovanské rukopisy většinou zni-
čeny. Zachovalo se jen asi dvacet slovanských pa-
mátek z českého prostředí, které byly uchráněny
přenesením do jiných zemí, především do Kyjevské
Rusi, kde byly užívány a dále opisovány. Staroslo-
věnština napomohla obnovit povědomí o knižním
jazyce a umožnila rozvoj spisovné češtiny a staro-
české literatury.

Na slovanskou tradici navázal Karel IV. založe-
ním benediktinského kláštera Na Slovanech
v Praze (Emauzský klášter). Byl určen pro mnichy-
benediktíny východního obřadu z Dalmácie a Chor-
vatska (odtud jeho jméno), kteří používali
staroslověnštinu jako liturgický jazyk. Úmyslem
panovníka bylo upevnit slovanské vztahy a přispět
k odstranění rozkolu mezi západní a východní
církví. Byl to jediný slovanský klášter v západním
křesťanstvu Karlovy říše. Mezi jeho studenty patřili
i Jan Hus a Jeroným Pražský. Po rekatolizaci se ko-
munita připojila k české benediktínské kongregaci.
Je na místě připomenout, že v současnosti sídlí
v budově opatství původně slovanského kláštera
občanské sdružení při německé katolické církvi
Ackermann-Gemeinde, které se věnuje „usmíření“
mezi Němci, Čechy, Slezany a Slováky. Své sídlo
má v Mnichově, od roku 1991 má pobočku také
v Praze. Sdružení je navázáno na krajanské spolky
odsunutých Němců (SL).

Na území Bulharska představovala christiani-
zace proces přijetí a upevňování křesťanství jako
oficiálního státního náboženství země, který zapo-
čal roku 864. Důvodů, které zde vedly k přijetí
křesťanství, bylo několik. V době vzniku bulhar-
ského státu v roce 681 žila na jeho území dvě vět-
šinová etnika: Slované a Prabulhaři. Společné
území s nimi sdíleli Byzantinci a další etnika roz-
dílných náboženských tradic. Jejich sjednocení
bránily rozdílné jazykové, kulturně-religiózní odliš-
nosti i rozdílný způsob života. Panovník

Boris I. musel počítat s tím, že případné budoucí
podmanění Byzancí tyto problémy dále prohloubí.
Jako schůdné řešení se mu proto jevilo jediné ná-
boženství, na jehož základě vzniknou nové spole-
čenské normy a hodnoty. Dalším důvodem pro
přijetí nové víry byla snaha o zapojení země do ev-
ropského kulturního prostoru. V devátém století
byla První bulharská říše sice mocným a vyspělým
státem, avšak vůči ostatním zemím nebyla v rov-
noprávném postavení a nacházela se v kulturní
izolaci. A v neposlední řadě byly důvodem střety
se sousedy, především s Franky, Srby a Byzantinci,
které pro bulharský stát nekončily příznivě.

O tom, odkud bude křesťanství přijato, rozhodly
události, v nichž má své místo i Velká Morava. Roku
862 využil zde vládnoucí Rostislav vnitřních roz-
porů ve Východofranské říši a vojensky upevnil své
postavení kolem středního toku Dunaje. Tím zde
ohrozil pozice Bulharů. Za této situace uzavřeli
Ludvík Němec a Boris I. spojenectví proti Rostisla-
vovi se závazkem přijetí křesťanství z Říma. Na
úder Východofranské říše odpověděl Rostislav žá-
dostí o pomoc Byzance. To přinutilo Borise I. jednat
s Byzancí o míru (863). V mírové smlouvě se bul-
harský panovník zavázal ukončit spojenectví s ně-
meckým panovníkem a spolu s celým národem se
nechat pokřtít. Spolu s křestem roku 864 přijal také
jméno byzantského cara Michala. Vyslanci byzant-
ského patriarchy Fotije seznámili Borise s ideovými
kořeny křesťanství a vysvětlili jeho současnou fi-
lozofickou podstatu. V „Poselství patriarchy Fotije
knížeti Borisovi z let 864 – 865“ dostal panovník
rady, jak spravovat stát a jak jednat s poddanými.

Christianizace Bulharů však nepostupovala
snadno. Otevřeně proti ní vystoupili někteří velmo-
žové, především prabulharského původu. Boris
I. se s jejich odporem krutě vypořádal. Řada vzbou-
řenců to zaplatila životem, mnohdy byly vyhubeny
celé rody. Uprázdněná místa ve státní hierarchii
a dalších oblastech zaujali původní Slované
a hlavní město bylo přeneseno z Plisky do Preslavi.
Rozvoj slovanské vzdělanosti vyžadoval oprostit se
od řečtiny jako liturgického jazyka, jemuž většina
obyvatelstva nerozuměla.

Žáci Konstantina-Cyrila a Metoděje, kteří po vy-
hnání z Velké Moravy přišli ponejvíce do Bulhar-
ska, sem přinesli jejich duchovní dědictví: první
slovanskou abecedu a bohoslužebné knihy. Pod
ochranu je přijal kníže Boris I. Michal. Z jeho po-
pudu byla založena literární škola v Plisce, později
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přenesená do Preslavi a Ochridu. Plisecká lite-
rární škola byla nejdůležitějším literárním a kul-
turním střediskem nejen v Bulharsku, ale v celém
slovanském světě. Jejím prvotním posláním bylo
vyučovat bulharské duchovní v cyrilice a šířit ji.
Byla centrem překladatelské práce především by-
zantských autorů. Pěs tovala se zde poezie, ma-
lířství a malovaná keramika. Krátce po svém
příchodu do Bulharska zde působil Kliment
Ochridský, záhy byl panovníkem vyslán šířit sta-
roslověnskou liturgii do Makedonie. Škola byla též
působištěm Nauma Preslavského, který odešel do
Ochridu, aby poblíž Ochridského jezera založil
klášter, který dnes nese jeho jméno.

Přínos slovanské kultury a náboženství, s nimiž
přišli na území bulharského státu žáci Konstantina-
Cyrila a Metoděje, byl převeliký. Církevní věrouka
napomohla sjednocení dvou podstatně rozdílných
etnik – Slovanů a Prabulharů. Ideou jednoho boha
bylo zdůvodněno rozdílné sociální postavení růz-
ných skupin obyvatelstva, což napomohlo upevnění
samoděržaví. Na poli mezinárodním se Bulharsko
stalo vysoce rozvinutou středověkou zemí a upev-
nilo své postavení v Evropě. Byla prolomena jeho
mezinárodní a kulturní izolace, a dosud mocný bar-
barský a pohanský stát se stal rovnoprávným
s ostatními státy.

S působením byzantských misionářů však rostl
vliv Byzance, který ohrožoval základy bulharského
státu. Bulharsko bylo členem rodiny byzantských
států a bulharský panovník duchovním synem by-
zantského císaře. Avšak díky rostoucímu vlivu bul-
harské církve a slovanskému písemnictví si stát
zachoval svou samostatnost a vytvořil předpoklady
dalšího rozvoje. Plně se to projevilo v období „zla-
tého věku“. Kostely a kláštery se postupně staly
středisky bulharské kultury a místy, kde bylo udr-
žováno bulharské národní vědomí.

Vyvrcholením tohoto procesu byl vznik samo-
statné bulharské církve roku 927. Vznikla na zá-
kladě dohody mezi bulharským panovníkem
Petrem I. a byzantským císařem Romanem Laka-
penem o řešení mocenských vztahů obou zemí.
Smlouvou získal Petr I. titul bulharského cara
a bulharská církev získala autokefální postavení.
Nezávislost jí umožnila získat velké úspěchy při
integraci a šíření starobulharské kultury a jazyka
mezi ostatní slovanské národy. Díky úsilí Petra
I. se Bulharská pravoslavná církev stala, s výjim-
kou období byzantské nadvlády v letech 1018 až

1085, nejmohutnějším pilířem pravoslaví mezi
Slovany.

Shrneme-li přínos christianizace jako procesu
přijetí a upevňování křesťanství jako oficiálního
státního náboženství v obou zemích, jsou patrné
podstatné rozdíly. V případě Velké Moravy, a čás-
tečně také Čech, byly politické cíle, tj. upevnění ne-
závislosti a urovnání vztahů s Východofranskou
říší, naplněny jen chabě. Pokřesťanštění neuchrá-
nilo naše země před mocenským vlivem souseda.
Svou sílu využil k zákazu slovanské liturgie a ná-
sledné latinizaci. Nic na tom nemění ani působení
Sázavského kláštera a snaha Karla IV. prosadit slo-
vanskou liturgii na našem území.

Naproti tomu v Bulharsku, i když se panovníkům
nepodařilo zcela narovnat vzájemné vztahy s By-
zancí (soupeření trvalo od příchodu Bulharů na toto
území v polovině sedmého století), staly se staro-
slověnština (starobulharština) a slovanská liturgie
štítem proti vlivu cizích mocností a umožnily neví-
daný kulturní rozvoj státu, což zpětně posílilo i jeho
postavení v Evropě.

Následný historický vývoj však neuchránil naše
země od ztráty samostatnosti. Bitva na Bílé hoře,
svedená v neděli 8. listopadu 1620, zpečetila osud
českého státu na dalších tři sta let. Faktická ztráta
samostatnosti byla následně potvrzena vydáním
zemských ústav pro Čechy a Moravu (Obnovené
zřízení zemské). Neblahou úlohu při tom sehrála
katolická církev. Zásada cuius regio, eius religio,
(či snad lépe „wes der Fürst, des der Glaub“?), vy-
žadovala navrátit protestantské odbojné Čechy
zpět ke katolické víře. Násilná rekatolizace byla
uskutečňována ve spolupráci světské a církevní
moci. Církev se měla postarat o náležité duchovní
pozadí a hlavně o navržení postupu rekatolizační
akce. Jednou ze zásad, z nichž vycházela, bylo roz-
vrátit nekatolickou církevní strukturu, protože pro-
testanti, kteří nebudou mít oporu duchovních,
snáze podlehnou tlaku katolíků a obrátí se na „je-
dině správnou víru“. Toho mělo být dosaženo pře-
dáním pražské univerzity a nekatolických gymnázií
jezuitům. S touto myšlenkou přišel již roku 1620
pražský arcibiskup Jan Lohelius. (Neopakovalo se
to v jiném provedení v minulosti celkem nedávné
opět pod cizím protektorátem?)

V Čechách vedl rekatolizaci arcibiskup pražský
Arnošt Vojtěch z Harrachu. Stal se prvním prima-
sem českým, působil jako důležitý rádce Habs-
burků. Spolu s kardinálem Ditrichštejnem provedl
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závěrečné redakce Obnoveného zřízení zemského.
To, kromě jiného, prohlásilo katolické náboženství
jediným povoleným vyznáním v českých zemích
a přisoudilo duchovenstvu první místo v zemském
sněmu. Ve věci vyhánění nekatolíků z Čech se cír-
kev podřídila rozhodnutím královského dvora.

Hlavou rekatolizace na Moravě byl František
kardinál z Ditrichštejna, biskup olomoucký, jeden
z nejvýznamnějších moravských politiků sedmnác-
tého století. Do země povolal jezuity. V některých
případech neváhal použít k prosazení dekretů i voj-
sko. Na podzim 1624 uzavřel všechny nekatolické
kostely a nekatolické duchovní vypověděl za hra-
nice. V emigrační vlně takto vyvolané odešli ze-
jména příslušníci Jednoty bratrské, včetně jejího
posledního biskupa Jana Amose Komenského.
V rekatolizačním úsilí pokračoval zakládáním a ob-
novou klášterů. Tak se mu podařilo, alespoň for-
málně, rekatolizovat Moravu (1631).

Pro Prabulhary byla již od jejich příchodu na
nová území v první polovině sedmého století nej-
větším nebezpečím By-
zantská říše. Pod vlivem
arabských výbojů však
byla přinucena Bulhary
požádat o mír, a v roce
681 byla mezi císařem
Konstantinem IV. a chá-
nem Asparuchem uza-
vřena v Konstantinopoli
mírová smlouva. Tento
akt se retrospektivně po-
važuje za uznání Bulhar-
ského státu a datum jeho
vzniku.

Nastupující Osmanská
říše a příchod mongol-
ských nájezdníků nahra-
dily na tomto území arabské výboje. Rozpadající se
a vnitřními politickými i náboženskými rozpory
zmítaná byzantská říše vedla s Osmany dlouhé
boje. Roku 1393 padlo do rukou Osmanů hlavní
město Druhé bulharské říše Tarnovo, roku 1396
padlo druhé hlavní město Vidin. S konečnou plat-
ností byl odpor Bulharů zlomen roku 1422. Když
roku 1444 v bitvě u Varny turecká vojska pod ve-
dením sultána Murada II. porazila polská a maďar-
ská vojska (v jejich sestavě byl též oddíl
husitů-veteránů z Čech) pod vedením Vladislava III.
a Jana Hunyadiho, rozhodlo se o osudu bulhar-

ského státu na dalších několik staletí. Bulhaři jako
jinověrci, nemuslimové, se stali nerovnoprávnými
občany státu. Byli diskriminováni nábožensky, po-
liticky, ekonomicky. Jejich poroba se uskutečňo-
vala prostřednictvím násilné islamizace a tak
zvanou „daní v krvi“ (devširme), spočívající v od-
vodech mladých mužů-křesťanů do armády,
z nichž byly vytvářeny zvláště krutým způsobem
bojující sbory janičářů. (Dojemný příběh matky
a jejího syna, takto odvlečeného ze slovenských
Poniků, vypráví Ján Cikker v opeře Beg Bajazid.)
Zvláštní daní byla džizja, vybíraná od poraženého
křesťanského obyvatelstva. Musel ji platit každý
nemuslimský dospělý muž. Samostatnost bulhar-
ské pravoslavné církve byla postupně likvidována
a dostala se do podřízenosti cařihradského (řec-
kého) patriarchátu.

Boj za obnovu národní kultury, především ja-
zyka, za utváření novodobého národa a ve svém
důsledku pak formování národního státu v osm-
náctém a devatenáctém století je historickou eta-

pou, již známe jako národní obrození. Prošly jím
obě naše země. V českých zemích obrození vyvr-
cholilo revolučními událostmi roku 1848 a počát-
kem formování moderního českého národa, což
umožnilo obnovu samostatného českého státu
roku 1918. Fundovaný přehled o tomto období čes-
kých dějin podává například profesorka Stanislava
Kučerová.  Proto se dále budu zabývat jen bulhar-
ským obrozením.

Bulharské národní obrození je vymezeno obdo-
bím mezi léty 1762 až 1878, tedy vznikem prvního
díla bulharské historiografie Istorija Slavjanobol-
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garska mnicha Paisije Chilendarského a osvobo-
zením Bulharska z osmanské nadvlády, které
umožnilo po pěti stoletích obnovit samostatný bul-
harský stát. Tomu, že si bulharský lid zachoval cha-
rakter samostatného etnika, napomohla
pravoslavná víra a skutečnost, že se držel lidových
tradic a žil v semknutých vesnických či městských
společenstvích. Kláštery byly v té době jediným
místem, kde se rozvíjela kultura. Církev spravovala
i školy, osvětová zařízení a podporovala umění. Od
ní také vyšel první impuls k vzedmutí národního
osvobození. Paisij Chilendarski připomněl svým
spisem Bulharům, že kdysi žili jinak a měli svůj
vlastní stát. Povědomím o slavné minulosti apelo-
val na jejich národní sebevědomí.

Zpočátku mělo obrození spíše vzdělávací cha-
rakter. Důležitou roli měla čitalište, která kromě li-
teratury organizovala v národním duchu
společenský život. Lid si musel vše vybudovat své-
pomocí, z vlastních sbírek a nadšením. Z emigrace
pomáhala bulharská inteligence. V tomto procesu
se rozvíjel bulharský jazyk a rozšiřoval se ve spo-
lečnosti. Jeho používání v tiskovinách vedlo k vy-
tvoření jeho spisovné formy, kterou přijala
bulharská inteligence. Literatura z doby národního
obrození se podstatně odlišovala od středověké
 jazykem, tématy i uměleckými žánry.

V návaznosti na literární školy z doby po pří-
chodu žáků Konstantina-Cyrila a Metoděje do Bul-
harska zakládaly kostely a kláštery vlastní školy.
Až poté vznikaly školy světské. Na ně navázaly
školy řecko-bulharské, které byly přechodem k no-
vobulharskému světskému školství. Proces to
nebyl jednoduchý, zvláště při budování škol s bul-
harským vyučovacím jazykem, nahrazujícím dosud
používanou řečtinu. Současně se měnil způsob
výuky. Přecházelo se od jednotřídních k vícetřídním
školám, posilovala se úloha učitele.

Měnil se i charakter měst. Siluety měst nyní
místo minaretů formovaly hodinové věže, které
stavěly řemeslnické cechy pro potřeby trhovců
a řemeslníků. Podobně vznikaly i samostatné
kostelní zvonice. Stavěly se obytné domy s ka-
menným přízemím, sloužícím ke skladování ze-
mědělských produktů a jako stáje pro dobytek.
Druhé podlaží představovala obytná část, lehká
stavba tvořená dřevěnou konstrukcí. Dovnitř se
vstupovalo venkovním dřevěným schodištěm. Do-
mácí nábytek byl jednoduchý, na policích stály
měděné, dřevěné a keramické nádoby. Podlahy

byly pokryty tkanými barevnými koberci. Charak-
teristické pro obrozeneckou architekturu jsou ar-
kýře, zpravidla podpírané konzolami různých
tvarů a provedení, dávající fasádám a ulicím cha-
rakteristický vzhled, známý i nám z bulharských
dovolených.

Hluboké změny ve společnosti vedly k úsilí bul-
harského lidu o obnovení samostatného státu. Do
popředí se dostala tendence bojová, navazující na
hajducká hnutí, opěvovaná v bulharských lidových
písních. Nejdříve vznikaly dobrovolnické čety, pak
Bulharský revoluční výbor se sítí tajných buněk po

celé zemi. Vedoucím představitelem bulharských
revolučních kruhů byl Georgi Sava Rakovski, novi-
nář, literát a bojovník za svobodu, který připravil
plán organizovaných čet vyzbrojovaných v zahra-
ničí, které pak měly vyvolat povstání v samotném
Bulharsku. První jednotky, které se pokoušely
o střet s tureckou mocí, byly rozprášeny. Myšlenka
však nezapadla ani po jeho smrti. Vůdcem a stra-
tégem národně osvobozeneckého boje se stal re-
voluční demokrat Vasil Levski. Po jeho popravě
stanul v čele hnutí básník a utopický socialista
Christo Botev. Vzedmutím, ale současně i krutou
porážkou, bylo povstání v roce 1876. Dvacátý
duben, kdy povstání vypuklo, vešel do dějin jako
den hrdinného boje za svobodu. Ve skutečnosti
však byl krveprolitím, po němž následovaly tvrdé
represálie proti lidu. Padli Christo Botev i vůdce po-
vstání Georgi Benkovski. Světová veřejnost pocho-
pila, že na Balkáně trvá napětí a zdejší křesťané
žijí stále v těžce snesitelných poměrech. Bulhaři si
získali sympatie Evropy a na jejich obranu se po-
stavila řada vynikajících osobností, jako V. Hugo,
O. Wilde, F. M. Dostojevskij, I. S. Turgeněv, Ch. Dar-
win, Jan Neruda, Svatopluk Čech, Eliška Krásno-
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horská, Konstantin Jireček a další. Následující
rusko-turecká válka (1877 – 78), rozhodnutá bitvou
v průsmyku Šipka, a následná mírová jednání
v istanbulské čtvrti San Stefano umožnila vytvoření
bulharského knížectví. Sny Bulharů došly svého
naplnění.

A bratrským Bulharům pomáhaly při obnově
země také ostatní slovanské národy. Početná účast
Čechů bývá nazývána „českou invazí“. Z mnohých
připomeňme Konstantina Jirečka (vnuka P. J. Ša-
faříka) a jeho zásluhy na organizaci vzdělávání
v Bulharsku, na vybudování řady kulturních insti-
tucí, na poznávání bulharské minulosti a na obno-
vení činnosti Bulharské literární společnosti.
Působil zde u nás málo známý malíř, pedagog a ve-
řejný činitel Jan Václav Mrkvička, jeden ze zakla-
datelů nového bulharského výtvarného umění. Ve
svých obrazech zachytil lidové slavnosti, obyčeje,
historii, téměř neznámá je jeho literární tvorba.
Český umělec Jaroslav Věšín se stal dvorním ma-
lířem bulharského cara. Divadelník Josef Šmaha
má podíl na založení bulharského Národního diva-
dla, jehož byl prvním uměleckým ředi-
telem. Nelze opomenout ani české
hudebníky, působící především u vojen-
ských jednotek. Josef Chochola založil
Armádní orchestr, svého času nejlepší
v zemi.

Bulharskou historii začali odkrývat
archeologové bratři Karel a Hermene-
gild Škorpilové. Jejich zásluhou bylo
objeveno první sídelní město bulhar-
ského státu Pliska. K zakladatelům bul-
harské archeologie patří také Václav
Dobruský. Přímořský park ve Varně pro-
jektoval zahradní architekt Antonín
Novák. Známá je skupina českých uči-
telů na gymnáziu ve Slivenu. V zemi pů-
sobili také čeští architekti. Antonín
Kolář byl prvním hlavním architektem Sofie. Jeho
úkolem bylo „očištění města, demolice mnoha
budov a opravy blátem téměř neprůchodných ulic“.
Je autorem řady samostatných projektů: památ-
níku Vasila Levského, hlavní budovy Vojenské aka-
demie a Vojenského klubu, rozšíření carského
paláce a projektů některých vládních budov, pů-
vodního hlavního železničního nádraží. Lubor Bayer
spolu s Jiřím Proškem a Václavem Roubalem byli
tvůrci prvního sofijského územního plánu. Svou
podnikatelskou a veřejnou činností jsou pro Bul-

hary dodnes nezapomenutí bratři Jiří a Teodor-
Bohdan Proškové.

Přes velké oběti Bulharů v úsilí o svou existenci
a nezávislost nepřipustily evropské mocnosti, aby
si ve své zemi vládli sami. O panovníkovi obnove-
ného bulharského státu bylo rozhodnuto po skon-
čení rusko-turecké války na Sanstefanské mírové
konferenci a na Berlínském kongresu. Měl to být
kníže, zvolený obyvatelstvem ve svobodných vol-
bách a potvrzený účastníky těchto jednání, moc-
nostmi a Osmanskou říší. Nemohl se jím stát žádný
příslušník evropského vládnoucího rodu. První hla-
vou Třetího bulharského státu se stal kníže Ale-
xandr Batenberg, synovec ruského cara Alexandra
II. Jeho nástupce Valdemar Dánský na trůn nena-
stoupil. Tak se roku 1887 dostal na bulharský trůn
příslušník německé Sasko-Kobursko-Gothajské
dynastie, kníže a od 1908 car, Ferdinand I. Kobur-
ský. Posledním panovníkem byl Simeon II. Tarnov-
ský (vzhledem k jeho věku vládly za něj regentské
rady). Po ustavení republiky v roce 1946, aniž by
abdikoval, odešel do exilu. Do Bulharska se vrátil

v roce 1996 a krátce na to se začal politicky anga-
žovat. Po vítězství v parlamentních volbách se stal
v letech 2001 až 2005 předsedou vlády. V součas-
nosti žije ve Španělsku a soudí se s Bulharskem
o velké majetky.

Nezapomínejme, že v minulosti to byly přede-
vším slovanské kmeny a národy, které stály v cestě
nájezdníkům směřujícím na západ Evropy. Pama-
tujme na tuto skutečnost a braňme společně od-
národňování našich zemí. Dějinný odkaz našich
národů nás k tomu zavazuje!
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Byl snad Jeroným Pražský dobrodruh a naivní sebevrah, který
cestoval na Východ, aby byl upálen s Husem na Západě?
PAVEL PETKOV

O současném smutném stavu, ve kterém se
nacházejí Češi, svědčí i vztah mocenské vrstvy
k Mistru Jeronýmovi, k husitství, ke Slovanům,
našim přirozeným spojencům. Ve chvíli, kdy mí-
řila kniha Jeroným Pražský 600 let do tisku (kvě-
ten 2017), obdrželo již přes 40 % obyvatel
Podkarpatské Rusi maďarské pasy a na Buko-
vině dokonce přes 80 % pasy rumunské. Stejně
tak i pravoslavné Bulharsko doslova rozdává
„ochranná bulharská občanství a pasy EU“ pa-
pírovým Bulharům v Besarábii a v Tavrii, aby ne-
museli jako Slované bojovat po boku kyjevské
vlády, reprezentující cizí zájmy, proti svým slo-
vanským bratřím na Donbase. 

Naopak česká vláda v Praze, ani slovenská
vláda v Bratislavě, se tohoto humanitárního
gesta ve prospěch slovanské solidarity neú-
častní, ani své občany o této skutečnosti nein-
formují. Dezinformovaní Češi a Slováci
v důsledku přístupů svých vlád většinou pasivně
přihlížejí běsnění fašismu a banderismu na
Ukrajině. Zavaleni vlastními problémy, přestá-
vají rozumět světu, ve kterém žijí. Ztrácejí sice
iluze o pozitivních stránkách vývoje po roce
1989, ale vůči vykořisťování nadnárodních kor-
porací a jejich přístupům se cítí bezmocní. V dů-
sledku nedostatku historických znalostí
nastupující generace už si nejsou vědomi ani vy-
soké ekonomické úrovně Československa, ani
cest, které v minulosti vedly k samostatnosti
Čechů, soběstačnosti a blahobytu všech česko-
slovenských sociálních a generačních vrstev.
Nejsou si dostatečně vědomi morální a inspi-
rační síly a závaznosti k osobnostem, které obě-
tovaly své životy pro existenční ukotvení
českého národa, mezi něž patří Jeroným Praž-
ský i Mistr Jan Hus.

Katolická církev nikdy nebyla přítelem proudu,
bránícího důstojnou existenci českého národa,
sevřeného do silných expansivních tlaků přichá-
zejících zvláště z Německa. Bylo příznačné, že
když hledali v červnu 1942 čeští parašutisté po
atentátu na Heydricha trvalý a bezpečný úkryt,
katolická církev odmítla pomoci. Nakonec našli
parašutisté, jejichž akt je v současnosti pokládán

za jeden z největších hrdinských činů protifašis-
tického odboje, poslední útočiště právě v pravo-
slavném chrámu Cyrila a Metoděje v Praze.

Katolická církev má dlouhou tradici účasti na
útlaku svobody a důstojnosti lidí. Patří mezi to
i upálení českého reformátora a kritika církve
Jeronýma Pražského. Církevní vražda ohněm
byla na Jeronýmovi spáchána pouhý rok po upá-
lení jeho přítele a učitele Mistra Jana Husa, kte-
rého se Jeroným pokoušel z osidel špiček
a intrik katolické církve vysvobodit. 

Tehdy mučednická smrt Husa a Jeronýma roz-
poutala na několik desetiletí ve Střední Evropě
husitské války. Po jejich skončení se v důsledku
svobodnějšího reformního náboženství 90 %
obyvatel českého království s ním ztotožnilo. Od
nástupu Habsburků na český trůn se však kato-
lická církev i Habsburkové snažili podemlít čes-
kou reformaci hlavně tím, že získávali na svou
stranu členy nejvyšší vrstvy. Po Bílé Hoře byl
proces rychle dokončen vyhnáním třiceti tisíc
nekatolických rodin majetnějších vrstev ze země
a násilnou rekatolizací a krutým znevolněním
zbylých obyvatel. Český národ byl předurčen
k vyhlazení, k poněmčení, ale po třicetileté
válce, kdy v českém království zbylo jen něco
přes půl milionu obyvatel ze tří milionů, nově do-
sazená cizí katolická šlechta potřebovala na
svých panstvích levnou pracovní sílu. Následné
období patří k nejhrůznějším v české historii,
veškeré pokusy o lidštější život byly krutě potla-
čovány. Mocenské vrstvy byly pevně svázané
s katolickou církví. 

Teprve s vlivem osvícenství a v důsledku pro-
hraných válek se pomalu začaly poměry měnit.
Českému národu bylo osudem, že osobnosti
českého obrození od konce 18. století do určité
míry navazovaly na českou reformaci, a měly
důvěru v pozitivní potenciál českého národa.
Proces úsilí o důstojný život národa narážel na
tvrdý odpor jak Habsburků, tak Němců. Ale zá-
klady k jeho obrození byly pevné. 

Tento vývoj je důležitým svědectvím, jak velké
osobnosti, jako byl Jeroným Pražský, Jan Hus
a řada dalších, mohou ještě po dlouhé době in-
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spirovat pozitivní úsilí národa. I to je
možná důvod, proč dnešní mocen-
ská vrstva, svázaná s neoliberalis-
mem a cizími zájmy, se snaží co
nejvíce ignorovat naše velké osob-
nosti, a namísto toho preferuje
osobnosti, které jsou často vnímány
jako symbol systému, který nepři-
nesl Čechům mnoho pozitivního.
Naopak Češi prosazovali svůj pozi-
tivní vývoj většinou navzdory poli-
tickým poměrům, což se v podstatě
nedozvědí ani studenti ve školách.
V současnosti, s apokalyptickou
uprchlickou vlnou, se prosazuje
ideo logický pseudohumanismus,
nebezpečný pro vše, čeho pozitiv-
ního naše civilizace dosáhla v minu-
lých staletích.

Nezdá se být náhoda, že rok 2016
byl provázen většinou mlčením, či
v lepším případě mlžením o Mistrovi
Jeronýmu Pražském, rovněž spoje-
ném s tradičními desinterpretacemi
Mistra Jana Husa a husitství
o české reformaci. Navzdory tomu,
že se člověk v cizině často setkává
s neznalostí historie a polohy České
republiky ve Střední Evropě, tak po-
vědomí o Janu Husovi, husitství,
o husitských válkách, či například
o pobělohorských Moravských bra-
třích, je poměrně silné. Dodnes pů-
sobí v Kanadě, USA, Nikaragui, Grónsku,
Hondurasu, Malawi, JAR, Surinamu, Tibetu, Indii,
Aljašce a v dalších vzdálených končinách světa. 

Je to jistě důkazem, že Hus, Jeroným a jejich
následníci zaseli do tehdejších obyvatel české
kotliny uprostřed jinak naprosto zkažené „civi-
lizace“ přelomu XIV. a XV. století natolik silné
nadčasové morální a hodnotové poselství, že
překonalo staletí, oceány a také globální cen-
zuru. 

Jak se Hus a Jeroným odlišovali, a v čem se
doplňovali? Mistr Jan Hus se soustředil pře-
vážně na prostor Čech. Mistr Jeroným byl oproti
tomu na tehdejší dobu zdatným cestovatelem
a diplomatem. Zároveň byl velkým zastáncem
českého národa a jeho pojetí křesťanství. Nepři-
jímal tedy ani bezvýhradně učení Jana Viklefa.

Co stálo za cestami Jeronýmovými? Mnoho
interpretací zatím nemáme, neboť západní his-
torikové programově nevěnovali mnoho pozor-
nosti celému území od Uralu až po Kamčatku,
historie národů v těchto oblastech čeká na so-
lidní výzkum, zatím je zachycena jen úryvkovitě,
od Sibiře na západ.

V této převratné době koná Jeroným cesty
nejprve do Jeruzaléma, poté na Východ, údajně
za studiem pravoslaví. Mezi těmito dlouhými
a exotickými cestami, a zejména v období po
přerušeném Jeronýmově Vídeňském procesu,
historikům (autocenzurně?) mnohé o Jeroný-
movi uniká. Již Karel IV. pomýšlel na to, přesu-
nout do Čech a do Prahy náboženské centrum
tehdejší Římské říše, jejímž byl korunovaným cí-
sařem. Mějme bedlivě na paměti, že od koncilu
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v Pise v roce 1409 stáli v čele západní církve,
a nikoliv náhodou, dokonce tři papežové! Období
tří papežů je protkáno neviditelnými nitkami int-
rik, diplomacie, ale i podlosti a velmocenských
šachů, přesahujících scénu Evropy. 

Jeroným byl zdatným cestovatelem i zkušeným
diplomatem. Svědčí o tom přeuctivé přijetí na pol-
ském dvoře, kterého by se Je-
ronýmovi jistě nedostalo,
pokud by za ním nestály vlivné
nejen světské, ale i duchovní
síly tehdejšího rozhádaného
západního středověkého
světa. 

Jeroným se vrátil ze svých
cest na Východ ještě více pře-
svědčen, že svět v Evropě
není v pořádku. Nevyužil
možnosti přežít za každou
cenu, a namísto toho bojoval
nejprve za Mistra Husa, a po-
zději za svůj názor, ač musel
tušit, že ho to bude stát život.
Po jeho smrti se Střední Evro-
pou přehnaly husitské války.
A na druhou stranu záhy poté
z Evropy té doby začíná dobyvačná expanze, ve-
doucí k epochálním geostrategickým koloniál-
ním milníkům, ale rovněž k obrovskému utrpení
až nebývale sofistikovaného velkootrokářství,
postupného vysávání celého křesťanského i ne-
křesťanského světa běsnícím kolonialismem.
Vždy v čele s křesťanským křížem.

Před upálením Jeronýma byla v Kostnici vůči
němu uplatňována obvinění, že na své cestě na
Východ - nejen například ve Vitebsku - raději ob-
coval s pravoslavnými a rovněž s nekřesťany,
a dal jim přednost před místními prozápadními
řeholníky a bratry. Prameny ukazují, že Jeroným
podnikl na Východ minimálně cesty dvě. A to
v době mezi Vídeňským a Kostnickým procesem.
Po posledním návratu z Rusi byl s Jeronýmem
okamžitě obnoven Vídeňský proces, kterému
kdysi unikl a který byl kvůli jeho cestám na Vý-
chod pozastaven.

Již fakt, že myšlenky a morální étos českých
mučedníků Jeronýma a Husa přežily na mno-
hých i vzdálených místech od Evropy, je důka-
zem, že jejich činnost měla smysl, a že nešlo
o žádné blouznivce či sebevrahy. Stejně jako je

mysteriózně (záměrně?) zahalen prostor dnešní
Sibiře v době cest Jeronýma na Východ, zmizela
i velká část exaktních dokladů o Jeronýmovi
a jeho krocích, zejména v období přerušení a ob-
novení Vídeňského procesu. Je možné spekulo-
vat, komu a čemu posloužilo, a dodnes slouží,
zatajování pravdy o zadavatelích cest a diploma-

cie Jeronýma, komu slouží
ostrakizace Husitů, pravo-
slaví, Velké Tartárie , Rusů
a slovanství. 

Dosud je každý pokus o po-
odhalení opony provázen ob-
rovským vzepětím sil temna.
Okamžitě s triumfální olympi-
ádou v Soči 2014, odkud pro-
nikly záblesky poznání
o utajené ruské historii - nejen
o údobí, kdy Jeroným na ne-
malou část svého života zmi-
zel z dochovaných
historických análů, byl na
Ukrajině za pomoci minimálně
5.000.000.000 USD, včetně
z Česka řízených neziskovek,
zažehnut Majdan, který vede

ke stále rostoucímu vraždění Slovana Slovanem
nejen na Donbase, ale i k desítkám zápalných
obětí v Oděse.  Také tehdy před 600 lety síly Temna
vehnaly Jeronýma i Husa urychleně do plamenů,
aby spálily jejich myšlení, učení a odkaz.

Je žalostné, že dnes za Slovany, Rusíny, Ukra-
jince, ale i Čechy a Slováky, musí ve finále bojovat
ugrofinská Budapešť a frankofonní Bukurešť. Že
porobení Češi, až na čestné výjimky, nenachází
odvahu a sílu hájit odkaz Jeronýma a Jana Husa,
proti páchání zápalných obětí, proti Novému svě-
tovému pořádku, fašismu a dalším současným
nehumanním a nedemokratickým tlakům, včetně
humanitárního bombardování, Majdanů, různoba-
revných revolucí, a tedy uzurpování většiny celé
planety již naprosto veřejně a bezostyšně něko-
lika i v mainstreamu (například z jednání v Da-
vosu roku 2017 deklarovanými rody či jedinci,
silami spojenými se zbrojním průmyslem (ame-
rickým i nadnárodním), finančními magnáty a je-
jich médii, sociálními sítěmi a neziskovými
organizacemi, a jejich zločinnému a vsugerová-
vanému přesvědčení, že mají právo na neomeze-
nou expansi své moci na úkor všeho lidstva.
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Oblíbený seriál Vraždy v Midsomeru vstupuje do
nové, již 19. řady. Detektiv konstábl Barnaby II. do-
stane nového parťáka. A taky jiného producenta. 

Čerstvou patoložku Barnabyho týmu Kam Kimo-
rovou hraje britsko-indická herečka Manjinder Vir-
ková. Navzdory producentu Brianu True-Mayovi.
Ten údajně tvrdil, že se v seriálu nemohou objevo-
vat žádní zástupci menšin, protože na typicky ang-
lickém venkově nežijí. „Kdyby k tomu došlo, nebyl
by to typický anglický venkov.“ Jeho výrok vyvolal
skandál, Briana označili za rasistu a z projektu vy-
hodili. Jak reagovali angličtí vesničané, Reuter ne-
hlásí. 

Jenže konstábl Barnaby ani bez zlotřilého na-
cisty Briana nesmaže britské zločiny v jinobarev-
ném světě. 

Jan Masaryk svého času hlásil
z Londýna: „V době Lidic jsem byl
v USA a už jsem s naší propagan-
dou nevěděl jak dál, protože jsem
vyčerpal všechny možnosti. Pak
přišly Lidice, a pro mne začal
nový život. Československo se
zase vrátilo na mapu a nadále
jsme to už měli snadné.“ 

Je strašné přiznat, že Lidice
přišly jako na zavolanou. 

Masaryk ale taky řekl Angličan-
kám, když nad osudem Lidic pla-
kaly: „Ale nemyslete si, v Indii
byste takových Lidic našli…“ 

Bílý svět fandil Búrům proti
Angličanům, ale Křováci mu byli
u prdele a šuma fuk, pouhé figurky do střelnice. 

A cožpak Indiáni – 13. kmen izraelský – neměli
boží jiskru? Zaplatili vyhubením za svobodu vše-
možných protestantů, hnaných za oceán zase jinou
církví. 

Británie, Francie, Holandsko, Belgie, Itálie, Ně-
mecko i USA na barevných podlidech založily svá
bohatství. Obsazování filmových rolí černoušky to
nespraví, ani v Hollywoodu, kde se zoufale snaží
párovat bílého s černým a naopak, dnes pokud
možno přihřáté. 

Chaloupka strýčka Toma v obludné karikatuře
21. století! 

Tuhle motanici kdysi rozpletl třídní pohled. Ale
Marx už léta stojí na hanbě. 

Velký Třídní Učitel vyřešil třídní boj šalamounsky:
pán i kmán budou nosit stejné cvičky, ovšem jen
v sokolovně. Doma se každý přezuje dle své třídy,
chtěl jsem říci kapsy. 

Z národů ač jsme různých, píseň přátelství ať
zpívá kdo je mlád, a tu píseň nedáme si nikým brát.
Rudé vlajky však na stožárech dlouho nevydržely.
Záhy vyletěly nové, ale s pobledlými hvězdami
a s pruhy jako pyžamo po mrtvém. 

Teď jde výhradně o jeden říšský trh, jednu Mer-
kelovou, jeden názor, jeden televizní program,
jednu módu, jednu burku, jeden turban, jeden talis
(ten nikoli!), jeden newspeak… 

Ve vlastenectví už jsme dávno za Nepálem, sou-
druhu majore! Pal nepal! 

Národní hrdost? Fuj! Takové ošklivé slovo. Čouhá
z něj nacismus. 

Poručík Dub dával zavírat vojáky, až zčernali.
V Británii možná zčerná i královna. A snad se do-
čkáme i žlutého Ježíška. A radu Vacátka si zahraje
Hotentot. 

Pozor však, aby unionisti nenarazili. Některá ná-
boženství jsou vůči asimilaci neboli pohlcení krajně
citlivá. Rozhodně se o ni neprosí a snahy napodobit
je jsou jim trapné. Zažil jsem lísaly, kteří byli
ochotni se namístě obřezat, jen aby demonstrovali

Vícebarevné nebezpečí
KAREL SÝS
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svoji příchylnost. Ale ke komu? Bozi o odpadlíky
ani připadlíky nestojí! „Synagoga není něco,
k čemu se může člověk přikrást.“ To prosím napsal
Franz Kafka. 

A Mohamed vydal povely sakra řízné. 
V Zemanově Vynálezu zkázy se celý svět ještě

spojil proti zločinnému hraběti, dnes se scukl pod
hraběcí fangle. 

Platí ideologie vedoucího berana ženoucího
ovečky do masokombinátu. Jehněčí je přece nej-
zdravější a dámské časopisy přinesou chutné
a ještě chutnější recepty! 

Budeme žít jeden život přes kopírák. I mobil
bude jednotný, ale pružný trh dodá fajnšmekrům
„individuální“ návleky. Individuum je přece na-
dávka! 

Unipolární svět však vyžaduje ještě konečný fe-
nomén: jednotné pohlaví! 

Dost na tom, že zeměkoule má dva póly – Ark-
tidu a Antarktidu. 

Když už neporučíme větru dešti, poručíme po-
hlaví. 

Čeští samci se však zatím vzpouzejí. 
Přehřátá pražská kavárna hledá viníky. 
Vzala si na mušku i Ondřeje Sekoru. 
Nejenže si dovolil hanobit amerického brouka

Bramborouka! V podtitulu své paličské knihy ho
vlastnoručně charakterizoval: „O mandelince
bramborové, která chce loupit z našich talířů.“ 

Nejenže psal o traktoru, který se splašil a zprvu
odmítal rozorávat meze, ale nakonec orba dopadla
dobře, vlastně, co to říkám, špatně! 

Hlavně však zplodil mravence se zavrženíhod-
nou sexuální orientací. 

Ferda neúnavně dolejzá za Beruškou, místo aby
se teplil se samečkem nějakého
exotického moskyta. 

Pro televizní pořad Zázraky pří-
rody režiséři hledají tučňáky-gaye.
Kdybychom se tak mohli před Bru-
selem blýsknout aspoň Homobrou-
kem Pytlíkem! 

A co my Češi? Jsme z obliga? 
Bekaní „uprchlíci“ pokazili volby

všem stranám. Chtě nechtě se jich
před urnami zřeknou, aby je za ur-
nami přijaly do široce otevřené zá-
padoslovanské náruče. 

Proč ta předposranost? Češi
přece neměli kde hrabat. Slováci

sice tvrdí, že jsme různými Slovnafty, Slovakofar-
mami a Novými huťami a baňami nepozorovaně
kolonizovali jejich vlast, leč už jen seznam politiků
před převratem svědčí o opaku. 

V pražské hospodě, kterou radši nebudu jmeno-
vat, není ostatně jediná, vložili do mušlí nepromo-
kavou karikatura bývalého viceministra
s instruktážním návodem: „Chčijeme na Babiše!“ 

Hostinský zřejmě konečně musí platit daně. 
Hle – český národní charakter jako na dlani. 
Když se Franz Josef nedal korunovat za českého

krále, vytiskli prý „vlastenci“ jeho původní slib na
toaletní papír. Nikdy a nikde jsem onen papír nevi-
děl, nejspíš jde o zbožnou lež. Ale i kdyby onen
hajzlpapír existoval, jen by dosvědčil typický rys
smějících se bestií: veřejně se klanět a nadávat
v komůrce osamění. 

Když později císař pán svým národům zavelel
v řad nastoupit, Češi se zvedli jako jeden muž
a jedna ovce, a vrhli se na Rusa, aby ho do švestek
utloukli čepicemi. 

Neutloukli, v onom neblahém roce se švestky
neurodily, ale marocký sultán byl prý už tenkrát
moc hodnej člověk. 

Musíme doufat, že bude hodný i na své věrné
Čechy. Copak na Pražáky, ti hned každému rozu-
mějí, ale na Čechy, co si po všech těch hrdých al-
bionech, přeslazených marianách, kosmonohých
skopčácích, krvavých psech titech a roztahovač-
ných rusácích zamilují i ty pohanský psy, hlavně
když si budou smět vypít svoje plzeňsko-jiho-
africko-japonské pivo. 

A že jim pánbůh ten mohamedánskej benzín ne-
vomaže vo hubu.

4. 7. 2017
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Z dnešnej slovenskej pošty
(Sranda - ale na zaplakanie)
V (ne)slovenskej verejnoprávnej TV bol nejaký kvíz. Bola tam mladá študentka, pri otázke na ruských

spisovateľov nevedela povedať ani jedného. Potom povedala, že sa to v škole neučia. Na otázku  Bičana,
že teda čo sa učia, povedala, že amerických... Bolo mi do plaču. Ideme z jedného extrému do druhého,
pričom ja si pamätám, že my sme sa učili aj niečo o tých západných. A učitelia majú aké slovanské po-
vedomie, keď sa ani neozvú. Hlavne, že potrebujú pridať na platoch... A vo vedomostiach sme zrazu na
konci hodnotiacich prieskumov... Hanba!

Čo už!!! Pravdivé... Celé je to u dráteníkov choré. Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš... A tak namie -
sto Domu detí postavíme Kindhouse, prvá slovenská krčma v Bratislave sa volá First Slovak Pub, už ne-
máme úroveň, ale level, prekvapenie nevyjadrujeme lasicovským fíha, ale čudným zvolaním wow, nie
sme vyrovnaní, ale kúl, nemáme prínosy, ale benefity. Namiesto úveru je kredit, nekomunikujeme, ale
četujeme, nákupné strediská nahradili šopingcentrá. Nechali sme si vziať Karkuľky, Lomidrevov, Valibukov,
Šípkové Ruženky, Jankov Hraškov a nahradili sme ich Mekgajvermi, Mekkvínmi, Barbinami, Šrekmi, Alfmi.
Zákony v Národnej rade slovenskej republiky (sic) už netvoríme, ale kreujeme, namiesto súhrnu správ
máme hedlájny, gazdovský dvor sme nahradili farmou a z neznámych dôvodov sme sa zbavili slovenského
roľníka, a namiesto neho inštalovali farmára.

Veru tak.
Wow!!!! (Dostali jsme elektronickou cestou 27. 2. 2017)

Rozkvetlý sad mateřštiny
Čeština je rok od roku bohatší. Kde je konec předlistopadovým požárníkům! Místo nich vyjíždějí stříkat do

plamenů hasiči. Z pacientů se stali klienti, z důchodců senioři, z počišťovačů metaři. Klient sice nemá na
léky jako normalizační pacouš, ale jak vznosně, skoro římsky, název jeho podčeledi zní! Darmojedlíci senioři
nikdy neměli tolik důvodů k pláči, ale jak uctivě se jim klne! Přemluv bábu, dědka! U počišťovačů málokdo
věděl, s kým má tu čest, zato metaře občas zahlédneš v Sherwoodu u Hlaváče, kterak v slušivých oranžových
vestičkách metou smetí z jednoho rohu parku do druhého. Ostatně i Rudolf Slánský byl prý Velký Metař.

Svržený režim se opíral o dělňasy, kteří se na něj vykvajzli, nejsou přece děti! Jak ti si polepšili! Už
nejsou psanci této země, nýbrž operátoři výroby (i když vůbec nic nevyrábějí).

Aby zahraniční zaměstnavatelé a protektoři rozuměli, koho vlastně buzerují, překabátily se i další profese.
Ze sekretářek profláknutých z vtipů o vilných tajemnících jsou teď asistentky a korektně jim velí ma-

nažeři všeho druhu: office supporti, office coordinatoři, executive assistanti, personal assistanti. Té po-
slední profesi se kdysi nadávalo kádrovák, no fuj!

A uklízečka? Sice pořád maká, ale už coby operátorka podlahových ploch.
Neúplatní i úplatní účetní se proměnili v accountanty, sympatické telefonistky v call centre operatory

(neplést s call girl) nebo v hot line operatory (neplést s hot dogs).
Bohumil Hrabal by zprvu působil ve funkci sales representative (obchodní cestující), pro zaměstnance

ve sběrně však angloamerický titul nebyl dosud vytvořen.
Rychlostí meteleskublesku (pan Svěrák, pardon Mr. Vice, čti Vajs, jistě promine) se náměstci a jiná

normalizační šlechta proměnili v sekční šéfy, státní rady, generální inspektory a podobné -ory. Ovšem
pokud si je zámořští majitelé pro lepší zapamatování nepřekřtili na factory managery, general managery,
import managery a jiné -gery.

Ještě že zatím fungují doktoři, zedníci a zámečníci.
A taky zahradníci, kteří jsou však notorickým čtenářům detektivek známi jako murderers.

KAREL SÝS, poems manager
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Jaképak průniky?
MICHAL ČERNÍK

Pokusím se být stručný a věcný. Když jsem šel
na toto setkání, tak jsem si říkal: Průniky české
a slovenské literatury. K jakým průnikům může do-
cházet? Když neznám já osobně slovenskou lite-
raturu, protože si ji nikde tady nemohu koupit.

V Praze není takové knihkupectví. Dříve, za dáv-
ných dob, bylo na Václavském náměstí knihkupec-
tví, které se jmenovalo Slovenský spisovatel. Tam
jsem si kupoval básníky i spisovatele, některé
bych tady mohl jmenovat. Mezi nimi i pana Hykis-
che. Ale také zakázaného Tatarku, Balleka, Slo-
bodu, Šikulu. 

Kupoval jsem si tam básníky – Heviera a další.
Kde teď seženete básníka, básnickou sbírku slo-
venského spisovatele? Nikde. Můžete jedině v Bra-
tislavě, ale už ne v Laurinské ulici, kde měl sídlo
Svaz slovenských spisovatelů, ale budete se pídit
po městě, protože to knihkupectví také už neexis-
tuje. Je to tak? Nemýlím se. Takže mně je líto, že
neznám slovenskou literaturu. Setkal jsem se, když
jsem sem vcházel, s panem Leikertem a říkal jsem:
mám štěstí, že znám Leikerta, protože vyšel tady
česky v překladu Jany Štroblové. Jinak bych ne-
znal Leikerta, jeho tvorbu.

Tak mluvím o průnicích. Jaké můžou být prů-
niky? Pro mě tu není k sehnání Rúfus, kterého mi-
luju. Byla tu řeč o tom, že existuje na Slovensku
několik spisovatelských organizací. Tady existují
tři. Obec spisovatelů, Unie českých spisovatelů
a loni založená Asociace českých spisovatelů. To
jsou spisovatelé mladé a střední generace. Obec
spisovatelů svého času dostávala na svou činnost
podporu. Teď jim ministerstvo už léta nedává na
jejich činnost žádnou podporu. A Unie českých
spisovatelů, kterou tu zastupuje Karel Sýs jako
předseda, já jako místopředseda? Existujeme od
roku 1999. Nikdy jsme nedostali grant na nějakou
akci, žádnou podporu, žijeme z vlastních zdrojů,
to znamená z příspěvků. Máme 220 spisovatelů.
Každý dává stovku. Mluvím tu na půdě Minister-
stva kultury ČR. Ani jednou nám ministerstvo ne-
udělilo grant, třeba na seminář se slovenskými

spisovateli, kde jsme přímo žádali, že uděláme
setkání se Spolkem slovenských spisovatelů
a Unií českých spisovatelů. Tak jaképak průniky,
když mocenské elity nechtějí, aby se spisovatelé
setkávali. Až jsem se divil, že došlo k tomuto set-
kání díky Petru Žantovskému, což je spíše vý-
jimka.

V roce 1995 čeští spisovatelé přišli o veškerý
svůj majetek. Literární fond, kde jste platili dvě
procenta z honorářů na společné fungování, granty,
stipendia, se zrušil. To byl politický příkaz a Lite-
rární fond byl převeden na nadaci. Za těch mnoho
let se vybralo pouhých 250 tisíc korun ještě někdy
v počátku a pak už nic, takže nadace rozprodala
veškerý svůj majetek, který se naspořil. Teď už tam
není nic, žádné peníze, a Michal Novotný, bývalý ře-
ditel tohoto fondu, když šel do důchodu, se omluvil
spisovatelům, že udělal velkou chybu, že tento ma-
jetek rozprodal.

Čili spisovatelé jsou v Čechách bezprizorní. Ne-
mají ani na to, aby se setkali a aby udělali jakékoliv
jiné podobné akce.

Myslím, že to mocenským elitám naprosto vy-
hovuje. Protože spisovatelé jsou lidé, kteří mají kri-
tické myšlení, nezávislé myšlení, a pokud by se dali
dohromady, tak z tohoto spolku vícero lidí by
vznikly určitě nějaké vize, určitě nějaké požadavky
a nějaké programy, které by se naplňovaly. Bohu-
žel, nevzniká tu nic. Spisovatelské organizace ne-
mají svou vizi a vlastně to vyhovuje.

Tak to jsou ty průniky české literatury. Rád bych
přišel na Václavské náměstí a koupil si slovenské
knihy autorů, které dnes už neznám. Aby tu bylo
nějaké knihkupectví, a tím bychom třeba měli začít
nějaké průniky. Požadavek, aby tu bylo slovenské
knihkupectví, abychom si mohli kupovat knihy slo-
venské a naopak české knihy aby byly ve sloven-
ském knihkupectví v ulici Laurinské.

Předneseno na pracovním setkání Průniky české
a slovenské literatury po rozdělení čs. federace
v roce 1992 (Praha 2016)
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Jde zřejmě o slovo z původní staroslověnštiny, kte-
rou mluvili první Slované, kteří přišli na území Čech,
kdy zde vznikaly nové názvy, které sloužily k popisu
místní situace, terénu. Řeka Vltava představovala pro-
blém v pohybu, přesunování lidí i nákladů. Na jih od
Prahy je desítky kilometrů hluboké skalnaté údolí,
které spolu s vegetací bylo obtížně prostupné. Po-
dobné skalnaté údolí je i na sever od Prahy a dále byly
mokřiny k soutoku s Labem. Jenom v oblasti Prahy
byly břehy pozvolné, řeka širší, mělčí, s menším prou-
dem. Proto zde bylo význačné místo, kde bylo možné
projít - proguljat, praguljat, možná foneticky to tak
staroslověnsky znělo. Z tohoto pojmenování místa
vznikl název Praga, později Praha. Ostatně čtvrť Praga
je i v Polsku ve Varšavě, ve stejné pozici na pravém
břehu řeky Visly. Podobně jako na různých místech
vznikaly obdobné názvy Brod, Lhota, neboli názvy lo-
kality, které popisují či vysvětlují významnou situaci
určitého místa. Jak řekl J. W. Goethe v této souvislosti
- místní názvy jsou nejstarší památky národa. Dnešní
ruština si ještě toto staroslověnské slovo uchovala
a zafixovala, jako asi mnoho těchto původních slov.
Řeč rozprostřená do velké šířky a vzdáleností se hůře
měnila. Čeština už nemá například slovo bole-více jak
ho má dodnes ruština. Čeština ho kdysi měla též - viz
synonyma Boleslav a Václav (Vienceslav), ale ztratilo
se. Ptal jsem se odborníka na staroslověnštinu a ten
mi potvrdil, že slovo praguljat ve staroslověnštině je.
Praga je tedy od staroslověnského slova praguljat
(projít), přejít řeku, projít krajinou. Byla to výjimečná
situace na výjimečném místě, proto se místo tak po-

jmenovalo. Slovo Praha je nejznámější české slovo ve
světě. Přitom existují jen teorie o jeho zrodu. Když se
psaly první historické zprávy, už vznik slova nikdo ne-
znal. Až v desátém století obchodník Ibrahim-Ibn
Jakub navštívil Prahu a zaznamenal, že město Frága
je vystavěno z kamene. V desátém století ještě
v názvu bylo g. Toto g zůstalo v názvu města z té doby
až do současnosti i v okolních zemích, v Německu,
v Polsku a také v Rusku. Čeština změnila původní sta-
roslověnské g na h nejen ve slově Praga, ale i napří-
kladu slova Bog (rusky, srbochorvatsky) na české
Boh, Buoh, Bůh. Dnes se uvažuje o prazích v řece,
nebo o vyprahlém místě, které by mohlo být nad Vl-
tavou na jižní stráni. Tam by se nikomu stavět ne-
chtělo, nebyla tam voda. Prahů v řece a vyprahlých
strání bylo na různých místech více, ale nikde se to
tak nepojmenovalo. Na mnoha místech vznikl název
Brod, protože u brodů vznikala osídlení. Před vznikem
názvu Brod se používalo slovo širšího významu, jako
se v horách používá slovo průsmyk, tam je to bez
místního pojmenování, nevzniklo tam větší sídliště.
Neboli průsmyk, průchod a podobně obecně projít -
praguljat staroslověnsky, takto to tenkrát hodnotili
první obyvatelé v místě Praga v Polsku a v městě
Praga /Frága/ – Praha v Čechách.

Jak vznikl název města Prahy
TOMÁŠ SYROVÁTKA
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Poslední možnost
KAREL SÝS

My tady pořád mluvíme o tom, co bylo, o minu-
lých průnicích. Já bych řekl, mluvme o tom, co
bude, ono toho asi už moc nebude, víte. Mladičký
Holan přišel, když neměl zaměstnání, za Antoní-
nem Sovou, který už byl tenkrát klasik, a sháněl
zaměstnání. Sova mu říkal, samozřejmě promluvím
na Magistrátu, přijďte za týden. Za týden přišel
a říkal, víte, nabízejí tady, že byste mohl plést koš-
ťata. Básník v těch letech znamenal s prominutím
hovno. A to bylo v letech, kdy literatura něco zna-
menala, Antonín Sova byl klasik a Vladimír Holan
byl budoucí klasik.

Co znamenáme dneska my? Nic, ještě míň. Ne-
dávno bylo na Slovensku setkání českých a sloven-
ských básníků, pak z toho Literárny týždenník otiskl
ukázky, a naprostá většina básní byla o ničem.

Tak když není o čem mluvit a psát, tak proč by-
chom si naslouchali, proč by nám naslouchala Ev-
ropa, proč by nám naslouchal svět? To, co tady se
odehrává, to už je opravdu poslední zvonění. Chtěl
bych reagovat na slova pana Hykische. Jak si může
vzdělaný intelektuál myslet, že společná Evropa
byla založena proto, aby šířila lidská práva, aby
tady byl ráj na zemi? Ano, bude tady jednotný
národ, který bude poměrně blahobytný a nažraný,
to bude asi tak všecko, a nám zbude folklór. A to
ještě jenom, když bude vydělávat. Když bude Lúč-
nica vydělávat, tak ať tančí a zpívá. Ve Ždiaru se to
může provozovat. V Domažlicích zase můžou Cho-

dové hrát na dudy, ale běda, když nebudou vydě-
lávat, tak prostě nebudou, tak dodudají.

Jeden národ, jedna říše, jeden vůdce – ten už
bude anonymní, nepotřebuje vůbec žádný knírek.

Já si myslím, že zabývat se minulostí nemá
smysl, ta už je pryč. Není pravda, že by se Evropa
sjednocovala demokraticky. Pokud za demokra-
tické nepovažujeme třeba bomby a vraždění na
Balkáně… Kapitalismus není zlý, to všechno dělá
jenom proto, že musí. Protože když se neživí dal-
ším a dalším zbožím a surovinami, tak zaniká. Pro-
blém je ovšem ten, že z druhé strany světa se sem
valí zase druhý kapitalismus – je úplně jedno, jak
se jmenuje – který vyrábí levněji, pečlivěji atd. To
už nejsou jenom hračky z umělé hmoty. Já mám
fotoaparát japonský, ale když si vezmu lupu, tak je
tam dole napsáno, že je to smontováno v Číně.

Jedině, že se spisovatelé postaví na poslední
chvíli na zadní a budou bojovat za svržení, nechci
říct režimu, ale za svržení světa, který prostě je po-
staven na tom, že dá lidem hmotný blahobyt, ale
připraví je o duši. A spisovatel, ať je to komunista,
katolík, žid, bojuje za duši. Pokud to neuděláme,
tak se můžeme scházet, a to je tak všechno. Pro-
tože jací jsme my sami, takový budeme mít ohlas.
A je, skutečně říkám, poslední zvonění.

Předneseno na pracovním setkání Průniky české
a slovenské literatury po rozdělení federace
v r. 1992 (Praha 2016)
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Rozprava o rozměru svobody a cenzury v kultuře
se sotva může vyhnout termínu oficiální literaturaa
umění, zasluhujícímu si pojmoslovné revize. Váša-
Trávníček byli ve Slovníku jazyka českého (1937)
velestruční: oficiální (nikoli –elní)=úřední.

Devítisvazkový Příruční slovník jazyka českého
(III, 1938-1940) je obšírnější: oficiální=jsoucí výra-
zem názorů příslušných rozhodujících míst, veřej-
nosti; cituje mj. TGM („byl jsem teď člověkem
veřejným, oficiálním“) a Zeyera („Zkáza křesťanství
byla, že se stalo oficielním náboženstvím“).

Tady už básník rozpoznal negativní účinek zofi-
ciálnění. „Mluvím-li o Vrchlickém intimním, vylučuji
z toho básníka reprezentativního a oficiálného,
který Vrchlický také byl a býti musil; musil napsat
například celou řadu básní k různým slavnostním
příležitostem veřejným,“ napsal FXŠ.

A vysvětlil: „neboť byl de facto poeta laureatus
své doby. Napsal dále řadu romancí a balad také
skoro na objednávku, prostě proto, že tyto žánry
byly v jeho době vysoce ceněny.“ K tomu dodejme:
byly ceněny národní veřejností, nikoli víceméně
národ utiskující mocí monarchie.

Vrchlický nebyl oficiální básník císařství, pře-
stože ho sám císař jmenoval členem své Panské
sněmovny. V ní pronesl jedinou řeč na podporu vše-
obecného hlasovacího práva, jistěže k malé radosti
panovnického domu. Císařskou moc verši neslavil
a ani jinak jí nesloužil.

Proto výraz „oficiální básník“ nemá u Šaldy vý-
znam apriorně pejorativní. V nekrologu Jaroslav-
Vrchlický a jeho dílo FXŠ neviděl minus v tom, že
Vrchlický byl „oficiální básník český“ a dokonce „po
své přirozenosti: rozený dvorský básník.“ To mu
vůbec nevyčítal, naopak:

„Člověk je přímo nakloněn viděti v tom urážku
osudu, že nedal zroditi se mu na některém malém
renesančním dvoře italském nebo žíti mu na někte-
rém malém rokokovém nebo empirovém dvoře ně-
meckém“, tam by se „mohl teprve vyžíti básnicky
v tom, co tvořilo samu duši jeho duše…“

Problém Vrchlického „oficiálnosti“ Šalda spatřo-
val v tom, že Vrchlického duše a smysly se u nás

nemohly nadechnout „uzrálého a sladkého kultur-
ního vzduchu“ a z něho „sát a žít“, a že mu nezbylo
tedy než pokusit se o nemožné: takovou kulturní at-
mosféru vytvořit svou gigantickou prací.

Nebývale vysoké frekvence a jednoznačně pejo-
rativního významu dosáhl přívlastek „oficiální“
v exilových a samizdatových textech z let 1948-
1989 o literatuře, jež tehdy vycházela jen s úředním
povolením, a to často aniž dílo bylo skutečně „vý-
razem názorů rozhodujících míst“.

Básníci a umělci, kteří v letech 1948-1989 prožili
dětství, dospívání, vstup do života jako adepti slo-
vesnosti a jiných umění a pak vyzráli ve velké tvůrčí
osobnosti, byli úplně jiného rodokmene než rozený
oficiální, dvorský básník lumírovec: po staletích bez
českého panovnického dvora, po dvou desetiletích
demokracie a šesti letech drsné okupace jim byla
všecka oficiálnost a priori protivná, cizí, nesnesi-
telná. To žel nechápou například dnešní oficiální
Dějinyčeské literatury 1945-1989, jež míní, že na-
příklad „pětatřicátníci“ nakonec „převzali roli vůd-
čích reprezentantů celé oficiální literatury“.

Nepřevzali a hlavně neusilovali převzít, bránili se
jí, seč a pokud mohli, oficialita se až protivila jejich
plebejství, ať už pyšnému plebejství venkovského
typu vzpurných sedláků a lamačů kamene, ať hr-
dému plebejství jejich otců původně proletářů nebo
někdejších podnikatelů a živnostníků, ještě před
znárodňováním decimovaných bezohlednou konku-
rencí. Zmíněné akademické Dějiny české literatury
1945-1989 (IV, 2008, 331-2) si všimly a nezatajují,
že texty „svým prorežimním laděním podporující
politiku komunistické strany“ pětatřicátníci „jen
zřídkakdy zařazovali do svých sbírek.“

Dějiny české literatury 1945-1989 přičítají tak
pětatřicátníkům (a to vůbec ne k dobru) jakoby je-
jich zvláštnost, co bylo odjakživa normální praxí. Ani
Vrchlický mnohá svá příležitostná oficiální veršo-
vání nevkládal do svých sbírek. Nečinil tak vždy ani
Nezval; do žádné sbírky nepojal zdravice Rudé ar-
mádě, Čepobití tištěné k IX. sjezdu KSČ v Rudém
právu aj.; ve sbírkách však tiskl i mnohé příleži-
tostné verše, o nichž byl přesvědčen, že jsou do-

POJMOSLOVNÁ POZNÁMKA
K TERMÍNU OFICIÁLNÍ LITERATURA
MILAN BLAHYNKA

Lipa_02_2017_LIPA  30.08.17  16:52  Stránka 73



brými básněmi. V sebraných spisech bývají verše
mimo sbírky vydávány ve zvláštním svazku (u Vrch-
lického Žeň času, u Nezvala Pozůstalé básně).

Podle citovaných Dějin… se „nejagilnější čle-
nové této generace začali“ (všichni nejagilnější?) „i
mocensky prosazovat a přebírat příslušné svazové
a politické funkce“, ač si údajně dobře uvědomo-
vali, „co to je poezie psaná na objednávku“. Tak se
nepřímo opravňuje cejch „oficiální básníci“.

Tady je na místě otázka: existují nějaké důkazy
o tom, že se „nejagilnější pětatřicátníci snažili mo-
censky prosazovat“, anebo je to jen dohad lidí sou-
dících (možná podle sebe), že přece každý usiluje
o mocenské pozice? Nevím, neslyšel jsem, že by se
někdo z básníků devítky jakýmkoli způsobem dral
nebo jen úslužně nabízel do funkcí, tj. do starostí,
které jen berou čas a energii a odvádějí od básnické
tvorby. Byl tu přece pořád v dobré paměti osud vy-
nikajícího prozaika Jana Drdy, jemuž předsednictví
ve spisovatelském svazu evidentně neprospělo –
ani jeho tvorbě, ani jeho pověsti.

Jiná věc je, že moc, která není zcela padlá na
hlavu, ráda své kritiky nebo (třeba jen potenciální)
odpůrce (a takovými potencionálními odpůrci jsou
vždy nevypočitatelní blázni básníci) pacifikuje nebo
pokouší se získat. Zkrotl např. Josef Šimon, když se
stal šéfredaktorem Odeonu? Jednal Michal Černík
po zvolení předsedou Svazu českých spisovatelů
podle představ panující moci, která jeho kandida-
turu a zvolení připustila nebo snad dokonce před-
jednala v naivní naději, že tohoto vlídného milého
básníka ani nenapadne zlobit, například zvát do
Svazu spisovatele, kteří byli po mnoho let tabu?

A je otázka, zda básníci přijímající nabízené posty
a funkce vědomě riskovali, že si tím uškodí u veřej-
nosti, která nikdy nemá ani sebelidštější vrchnost
v lásce. Věřili bláhově, že budou posuzováni i nadále
hlavně podle svých knih? Riskovali, že budou pau-
šálně ocejchováni jako „oficiální básníci“ a jako ta-
koví že budou časem, dokonce velmi brzy
nepřijatelní. Spoléhali na to, že své nabyté a jistě
dost omezené „moci“ nikdy nezneužijí, že jim to
všichni uvěří, a mysleli, že si tím ještě vylepší své
jméno?

„Naše“ média si pořád ještě s někdejšími údajně
„oficiálními“ básníky zadávají jen výjimečně. Řídí
se neexistujícími, ale tím neúprosnějšími černými
listinami. Akademické Dějiny české literatury 1945-
1989 se cejchování pětatřicátníků chytře vyhýbají,
dobře si vědomy, že ostrakizující nálepky, od nichž

se však nedistancují a před nimiž nevarují, byť jsou
běžné, podnes básníkům těžce křivdí.

V období 1948-1989 se dá označit za „oficiální“
vlastně všecka u nás legálně vydávaná poezie,
neboť žádná publikace nemohla do knihkupectví
bez úředního razítka a do jisté míry byly trpěny jen
soukromé bibliofilské tisky o velmi malém počtu
výtisků. Nicméně se zpejorativnělým přívlastkem
„oficiální“ už více než čtvrt století diskvalifikují, vy-
těsňují, odrovnávají jen básníci, kteří se nevzdali
(třeba až v poločase jako např. Karel Šiktanc) své
socialistické naděje, ačkoli oficiálně publikovali i její
někdy ani nepříliš dobře utajení odpůrci.

Zatím bylo zveřejněno jen málo dochovaných do-
kumentů o tom, jak pětatřicátníci, jakmile se ocitli
v mocenských postech a funkcích, nabízeli exilo-
vým a samizdatovým autorům možnost návratu
mezi legálně publikující (někteří té příležitosti vyu-
žili), a dokumentů o odmítnutí takové možnosti.

Není třeba spekulovat o důvodech takových od-
mítnutí. Jsou pochopitelné. Pretendenti budoucích
mocenských pozic nestáli o žádné dorozumění
s údajně oficiálními básníky, měli přece zálusk na
jejich totální vytěsnění. Navíc se strašně báli, že by
mohli přijít o mučednickou korunu cennější nad zla-
tou.

Po listopadu 1989, kdy se stát vzdal povinnosti
pečovat o rozvoj, ba samu existenci celé naší ná-
rodní literatury a vrhl ji na pospas volnému trhu, je
mnohem jednodušší rozpoznat, co je poezie (a
umění vůbec) „oficiální“. Jednoznačně oficiální je
vše to (to málo), co hmotně podporuje stát.

Ten granty, cenami aj. podporuje jen tu poezii
a literaturu, jejíž autoři jsou nejvíce oddáni světu
volného trhu. Ti by se sice strhali jeho velebením
a skandalizováním jeho kritiků, ale jako klíšťata se
drží míst a publikačních možností tam, kde plat
a honoráře nejsou zcela vydány na milost byznysu.

Za zaznamenání na věčnou paměť stojí, že ofici-
ální podpora slovesných tvůrců, neexponujících se
nejstátotvorněji, ve srovnání se sumami vynaklá-
danými na všelijaké atrakce, ohňostroje a show by
vůbec nezatížila státní rozpočet. Poezie je však ne-
lidskému světu byznysu nebezpečná.

Neboť se vzpírá tzv. dobrým mravům a regulím
prakticky každé společnosti.

Za první republiky se oficiální podpory dostávalo
autorům bez ohledu na národnost, politické pře-
svědčení a oddanost panující moci, a tak užívání
epiteta oficiální o autorech a díle nebylo běžné, ne-
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užívalo se ani o sběratelích státních cen a poživa-
telích státních penzí. Závistivci nepsali o literátech
oficiálních, ale „hradních“. „Oficielnost ať pravá či
levá“ soudila revue Lumír, „nesvědčí básníkům.“

Nejlepší básníci let 1948-1989 se nechtěli jevit
jako „oficiální“ a panující moci, diskreditující jejich
ideály, proto jí odváděli jen nejmenší myslitelnou
daň. Byli si vědomi, že „oficialita“ vrhá na tvorbu
nežádoucí stín.

A tak jsme u paradoxu: plně oficiální je až ta
dnešní „kritika“ osočující z „oficiality“ básníky, kteří
byli a jsou stále jen sví, nepřitírali se a nepřitírají,
nelísali se a nelísají k panující moci, a žádají-li
o granty, činí tak u vědomí, že je patrně zas nedo-
stanou. Neboť moc se jejich hodnot moc bojí.

Psáno pro konferenci Unie českých spisovatelů,
konané na téma Rozměr svobody a cenzury v kul-
tuře

Náměstí nesvatého Vaška aneb Kam s Havlem
MILAN KOHOUT

Tak bude plácek vedle Národního divadla pojmenován po zemřelém Václavu Havlovi. Musím se přiznat,
že mám alergii na rozesévání jmen „význačných osobností“ po městech. Je to asi tím, že už jsem již na-
tolik starý, že si pamatuji neustálé přejmenovávání kdejaké ulice a náměstí dle daného režimu a jeho
názoru na to, kdo je tou osobností, která má být navěky vyryta na nárožích do zdí.

A pak je změna režimu a hle, osobnosti se přehodnocují a názvy z mého dětství náhle mizí, na jejich
místo se derou noví adepti na nesmrtelnost a politickou korektnost, a moje klukovská paměť je zma-
tena.

Mám takový návrh. Což kdybychom takzvaně recyklovali jména různých náměstí a vtipně je historicky
sdružovali, aby se pod nimi mohli schovávat slavní různých historických období.

V případě Havla přece můžeme chápat, že už jedno náměstí v Praze má a to největší. Proč nepovažovat
Václavské náměstí za náměstí jak toho svatouše, ale i toho nedávného nesvatouše.

Tady je můj plakát, který jsem na to téma vytvořil. Vašek tam dokonce vévodí svým obličejem. A sva-
tému Vaškovi, dřepícímu před ním na koni, je to určitě úplně jedno.

24. 9. 2016
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PŘI PSANÍ LITERATURY
FAKTU„SICFLAJŠ“ NESTAČÍ 
Karel SÝS hovoří s Emilem HRUŠKOU

•  Literatura faktu patří k nejprodávanějšímu lite-
rárnímu žánru, ať už jde o autory české nebo za-
hraniční. Čím bys to mohl vysvětlit a co o tomto
žánru soudíš?

Soudím o žánru literatury faktu, že se bude stále
rozrůstat a kvést, neboť jeho hnojivem je chuť čte-
nářů po poznání, podaném mu nikoli suchopárně
až únavně, ale jaksi pohostinsky, dle chuti. Otázky
a hledání, spojené se zájmem lidí o historii, politiku
či osobnosti, nejsou ve století elektronické komu-
nikace vůbec vyčerpávány obrovským kvantem do-
stupných informací, začasto předkládaných syrově,
surově, ale hlavně často anonymně. Na autora lite-
ratury faktu si lze sáhnout, vidět jej, a také je možno
vybrat si mezi autory toho, jehož poetika ve smyslu
stylu tvorby mi vyhovuje. Tak to napsal ten a ten,
a já se mohu přístupnou i snad zábavnou
formou poučit, mohu s ním polemizovat
a stále ho vidím. Vím, kdo je „pachate-
lem“!

Tím si vysvětluji také to, proč patří li-
teratura faktu k nejprodávanějšímu
žánru, alespoň v Čechách. Možná s tím
souvisí razantní úbytek vzdělanosti
v humanitních vědách (v přírodních
však také), kdy vzdělání a komunikace
jsou nahrazovány zvládáním počítačo-
vých programů a vyťukáváním SMS pl-
ných pravopisných chyb… Tedy to, že
člověk, který ještě úplně nezblbnul,
nějak podvědomě tíhne k věcným, ale
jazykově a stylisticky dobře napsaným
knihám faktu, které mu svým způsobem
nahrazují – pokud jde o člověka, který čte a má
knihy rád – i prózu, jež hyne – možná se pletu –
na úbytě. A to pokud jde o dobrá díla, nikoli o kr-
vavé fantasmagorie, životy tzv. celebrit a ku-
chařky, kterými jsou nacpány Levné knihy. Mám
samozřejmě na mysli kvalitní knihy literatury
faktu, neboť i tento žánr zaznamenává mnoho
grafomanů a rádobyautorů neznalých jazyka ani
základů řemesla.

•  Ty sám jsi nejen autor literatury faktu, ale taky
prozaik a básník. Připomenu třeba básnickou
sbírku Krizový stav, prózy Muž dvou rakví nebo My,
hoši z pohraničí. Především ale „faktické“ tituly
Pán protektorátu, Peripetie sudetoněmeckého
principála, Aktovky v dějinách, Nacisté a české po-
klady… Co tě vede k tomu, opustit básnickou ima-
ginaci a pustit se do historie, do nastolování otázek
a přinášení odpovědí, které jsou i kontroverzní?
Souvisí nějak literatura faktu s „běžnou“ prózou
nebo dokonce s poezií?

Literatura faktu představuje podle mne amorfní
rozhraní mezi literaturou odbornou a třemi hlav-
ními literárními druhy: epikou, lyrikou a dramatem.
Souvisí nejvíce s epikou, tedy s prózou, ale fakta
lze koneckonců zpracovat i formou epické básně

nebo dramatizace – tady bych uvedl zejména roz-
hlasovou dramatizaci skutečných událostí či života
známých osobností. Ano, kdysi jsem jaksi spon-
tánně „pokoušel“ poezii a prózu, než jsem, vlastně
už cele, přešel do mnohobarevného lesa zvaného
literatura faktu. Tento les mě prostě odlákal a zís-
kal si mě, a já jsem v něm našel svůj posed.
•  Jako každý žánr je literatura faktu dobrá
a špatná. Jaké atributy by měla mít ta dobrá? A co
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Pouhá ověřitelná fakta. Je to jenom náhoda?
V žádné PROAMERICKÉ zemi Blízkého východu neexistuje žádná aktivita
Islámského státu, a nestal se tam ani žádný převrat!
Ale naopak země, které se s USA NEKAMARÁDILY, mají doma válku a vše naruby.
Ve všech zemích Blízkého východu, které nejsou podřízené zájmům USA, jsou
občanské nepokoje, občanské války a permanentní aktivita ISLÁMSKÉHO STÁTU!
Pro názornost:
Libye............................má ropu, není spojencem USA, státní převrat a zavražděn vůdce!
Egypt……...................má Suezský průplav, není spojencem USA, státní převrat.
Sýrie………................má ropu, není spojencem USA, občanská válka.
Irák………..................má ropu, zničený armádou USA, zavražděn vůdce!
Afghánistán.............…výnosný obchod s drogami, okupovaný armádou USA.
A NYNÍ POZOR:
Stát Izrael……………spojenec USA, žádný ISIS
Jordánsko…… ....…..spojenec USA, žádný ISIS
Saudská Arábie...........má ropu, spojenec USA, žádný ISIS
Omán……………......má ropu, spojenec USA, žádný ISIS
Kuvajt..........................má ropu, spojenec USA, žádný ISIS
Tedy žádné "jaro", žádný převrat, žádný zavražděný vůdce, žádné ISIS.
V těchto zemích je klid.

Josef KOUBA
(Blogger, 30 let žije v Kanadě).

znamená napsat dobré dílo literatury faktu z hle-
diska nároků na autora, a to i osobnostních?

Těch atributů je celá řada. Dobrá literatura
faktu by měla vyvěrat z dobrých pramenů. Co jen
existuje knih, jejichž autor si opatřil na dané
téma tři čtyři publikace (nejlépe jen české, neb
v cizích řečech jaksi nečte) a z nich vypotil
„dílo“ čtvrté nebo páté! Pokud autor literatury
faktu nepracuje s různými a relativně četnými
prameny, je to poznat. A navíc – vždyť je to pro
samotného autora úžasné dobrodružství, pátrat
po zdrojích, navštěvovat místa událostí, mluvit
s lidmi, fotografovat… Při psaní literatury faktu
„sicflajš“ nestačí, nutno respektovat také to, že
vlka živí nohy… Možná to bude znít jako klišé,
ale odpovědný autor literatury faktu nesmí fakta
překrucovat v intencích svého světonázoru, po-
zitivních nebo negativních emocí k dané látce.
Autoři prózy mají vždycky pravdu. Nikoli autoři
literatury faktu. Ti se jí však mohou dotknout.
Tím doufám odpovídám i na poslední část
otázky.
•  Dá se mluvit o české škole literatury faktu?
O tradici? Koho bys zařadil mezi přední české au-
tory tohoto žánru, ať současné či už nežijící?

Tradice české literatury faktu je dlouhá a pestrá.
Podle mne sahá až do počátku 17. století, kdy
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic napsal dílo Pu-
tování aneb Cesta z království českého do Benátek
a odtud do země Svaté, země judské a dále do
Egypta a velikého města Kairu, potom na horu
Oreb, Sinai a sv. Kateřiny v pusté Arábii ležící. Nebo
že by to šlo dokonce až ke Kosmově kronice? 

Pokud jde o autory, omezím se jen na ty mo-
derní, tvořící v posledním půlstoletí, a uvedu na-
mátkou ty, kteří mě, jak se říká, oslovili: Jaroslav
Andrejs, Ludvík Souček, Roman Cílek, Karel Kašák,
Rudolf Kalčík, Jiří Mucha, Dušan Hamšík, Zdeněk
Hrabica, nelze opomenout Miroslava Ivanova, au-
tora však kontroverzního, a to i osobnostně, dále
pak Zdeněk Mahler, Ivan Brož, Luboš Taraba, Ota
Holub, Bořivoj Čelovský, Stanislav Motl, Jaroslav
Kmenta, a mohl bych pokračovat. Česká literatura
faktu má řadu dobrých autorů. 
•  Jakou budoucnost má podle tebe literatura
faktu? A proč právě takovou?

Myslím si, že na tuto otázku jsem už odpověděl.
Budoucnost má skvělou. Nebo – lépe řečeno –
mohla by mít. Pokud bude mír.

LUK 22. 6. 2016
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Incident v Tonkinském zálivu
JAN POLÁČEK

Dne 2. srpna 1964 torpédoborec USS Maddox
ohlásil, že byl napaden třemi severovietnamskými
torpédovými čluny P-4 ve vzdálenosti 28 mil od po-
břeží v mezinárodních vodách. Musel se prý vy-
hnout útoku torpédem, a zahájil palbu svými 127
milimetrovými kanóny, aby zatlačil v této zóně hlíd-
kující čluny na ústup. Americké velení vyslalo čtyř
letouny F-8 Crusader z přítomné letadlové lodi USS
Ticonderoga, které na odplouvající čluny zaútočily,
a jeden severovietnamský člun potopilo a druhý byl
těžce poškozen. Maddox utrpěl zcela zanedbatelný
zásah projektilem z člunu a vrátil se do jihoviet-
namských teritoriálních vod, kde se připojil k tor-
pédoborci USS Turner Joy. Jedno z letadel US Navy
bylo zasaženo a lehce poškozeno
střelbou kulometu z člunů. Seve-
rovietnamci zase hlásili, že zasáhli
Maddox jedním torpédem a jedno
americké letadlo sestřelili.

Tento popis je však v rozporu
s odtajněnou interní studií NSA,
kde se píše: V 15:00 hodin přikázal
kapitán Herrick (velitel Maddoxu)
zahájit varovnou palbu, pokud se
severovietnamská plavidla přiblíží
na deset tisíc yardů. V 15:05 hodin
Maddox vypálil tři salvy na vý-
strahu komunistickým člunům. 

Tato úvodní akce nebyla nikdy
zmíněná Johnsonovou administra-
tivou, která trvala vždy na tom, že severovietnam-
ské lodě střílely jako první. 

V druhé části takzvaného Incidentu v Tonkin-
ském zálivu došlo 4. srpna 1964 údajně k napadení
torpédoborců USS Maddox  a USS Turner Joy
dvěma rychlými torpédovými čluny Vietnamské de-
mokratické republiky. Leč toto střetnutí se ve sku-
tečnosti vůbec neudálo, Maddox i Turner Joy
vystřelovaly torpéda a pálily z děl 2 hodiny v noční
tmě pánu bohu do oken. Tehdejší americký ministr
obrany Robert McNamara („otec“ proslulého leta-
dla US Air Force, bombardéru General Dynamics F-
111 Aardvark) severovietnamské síly obvinil
z útoku na americké válečné lodě. Prefabrikované
„důkazy“ ihned předložil Kongresu a prezidentovi
Lyndonu Johnsonovi – a ten, ač i on věděl, že je to

vše jen velký podvod – již 30 minut po „incidentu“
rozhodl o plném zapojení USA do války ve Viet-
namu. (Údajně v roce 1965 v soukromí přiznal, že
„pokud ví, tak námořnictvo střílelo na velryby“).
USA ale „v odvetu“ ihned zahájily letecké bombar-
dování socialistického Severního Vietnamu. 

Severovietnamský generál Vo Nguyen Giap po-
zději prohlásil, že lodě, účastnící se tehdy probí-
hající americké špionážní operace DESOTO, tedy
torpédoborce Maddox a Turner Joy, byly poslány
4. srpna znovu do Tonkinského zálivu, aby opět
vyprovokovaly Severní Vietnam k zásahu, a zís-
kala se tak záminka k vystupňování tamní občan-
ské války. Záliv se nachází v citlivé oblasti mezi

hlavním městem VDR Hanojí a ostrovem Chaj-
nan. Američtí politici a stratégové plánovali a in-
tenzivně realizovali - společně s tamním
jihovietnamským proamerickým loutkovým reži-
mem – diverzní a provokační akce proti Sever-
nímu Vietnamu už delší dobu. Na hranicích obou
států docházelo k intenzivním přestřelkám. Po
válce řekl americký diplomat George Ball jed-
nomu britskému novináři, že „v té době mnoho
lidí (myšleno z US establishmentu) hledalo zá-
minku na zahájení bombardování komunistického
Severního Vietnamu.“ 

Ve skutečnosti 4. srpna 1964 Severovietnamci
jen zachraňovali 2 své Američany těžce poškozené
rychlé torpédové čluny P-4, jiné operace na moři
nebyly z jejich strany prováděny.
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Rozhodnutí Donalda Trumpa zahájit útoky řízenými
střelami s plochou dráhou letu na syrskou leteckou
základnu bylo založeno na lži.

Zakrátko se Američané dozvědí, že americká zpra-
vodajská komunita věděla, že Sýrie nepoužila žádné
chemické zbraně proti nevinným civilistům v Idlíbu.
Co se tedy vlastně stalo:

1. Rusové informovali Spojené státy o navrhovaném
cíli. Jednalo se o proces, který začal před více než
dvěma měsíci před útokem chemickými zbraněmi.
K dispozici je speciální telefonní linka, která se používá
ke koordinaci a odstranění konfliktů (tj. zabránit ame-
rickým a ruským vzdušným silám, aby střílely proti
sobě) při chystané operaci.

2. Spojené státy byly plně informo-
vány o faktu, že došlo k určení cílů
v Idlíbu, a také o domněnkách Rusů,
že tam mají islámští rebelové skla-
diště zbraní a výbušnin.

3. Syrské vojenské letectvo použilo
k zasažení cíle konvenční zbraně.
Všichni očekávali, že budou svědkem
masivní sekundární exploze. To se
však nestalo. Místo toho se ze zasa-
ženého místa začal valit kouř, chemický kouř. Ukázalo
se, že islámští rebelové používali toto místo jako úlo-
žiště chemikálií, které byly smrtelné, ale nikoli sarinu.
Chemické látky, obsahující organické fosfáty a chlór,
odvál vítr směrem k civilistům a usmrtil je.

4. V ten den silně foukal vítr, takže se mrak dostal
do sousední vesnice, kde způsobil ztráty na životech.

5. Víme, že to nebyl sarin. Jak to můžeme vědět?
To je prosté. Takzvaní „první záchranáři“ manipulovali
s oběťmi bez rukavic. Pokud by to byl sarin, zemřeli by
také. Když se sarin dostane do kontaktu s kůží, zabije
vás to. Odkud to vím? Prošel jsem si výcvikem s che-
mickými prostředky na základně ve Fort McClellan
v Alabamě.

Někteří příslušníci americké armády věděli, že k to-
muto útoku dojde, a tak si vše nahráli. Existuje filmový
záznam. Přinejmenším zpravodajská agentura Minis-
terstva obrany USA věděla, že to nebyl útok chemic-
kými zbraněmi. Ve skutečnosti byly syrské vojenské
chemické zbraně zničeny již dříve za pomoci Ruska.

To je Tonkinský záliv 2.
Jak ironické. Donald Trump v minulosti oprávněně

ostře kritizoval George W. Bushe, že v roce 2003 zahájil

nevyprovokovaný a neopodstatněný útok na Irák. Nyní
jsme svědky toho, jak prezident Donald Trump dělá za-
traceně úplně to samé. Ve skutečnosti je to ještě horší,
protože americká zpravodajská komunita měla infor-
mace o tom, že syrské letectvo nezahájilo žádný útok
chemickými zbraněmi.

A nyní následuje dobrá zpráva. Rusové a Syřané byli
informováni, nebo si to alespoň dobře uvědomovali, že
dojde k útoku (řízenými střelami s plochou dráhou
letu). Podařilo se jim evidentně z letiště včas odstranit
velké množství vojenských prostředků i personálu.
Americký úder na základnu byl tedy něco jako útok na
odlehlé místo. Donald Trump vystupuje jako drsňák.

Ale tím není. Je to blázen.
Tento útok byl porušením meziná-

rodního práva. Donald Trump schválil
neoprávněný útok na suverénní stát.
Ještě více znepokojující je skutečnost,
že lidé, jako ministr obrany Jim Mattis,
ředitel CIA Mike Pompeo a generální
ředitel NSA McMaster souhlasili
s touto šarádou. Vojáci první linie znají
pravdu. Tyto skutečnosti nakonec vy-
jdou najevo. Donald Trump s největší

pravděpodobností nedokončí své funkční období jako
prezident. Domnívám se, že bude obviněn, jakmile
budou Kongresu předloženy nezvratné důkazy o tom,
že ignoroval a odmítl stanovisko zpravodajských slu-
žeb, nepodporující smyšlenky, že Sýrie zaútočila che-
mickými zbraněmi.

Mělo by to také znepokojovat americké daňové po-
platníky, že USA zahájily útok řízenými střelami za
100 milionů dolarů, které vyhodily do povětří písek
a velbloudí hovna. Rusové věděli, že k útoku dojde.
Doufám, že společně se Syřany stáhli ze základny své
jednotky a letadla. Jakékoliv naděje, které jsem vklá-
dal do Donalda Trumpa, jako do nového typu prezi-
denta, pohasly. Chová se jako dítě a pitomec zároveň.
Spáchal bezdůvodně válečný čin. Ale chyba není
pouze na jeho straně. Ti, kteří zastávají nejvyšší funkce
v NSC, DOD, CIA či na ministerstvu zahraničí, měli na
protest rezignovat. Ale neudělali to. Mají spoluvinu na
válečném zločinu.

Donald Trump Is An International Law Breaker vyšel
7. dubna 2017 na Global Research. 

12. 4. 2017 
Překlad Zvědavec.

Donald Trump je narušovatel mezinárodního práva
PATRICK LANG, plukovník 
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PUTIN A KUTUZOVOVA STRATEGIE
BORIS NAĎ

Provokováním řízeného chaosu na celé planetě
a obklíčením Ruska se snaží USA oddálit ztrátu svě-
tového prvenství a zabránit vytvoření multipolárního
světa. Ale Západ ví, že Rusko nemůže porazit v pří-
mém střetu. Uklidnění situace na Kavkazu vojen-
skými a politickými prostředky, odražení gruzínské
agrese proti Jižní Osetii a Abcházii, do kořene vy-
hubené všechny pokusy uspořádat barevnou revo-
luci v Moskvě, obnovení Krymu, vojenská
intervence v Sýrii, tím vším Rusko dokázalo, že je
opět tou silou, která zastavila Napoleona i Hitlera. 

V roce 2005 prezident Ruské Federace Vladimír
Putin prohlásil, že rozpad SSSR byla největší geopo-
litická katastrofa dvacátého století. Historické ob-
dobí, které začalo po rozpadu SSSR, je možné
porovnávat jen s ruskou dějinnou etapou, zvanou
Smuta (Vláda samozvanců, 1598 až 1613, též jako
Období zmatků. Pozn. překladatele). Začala éra na-
cionalistických konfliktů a válek, sociální chudoby,
sociální a politické nestability a kriminalizace spo-
lečnosti. Chaos se šířil na východ Evropy, a federa-
tivní Jugoslávie se v této době ponořila do krvavé
občanské války. Západ v čele se Spojenými státy
americkými vydechl úlevou a hlásal svůj triumf. Hned
v únoru 1992 na Maastrichtské konferenci byla vy-
tvořena Evropská unie, která spojila Západní Evropu
okolo dříve znovusjednoceného Německa. Vzápětí
poté Západ porušil svůj slib (slib tzv. pevné záruky,
dané sovětskému vedení), že NATO se „ani o píď ne-
pohne východním směrem“. Takto oslabené Rusko
bylo zahnané do hranic, nadiktovaných Západem
(hranice Ruské federace), ztratilo obrovské území
a zanechalo miliony Rusů za hranicemi své vlasti.

Nově ustanovené státy byly téměř bez výjimky
nefunkční a závislé na Moskvě, nebo na Washing-
tonu, protože to všechno byla území, která se tra-
dičně spoléhala na Rusko, nebo byla přímo jeho
součástí. Nacionalistická hnutí, vznikající v těchto
zemích, měla zejména protiruský charakter. První
čečenská válka (1994-1996), v níž se čečenští po-
vstalci těšili neskrývaným sympatiím a podpoře Zá-
padu, potvrdila chmurné předpovědi - konfrontace
z dob studené války byly důsledkem ani ne tak ide-
ologických neshod, jako spíše věčného geopolitic-
kého antagonismu dominujících sil Eurasie
a Západu, prostoupeného atlantismem. Začal ob-

rovský tlak na Rusko, a Západ dokonce zpochybnil
i územní celistvost již beztak ořezaného Ruska.

Přibližně ve stejné době (roku 1996) americký
stratég Zbigniew Brzezinski v knize Velká šachov-
nice otevřeně podporoval decentralizaci Ruska se
silnou imunitou vůči imperialistickým ambicím.
Nápad Brzezinského spočíval v rozdělení Ruska na
tři nezávislé státy - Evropskou část, Sibiř a Dálný
východ.

Strategie, kterou Západ tehdy použil proti Rusku,
je v geopolitice známá jako strategie anakondy. Roz-
pracoval ji americký admirál Alfred Mahan a jde o se-
vření hada (USA) stahujícími se smyčkami kolem
kontinentálního území (Ruska, do té doby SSSR) a to
pomocí vojenské aliance, blokád a kontrolou pobřež-
ních území, dokud se nepřítel nezadusí.

Svahilské spiknutí
V polovině 90. let minulého století bylo Rusko na

kolenou a nemohlo se postavit proti podobným plá-
nům Západu. Za Jelcina Rusko šlo ke dnu, ekono-
micky, finančně, kulturně i politicky. V mezinárodní
politice nehrálo žádnou důležitou nebo konstruk-
tivní roli. Ruská imperiální historie byla u konce,
nebo to tak alespoň vypadalo. V Bělověžském lese
byla podepsána skutečná novodobá kapitulace
(Bělověžská zrada - Jelcin s Kravčukem zde pode-
psali 8. 12. 1991 dokument o zániku SSSR, pozn.
překl.), ale ani to nestačilo. Západ byl při chuti
mnohem více. Rozdělení Ruska, o němž psal Brze-
zinski, představovalo čím dál více reálné řešení. To
všechno byly okamžité výsledky té geopolitické ka-
tastrofy, o které mluvil Putin.

Za Jelcina Rusko představovalo smutný obraz po-
robené bývalé velmoci a společnosti předurčené
k zániku. Bývalá říše se stala kolonií západních
zemí, dařilo se zde pouze korupci a nicotě. Na Zá-
padě se ozývala přání dát ruské zdroje k dispozici
celému lidstvu, rozuměj Západu. Zlom ale nastal
zcela nečekaně po změně moci dne 31. 12. 1999,
kdy Boris Jelcin předal moc Vladimiru Putinovi, který
byl několik měsíců předtím jmenován premiérem.
K předání moci došlo způsobem dříve nemožným
a za velmi záhadných okolností. Podle některých
verzí byl Putin vybrán pro tuto roli nikoliv Jelcinem,
ale některými vojenskými a zpravodajskými struk-
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turami, přežívajícími z dob Sovětského svazu. Nej-
pravděpodobnější je, že Putin Jelcina donutil pode-
psat rezignaci výměnou za záruky nedotknutelnosti
pro něj a jeho rodinu, které skutečně dostal.

Nový vůdce byl charismatickou osobností, která ani
trochu nepřipomínala sovětské aparátčíky typu Leo-
nida Brežněva nebo liberální politiky Jelcinovy éry.
Putinova popularita v Rusku prudce rostla, a jeho zje-
vení a záhadný vzestup na vrchol moci zpočátku vy-
volávaly zmatek a dohady. V románu Pán Heksogen
(2001) ruský spisovatel Alexandr Prochanov popisuje
spiknutí Svahilský projekt, které organizují staré zpra-
vodajské agentury, aby oslabeného prezidenta přinu-
tily dobrovolně předat moc jimi vybranému člověku
(Jelcin vystupuje v románu jako Istukan a Putin jako
Izbraněc, pozn. překl.). Francouzský spisovatel a ezo-
terik Jean Parvulesco (původem Rumun, vydal na čty-
řicet geopolitických a historicko-politických románů,
pozn. překl.) ještě během prvního Putinova mandátu
vydal svou knihu Putin a Eurasijská říše, v němž se
o novém ruském lídru píše jako o osobě s předurče-
ným posláním - realizovat staré geopolitické projekty
integrace Eurasie v podobě federativního kontinen-
tálního bloku od Atlantiku až po Tichý oceán.

Inaugurace Vladimíra Putina se konala sedmého
května 2000 v Andrejevském sále Velkého Kremel-
ského paláce, který byl zrenovován právě k této
události. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili
Patriarcha Aleksij II. a Nejvyšší šaman Sibiře Tojzin

Bergenov. Jak napsal historik Roj Medveděv, zde
v Georgijevském, Andrejevském a Aleksandrov-
ském sále se korunovali ruští carové. Během ob-
řadu Jelcin předal Putinovi prezidentskou korunu,
na jejíž výrobu dohlížel osobně a připomíná tu pů-
vodní, carskou. Geopolitický mystik Parvulesco do-
dává, že bezprostředně po inauguraci Putin provedl
obřad, tajný rituál, kdy se spustil na uzavřené ná-
dvoří Kremlu, kde ho očekávaly ozbrojené síly se
svým starým praporem, a vykonal vojenskou pře-
hlídku podle ceremoniálních předpisů carského
Ruska. I kdyby to všechno byly jen fantazie spiso-
vatele, lze v nich najít logiku budoucích událostí.

Kutuzovská strategie
Mýtus o Putinovi začal vznikat ihned po jeho ná-

stupu k moci. Vladimir Putin se změnil v jakýsi sym-
bol nového a lepšího Ruska, které povstává
z popela postsovětské éry. Nicméně, to co se stalo
na nejvyšších místech v Moskvě v prosinci 1999,
zcela jistě nebylo dílem jednoho člověka. Převrat
se připravoval v průběhu celého desetiletí, kdy se
země zmítala za vlády Jelcina. Příprava ale probí-
hala především na úrovni koncepce a teorie. Cesta,
kterou Rusko vedl Jelcin, byla jasně hloupá. Po po-
čáteční euforii v Rusku přišlo hořké vystřízlivění. To
dalo nový impuls strukturám sovětského impéria,
které prošly restrukturalizací Michaila Gorbačova
a érou Jelcinova liberálního teroru v začátku 90. let.
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Ve 2. čečenské válce, která začala jen několik týdnů
po příchodu Putina k moci, Rusko již vyhrálo. Tím
byly zlikvidovány všechny pokusy rozdrobit zemi
a separatistická hnutí doslova vykrvácela.

Za Putina Rusko posílilo ekonomicky a postupně
upevnilo svou centrální vládu. Byla vybrána cesta
k vnitřní konsolidaci s akcentem na vlastní zdroje.
Brzy dosáhl růst ruské ekonomiky v průměru 7
procent ročně. Po příchodu k moci, píše odborník
na geopolitiku Leonid Savin, Vladimir Putin začal
geopolitickou reorganizaci systému, a bezpeč-
nostní síly spolu s armádou se proměnily v oporu
pořádku. V období od roku 2001 do
roku 2015 Rusko čtyřnásobně zvý-
šilo své výdaje na armádu. Nicméně
ekonomický vzestup Ruska byl
možný jen proto, že se Rusové zba-
vili těžkopádného dědictví sovětské
éry. V období studené války vyzbro-
jovali svazové republiky a většinu
spojeneckých zemí - východoevrop-
ských lidových demokracií a také
spřátelené země po celém světě.

S rozpadem Sovětského svazu
a oslabením Ruska musely USA pře-
rozdělit své síly, aby nebyly všechny
soustředěny jen podél hranic bývalého komunis-
tického bloku. Nastalo období americké globální
hegemonie, jednopolárního světa, jak o něm mluvil
Charles Krauthammer (*1950, americký psychiatr
a politický komentátor, autor slavné fráze Reaga-
nova doktrína, pozn. překl.). Nová geopolitická po-
zice Spojených států amerických, jak se brzy
ukázalo, ale byla nebezpečná a nejistá.

Strategii Vladimira Putina jako pragmatického
a strohého realisty popisuje Nikolaj Vichin v novi-
nách Hufflington Post takto - Putin rychle manév-
ruje, uštědří Západu tvrdé rány, pak se stáhne
a předstírá kapitulaci. Ale Putin, stejně jako Barclay
(M. B. Barclay de Tolly – ruský generál skotského
původu, jehož strategie významně přispěla k po-
rážce Napoleona v roce 1812, pozn. překl.) s Kutu-
zovem, se kategoricky odmítá opevnit na
jakýchkoliv pozicích, kde by mu Západ mohl zasadit
rozhodující úder v krátké generální bitvě. Tato stra-
tegie dává pochopit konzistentní nepředvídatelnost
Putina, který se chová vždy jinak, než se od něj oče-
kává (Nikolaj Vichin, Vladimir Putin a strategie). To
je přesně ta strategie, která byla použita proti Na-
poleonovi. Strategie klamání a matení předsunu-

tých sil nepřítele, kdy se rozhodující střet odkládá
na chvíli, kdy je protivník celkově vyčerpán.

Tlak na východ
Úspěchy raného putinovského období ale nesta-

čily na to, aby se Rusko definitivně vrátilo na světo-
vou politickou scénu a opět se dostalo na úroveň
respektovaných geopolitických hráčů, uznávaných
západními mocnostmi. A ještě více chybělo k tomu,
aby se Rusko stalo součástí západního světa. I přes
změnu zřízení a odmítnutí marxistické ideologie bylo
Rusko stále obklopeno závistí, a skrývaným i otev-

řeným nepřátelstvím. To byla mimo-
chodem konzistentní pozice Západu
ve vztahu k Rusku. Tato pozice Zá-
padu jako geopolitického pólu byla
založena na jednoduchém axiomu -
Rusko už nebude hrát roli světového
lídra nebo nezávislého politického
pólu. Byla mu přisouzena nanejvýš
regionální úroveň. Celou tu dobu USA
spolu se svými mocenskými struktu-
rami aktivně pracovali na dezinte-
graci postsovětského prostoru,
a NATO se snažilo v nových podmín-
kách uchytit a opevnit, především na

Ukrajině a v Gruzii. Historická analogie se nabízí
sama od sebe. Politika rozšiřování NATO na východ
k ruské hranici vyvolává nepříjemné asociace s Hit-
lerovým a Napoleonovým útokem na Rusko.

Výdaje USA na zajištění jejich planetární hege-
monie v následujících letech závratně rostly. Tento
trend dosáhl vrcholu v době prezidentství Baracka
Husseina Obamy a jen zhoršoval vleklou hospodář-
skou krizi na Západě. Američané poněkud naivně
a předčasně uvěřili v konečné vítězství nad starým
geopolitickým soupeřem. Dnes si USA a Západ pro-
cházejí historickým obdobím, podobným tomu, kte-
rým prošel Sovětský svaz v dobách rané
perestrojky. U amerických elit se názory štěpí a při-
chází rozkol. Pokud Spojené státy budou i nadále
trvat na svém postavení světového hegemona, pak
v dohledné době si vítěz s poraženým ve studené
válce mohou vyměnit místa. O nebezpečí pádu
amerického impéria, způsobeného rozkladem ze-
vnitř, ve své době varoval právě sám Putin.

Překročení Rubikonu
Na začátku roku 2007 Putin vystoupil na Mni-

chovské konferenci o bezpečnosti se skvělým pro-
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jevem - jasně a jednoznačně odmítl unipolární svě-
tový řád v čele s USA. Putin tehdy řekl: „Ale co je
to unipolární svět? Bez přikrášlování to v praxi zna-
mená jen jedno - je to jedno centrum moci, jedno
centrum síly, jedno centrum rozhodování. Je to
svět jednoho pána, jednoho vůdce. A to je v koneč-
ném důsledku zničující nejen pro všechny uvnitř
systému, ale i pro samotného vůdce, protože ho to
zničí zevnitř.“

To bylo otevřené odhalení v projevu skutečného
lídra, hlavy jedné z nejsilnějších světových moc-
ností. Byla to hozená rukavice do tváře unipolár-
ního světa. Západ, jak už se stalo zvykem, tuto řeč
ignoroval, aniž by zaznamenal, že Rusko v 90. le-
tech a Rusko nového tisíciletí jsou dvě zcela od-
lišné země.

První vážný test nového geopolitického posta-
vení Ruska a jeho sil proběhl v roce 2008 při ne-
čekaném gruzínském útoku na ruské mírové sbory
v Jižní Osetii. Jednoduchý scénář gruzínské krize
byl předběžně testován v bývalé Jugoslávii, během
chorvatské operace Bouře. Odpověď Moskvy ten-
tokrát ale byla rychlá, rozhodná a promyšlená. Po-
prvé po roce 1991 Rusko překročilo hranice, které
mu byly vnuceny po rozpadu SSSR. Intervence se
tak stala přesvědčivým důkazem rostoucí síly rus-
kých ozbrojených sil. Krátká válka s Gruzií a ná-
sledné uznání nezávislosti Jižní Osetie a Abcházie
předznamenalo začátek nové fáze konfrontace
dvou geopolitických pólů. Tak Rusko překročilo
svůj Rubikon ve vztahu k Západu.

Další fází konfliktu byla Ukrajina, kde v roce
2005 Západ zorganizoval tzv. barevnou revoluci.
Zbygniew Brzezinski, ve své knize Velká šachov-
nice, psal o strategickém významu Ukrajiny pro
Rusko - bez Ukrajiny už není Rusko eurasijské im-
périum. Jinými slovy, Ukrajina je důležitá pro Západ
jen jako prostředek k destabilizaci Ruska a k za-
bránění konsolidace kontinentálního prostoru.
Cílem Ruska je přímý opak, potřebuje klidnou
(re)integraci, přesněji, jak řekla Hillary Clintonová,
resovětizaci.

Na cestě k eurasijskému impériu
Chronologie krvavých událostí roku 2014, které

vyvrcholily na Ukrajině státním převratem a svrže-
ním Viktora Janukoviče, je více či méně známá.
Signál k zahájení krveprolití, jak dokazují záznamy
telefonických rozhovorů s Geoffry Payettem, dala
Victoria Nulandová, v té době náměstkyně ministra

zahraničí USA. Po povstání ruského obyvatelstva
na východě Ukrajiny následovaly ze strany kyjev-
ské junty brutální protiruské represe, které rozpou-
taly občanskou válku.

Na začátku ukrajinské krize nemělo NATO a USA
v úmyslu vojensky vstupovat do ukrajinské občan-
ské války. Záměry amerických stratégů spočívaly
ve vtažení Ruska do vleklé války bez jasných cílů,
ve které by Západ všemi prostředky podporoval
prozápadní a antiruské síly. Scénář s přímou vo-
jenskou konfrontaci s Ruskem byl pro Západ ne-
reálný. Stejně jako v éře studené války, i nyní je
vztah Západu s Ruskem založen na rovnováze stra-
chu, a zhoršení vztahů se cyklicky střídá s uvolně-
ním napětí. Vojenská síla Ruska, včetně jaderného
arzenálu, představuje silný faktor v prevenci
agrese ze strany NATO. Místo přímého střetu Západ
proto upřednostnil strategii zkrocení a bratrovra-
žedného vykrvácení.

V této hře na nervy Moskva opět postupuje tak,
jak se od ní nečeká. Místo bezprostřední vojenské
intervence na Ukrajině si Rusko, díky své velké vo-
jenské a geopolitické váze, připojilo Krym, a to bez
jediného výstřelu. Na Donbasu se s ruskou podpo-
rou poměrně rychle vytvořila silná armáda, která
úspěšně odráží všechny pokusy ukrajinských
ozbrojených sil (ATO) získat kontrolu nad jihový-
chodem země. Takovou Ukrajinu prostě nelze při-
jmout do NATO, ani se nemůže stát členem
Evropské unie. A navíc v samotné EU začaly pro-
cesy rozkladu. Hlavní cíle západních sil na Ukrajině
nikdy nebyly splněny, dokonce se ani nepodařilo
převzít kontrolu nad Černomořskou pánví. Rozuz-
lení ukrajinské krize tak bylo odloženo na lepší
časy.

Eurasijský ekonomický svaz (nebo také Eurasij-
ská hospodářská unie – pozn. edit.) byl oficiálně
ustanoven prvního ledna 2015. Jeho budování je
prvním krokem na cestě ke skutečné hospodářské
a politické integraci postsovětského prostoru, která
bez problémů může pokračovat i za hranicemi bý-
valého SSSR. Obecně platí, že po zavedení západ-
ních sankcí - a odvetných sankcí Moskvy – nyní
Rusko věnuje stále více pozornosti Východu. Tedy
Číně, Íránu, Indii a pacifickému regionu. Východ se
stává centrem světového dění, zatímco EU se po-
stupně mění ve světovou periferii.

Další nečekanou odpovědí na intriky a machi-
nace Západu na Ukrajině se stala ruská vojenská
intervence v Sýrii, která začala 30. září 2015, a to
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na žádost legitimní vlády této země. Tato inter-
vence by nikdy nepřišla, kdyby nebylo ukrajinských
událostí. Rusko se triumfálně vrátilo na Blízký vý-
chod a na mezinárodní scénu, vytlačilo USA čás-
tečně ze Sýrie a shodilo ze sebe smyčku oslabené
anakondy. Ve výsledku se pak Zbygniew Brzezinski
musel uchýlit k Ezopovu jazyku, tvrdíc, že slíbit
Ukrajině vstup do NATO byla chyba, která měla na
svědomí tyto nepředvídatelné důsledky.

Síla, která zastavila Hitlera
Geopolitickou situace, v níž se dnes nachází ob-

novené a vzpružené Rusko, odborník na geopoli-
tiku Leonid Savin popsal několika větami. Píše, co
se děje přímo před našimi zraky, není nic nového.
Staré geopolitické konstanty byly zapsány v me-
todice hybridních válek nové generace. Provoko-
váním řízeného chaosu na celé planetě,
a obklíčením Ruska, se snaží USA oddálit ztrátu
světové dominance a zabránit vytvoření multipo-
lárního světa. Ale Západ ví, že Rusko nemůže po-
razit v přímém střetu. Uklidnění vojenskými
a politickými prostředky situace na Kavkazu, od-
ražení gruzínské agrese proti Jižní Osetii a Abchá-
zii, do kořene vyhubené všechny pokusy
uspořádat barevnou revoluci v Moskvě, obnovení
Krymu, vojenská intervence v Sýrii, tím vším
Rusko dokázalo, že je opět tou silou, která zasta-
vila Napoleona i Hitlera.

Multipolární světový řád, který vzniká na tros-
kách unipolárního, nyní určují pouze tři síly - USA,
Rusko a Čína. Vztahy Ruska a Spojených států
zcela nepochybně potřebují revizi a vybudovat na
nových základech, daleko od klišé z doby studené
války. Vztahy Ruska a Číny určuje strategické part-
nerství obou velmocí. Jsme zvyklí na takové slovní
spojení, jako je strategické partnerství, ale to je víc
než jen obyčejné strategické partnerství mezi Rus-
kem a Čínou - prohlásil nedávno Vladimir Putin.
Odmítáním postavit se do role nezávislého pólu to-
hoto světa a trváním na liberálním světovém po-
řádku, a na multilateralizmu místo multipolárnosti,
Evropská unie sama sebe odsuzuje na podružnou
roli a zpochybňuje vlastní existenci.

V takovém světě prostě není místo pro politicky
se radikalizující ultranacionalistickou Ukrajinu, za-
štiťující se Bruselem a Washingtonem, a snažící se
postavit Rusko s Eurasií do konfliktu. Čas na řešení
ukrajinské krize rychle utíká. Po třech letech ničivé
občanské války se ale rýsují obrysy možných řešení.

Již teď je jasné, že v budoucnu Ukrajina jako unitární
stát členem euroatlantických struktur nebude. Nej-
pravděpodobnější je její rozdělení. V konfederativní
nebo spolkové podobě, více či méně kompletní,
může Ukrajina existovat, závislá na Moskvě a Evrop-
ské unii. Ale i to bude pouze dočasné řešení. Západ,
opakuji, vnímá Ukrajinu jako nemajetný, nesolventní
stát, ne jako samostatného hráče. Pro něj má vý-
znam jen v kontextu vztahů s Ruskem, jako prostře-
dek k jeho destabilizaci, ale také předmět možných
dohod a obchodů. Ale nic víc.

Článek Putin a Kutuzovova strategie vyšel v ruš-
tině 20. 3. 2017 na inosmi.ru.

13. 4. 2017 
Překlad Zvědavec

Z diskuze k článku vybíráme:
Erika 13.4.2017 7:43
Prežijeme? Len ako sa vrátime k morálke a od-

kazu svojich predkov.
V rámci môjho chápania pokladám článok za

skvelú analýzu a vskutku, keď som si prešla v pa-
mäti jednotlivé udalosti, môžem s autorom len sú-
hlasiť.

Fandím Rusku, tak ako som v detstve fandila
dobru v rozprávke. Dnešný svet sa napodiv zmenil
do takej miery, že dobro a zlo prestal rozlišovať
a riadi sa iba záujmami a tým, čo to vynesie. Preto
/Západ/ kľudne spolupracuje s fašistami /na Ukra-
jine/ dokonca vcelku plynulo prešiel k podpore te-
roristov /v Sýrii/.

Bez hanby hádže svoje viny na iných, súdi obete
a dáva ocenenia vrahom.

Obeť označí za agresora a agresora za miero-
tvorcu.

Som nekonečne smutná z toho, kam sa tento
svet uberá, nie už ani tak kvôli sebe, ale kvôli
mojim deťom a vnúčatám.

Odovzdá sa im zdevastovaná krajina a zdevasto-
vaná morálka, spoločnosť bez skutočných hodnôt. 

V Rusku vidím nádej, že ostane verné odkazu
svojich predkov, a že pre svoju generáciu mladých
má reálne hodnoty. Základom musí byť morálka.
Kto ju opustí, stáva sa prachom vo víchre toho, čo
prichádza. 

Prachom devastačným a rádioaktívnym, ktorý
spúšťa nezvratné procesy, vedúce k zániku.

V konečnom boji to bude Rusko, ktoré zvíťazí.
Lebo aj hviezdy prajú Spravodlivému, na jeho
strane je Právo a s ním je Boh.
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Bezstarostnost západního světa je mi-
mořádná. Nejsou to jen Američané, kdo do-
voluje nechat si vymýt mozek CNN, MSNBC,
NPR, New York Times a Washington Post,
ale rovněž jejich protějšky v Evropě, Ka-
nadě, Austrálii a Japonsku, které se spolé-
hají na válečnou propagandistickou
mašinérii, vydávající se za média. 

Západní „vůdci“, tedy loutky visící na
špagátech, za které tahají mocné soukromé
zájmové skupiny a hluboký stát (deep state),
jsou bezstarostní také. Trump a jeho protěj-
šky v americké Říši si nemohou být snad vě-
domi, že vyprovokovávají válku s Ruskem
a Čínou, jinak by to totiž byli psychopati.

V Bílém domě nahradil starého klauna
nový. Nový klaun poslal svého ministra za-
hraničí do Ruska. Proč? Aby tam předložil
ultimátum? Aby přišel s falešnými obvině-
ními? Aby se omluvil za lži?

Podívejme se na drzost ministra zahraničí Tiller-
sona. Týden před svou návštěvou Moskvy strávil
podporou neuvěřitelných lží a falešných obvinění,
že Asad v Sýrii použil (v Idlíbu) chemické zbraně
se svolením Ruska, což ospravedlňovalo jasný vá-
lečný zločin Washingtonu, který zaútočil na zemi,
které Spojené státy nevyhlásily válku. Nestrávil ani
100 dní v prezidentském úřadu, a Donald Trump již
je válečným zločincem, spolu se zbytkem své vál-
kychtivé vlády.

Celý svět to ví, ale nikdo to neřekne. Místo toho
Rex Tillerson, těžce zapletený do lží a hrozeb, dostal
důvěru jet do Moskvy, aby tam Rusům řekl, že musí
předat Asada jediné světové velmoci, Americe.

Poslání Tillersona demonstruje naprostou a to-
tální nerealističnost světa, ve kterém Washington
žije. Zkuste si představit Tillersonovu drzost. Pokud
vy byste spílali a vyhrožovali silným důležitým
lidem, cítili byste se dobře, kdybyste šli do jejich
domu na oběd? Myslí si snad Tillerson, že nyní, kdy
Rusko Sýrii z velké části osvobodilo od USA pod-
porovaného ISIS, předá Rusko Sýrii Washingtonu?

Řekne Sergeji Lavrovovi, že všechny ty odporné
lži, které pronesl na adresu Ruska, tak opravdu ne-
myslel, ale že neokonzervativci ho k tomu přiměli?

Že tomu ve skutečnosti nešéfuje, že je jen nástro-
jem anglo-sionistické Říše?

Omluví se Tillerson za prohlášení tiskového
mluvčího Bílého domu Seana Spicera, že Bašár
Asad, spojenec Ruska, je větší zloduch, než Adolf
Hitler? 

Možná, že Rex Tillerson požádá o azyl a přejde
na vítěznou stranu.

Stephen Cohen, jeden z mála zbývající Američanů
s vědomostmi o Rusku, řekl dvěma prodejným děv-
kám ze CNN a válečnému štváči plukovníku Leigh-
tonovi, jednomu z „expertů“, které mediální děvky
ukazují, aby hlásali propagandu proti Rusku, že
Rusko se připravuje na horkou válku. Zdá se, že to
šéfům presstitutek v CNN a panu plukovníkovi
uniklo. Na čí výplatní listině asi jsou? 

Ruští vůdci, kteří na rozdíl od západních lhářů
říkají pravdu, jasně řekli, že Rusko již nikdy nepo-
vede válku na svém území. Rusové to nemohli říct
jasněji. Vyprovokujte válku, a my vás zničíme na
vašem vlastním území.

Když sledujete prezidenta a vládu ve Washing-
tonu, evropské vlády, obzvláště idioty v Londýně,
kanadskou a australskou vládu, tak můžete jen
žasnout nad totální stupiditou vedení Západu, ko-
ledujícího si o konec světa.

Je na obzoru Armageddon?
PAUL CRAIG ROBERTS
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A mediální děvky tlačí svět ke skoncování se ži-
votem. Obrovský počet lidí na Západě je připravo-
ván na svůj zánik, a před pochopením této
skutečnosti jsou chráněni svoji bezstarostností.

Washington je tak arogantní a tak pohroužen do
svého přebujelého sebevědomí, že nechápe, že roky
jako křišťál průzračných lží o Rusku a ruských zá-
měrech a činech přesvědčily Rusko, že Washington
připravuje populaci Spojených států a vazalů Was-
hingtonu v západní a východní Evropě, Kanadě, Aus-
trálii a Japonsku na preventivní jaderný útok na
Rusko. Uveřejnění amerických válečných plánů, na-
mířených proti Číně, přesvědčily tuto zemi o tomtéž.

Když ne kvůli válce, tak k čemu jsou dobré změny
v americké válečné doktríně? George W. Bush
upustil od stabilizující role jaderných zbraní tím, že
je přeřadil z kategorie odvetných zbraní do katego-
rie zbraní prvního úderu. Pak vypověděl smlouvu
o omezení balistických raket, uzavřenou preziden-
tem Richardem Nixonem. Nyní jsou americká rake-
tová zařízení rozmístěna na hranicích Ruska.
Rusům lžou, že tyto rakety mají zabránit íránské ra-
ketové hrozbě Evropě. Tato lež je hlásána a akcep-
tována loutkami v Evropě, navzdory známému
nepopiratelnému faktu, že Írán nemá ani atomovky,
ani mezikontinentální rakety. Ale Rusové to nebaští.
Vědí dobře, že je to jen další lež Washingtonu.

Když Rusko slyší tyto flagrantní, nestoudné
a zjevné lži, chápe, že Washington má v plánu pre-
ventivní jaderný útok na Rusko. Čína dospěla ke stej-
nému závěru. Takže takto vypadá situace. Dvě země
s jaderným arzenálem očekávají, že šílení debilové,
kteří vládnou Západu, na ně zaútočí jadernými zbra-
němi. Co Rusko a Čína dělají? Žadoní o slitování?

Ne. Připravují se na zničení zlého zkaženého Zá-
padu, sešlosti lhářů a válečných zločinců takového
druhu, který svět nikdy dříve nepoznal.

Jsou to USA - odkecaná jediná velmoc, která není
ani po 16 letech schopna porazit pár tisícovek lehce
vyzbrojených bojovníků Talibánu v Afghánistánu -
kdo by měl žádat o slitování. Bezstarostné a nezod-
povědné řeči o válce v americké vládě a v prodej-
ných médiích, a mezi vazaly NATO a Washingtonu,
musí okamžitě přestat. Život sám je na vážkách.

Putin projevil úžasnou trpělivost se lhaním
a provokacemi Washingtonu, ale nemůže riskovat
důvěřování Washingtonu, kterému nikdo důvěřovat
nemůže. Ani Američané, ani Rusové, ani nikdo jiný.

Tím, že se přidali k propagandě deep state, jsou
liberálové/pokrokáři/levičáci spoluvinní na pocho-
dování světa vstříc Armageddonu.

Článek Is That Armageddon Over The Horizon?
vyšel 12. 4. 2017 na paulcraigroberts.org. Překlad
Zvědavec. 19. 4. 2017
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Útržek z názorů na internetu
Nechci strašit, ale jaký bude možný vývoj? Po tom sestřelení syrské stíhačky nad syrským územím ame-

rickým letadlem, které bylo zcela jasně agresorem. Co nás čeká v roce 2018? Hlavní útok ze strany Ukrajiny
na Rusko přijde zřejmě v době konání mistrovství světa ve fotbale v roce 2018, kdy už jsou připravené pod
vedením USA masivní provokace a útoky na Rusy, žijící v Luhansku a Doněcku. Vše se bude odehrávat pod
taktovkou USA a NATO, ve jménu lidských práv a svobody. Světový tisk, řízený elitami Západu, bude v době
konání mistrovství světa ve fotbale donekonečna omílat, že Rusko je totalitní země, a že je agresor. Snahou
USA bude rozbít světový šampionát v Rusku v případě, že Rusové neodevzdají vládu nad svou zemí do rukou
Američanů. Všechny evropské státy jsou už v NATO, zbrojí pod taktovkou USA, a přibližuje se okamžik, kdy
takto připravovaná válečná směs vybuchne útokem západních tzv. demokracii na Rusko. Už nyní USA zbrojí
10 x více než Rusko, a Západní Evropa 5 x více než Rusko, které asi tím, že nezbrojí tolik, co tzv. vyspělé de-
mokracie, ohrožuje tzv. mírumilovný Západ. Když se srovná rétorika Adolfa Hitlera v době před útokem na
Rusko v roce 1941, a rétorika představitelů NATO a USA, náramně se shodují. Západ, který si říká demokra-
tický, je však, zdá se, nepoučitelný. Zkusili to za Napoleona, pak za 1. světové války, pak několika intervencemi
po jejím skončení, pak všemožně v Německu podporovali Hitlera a vytvářeli mu koridor směrem k Rusku,
aby už konečně bylo zlikvidováno. Nepovedlo se to však ani za 2. světové války. Stálo to ale desítky miliónů
obětí. Michail Gorbačov (naivně?) uvěřil tzv. demokratickému Západu, že když Rusko ustoupí ze Střední Ev-
ropy, že oni dodrží slovo a NATO se nebude rozšiřovat dále na východ. Jak vidíme, a jsme toho dnes a denně
svědky, tzv. demokratický Západ slovo nedodržel, a výměnou za Gorbačovovu vstřícnost připravuje syste-
maticky a důsledně útok na Rusko a rozpoutání 3. světové války. 20. 7. 2017
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Takže i přes „úspěšné“ jednání s Pekingem napětí
okolo korejského poloostrova zůstává. Mezitím Bílý
dům jen stále zvyšuje tlak na Pchjongjang, což je
zcela zákonité. Navzdory neudržitelnému optimismu
oficiálního Washingtonu nepřinesly rozhovory
s Čínou žádný průlom. Ve skutečnosti Si Tin-pching
pouze potvrdil dohody uzavřené s předchozí admi-
nistrativou a část „čerstvých“ iniciativ (například více
příležitostí pro vzájemné investice), výhodných pouze
pro Čínu. Radikální ústupky, které by mohly výrazně
zkorigovat obrovskou nerovnováhu v obchodní bi-
lanci mezi oběma zeměmi, nebyly žádné a ani se ne-
očekávají. Přitom metody, kterými je nový prezident
Donald Trump odhodlán podobných ústupků dosáh-
nout, byly jasně demonstrovány na Sýrii v době ná-
vštěvy čínského vůdce ve Washingtonu. Ve prospěch
silové varianty mluví
i téměř jednohlasné
schválení úderů USA
proti Sýrii politickou tří-
dou USA. Přitom pokud
se v případě Šajrátu si-
tuace ještě zdála nejed-
noznačná, u Severní
Koreje má Trump téměř
zaručenou podporu vo-
ličů – deset let démonizace režimu Kimů velmi
účinně zformovalo odpovídající názory. Omezená
a beztrestná agrese, taková „malá vítězná válka“, to
je voda na mlýn současné administrativy.

Může se KLDR ubránit raketovému útoku? Ne, ne-
může. Raketová PVO Severní Koreje je ekvivalentní
protivzdušné obraně Libye před intervencí Západu.
Výhodou KLDR, pokud jde o udržitelnost v boji, je
velmi početné protiletadlové dělostřelectvo, schopné
sehrát jistou roli v obraně objektů, dále pak kopcovitý
terén (ale bránící PVO ve sledování nízko letících cílů)
a rozvinutý systém opevnění, což pouze zvýší nároky
na potřebný počet Tomahawků, nic víc.

Šance nějak doběhnout americkou vzdušnou for-
maci je z pohledu KLDR mizivě malá. Vzdušné síly
Severní Koreje jsou kvalitativně srovnatelné s těmi
předválečnými v Sýrii (relativně moderní letouny –
celkem 35 strojů MiG-29), ani jejich technický stav

a úroveň kvalifikace pilotů nejsou lepší, neboť per-
manentní krize v přísunu pohonných hmot výrazně
omezila možnosti pro normální výcvik pilotů.

Hlavní údernou silou severokorejského námořnic-
tva je 34 protilodních raketových člunů, spadajících
svojí efektivitou do dob války ve Vietnamu, a 26 velmi
starých (z roku 1950) diesel-elektrických ponorek.
Jinými slovy zóna, kde severokorejská flotila dokáže
způsobit nepříteli nějaké problémy, je omezena
pouze na pobřežní vody.

Proti vojenskému scénáři mluví postoj Pekingu
a otevřená opozice Soulu, ne příliš dychtivého zapla-
tit za posílení postavení Trumpa v USA. Severokorej-
ská armáda není schopna jakékoliv rozsáhlé ofenzívy
na jih, ale může ve velkém měřítku rozpoutat pro
Jižní Koreu naprosto zbytečný pohraniční konflikt.

Přitom Jižní Korea po-
divným způsobem figu-
ruje v Trampově
seznamu zemí, jimž
Trump hodlá předložit
účet za ochranu, jakou
Jižní Korea vlastně ani
nepotřebuje. Paradoxně
– ve skutečnosti záko-
nitě – se Jihokorejci

stali rukojmími svých vlastních rozbujelých fantazií
po desetiletí vytrubovaných na Západ.

Nicméně existují dlouhodobé faktory, pro které
americký establishment není proti tomu, aby si
Trump zcela zničil pověst mezi spojenci, a zmařil již
uzavřené dohody s Pekingem. V praxi se navíc krátí
doba, kdy je ještě možné Severní Koreu relativně
beztrestně vymazat z politické mapy, a ve Washing-
tonu to dobře vědí.

Posuďme situaci na poloostrově v celku. Podle
rozšířeného nálepkování je rozdělen mezi zlověstný
militaristický režim s více než milionovou armádou
a mírovou prosperující demokracii, bezbrannou proti
totalitní hrozbě. Problém je v tom, že realita vypadá
poněkud jinak.

Severní Korea neměla nikdy větší než milionovou
armádu. Maximální počet vojáků v Korejské lidové ar-
mádě nepřekročil 900 tisíc osob, v roce 2012 byl sní-

„Jaderný“ Kim: Ozbrojená demokracie
proti bezbranné totalitě
JEVGENIJ POŽIDAJEV 
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žen na 750 tisíc (spolu se speciálními jednotkami), po
roce 2013 se snížil o dalších 300 tisíc. Jinými slovy,
dnes má Severní Korea asi 450 tisíc vojáků, tři stovky
podmíněně moderních tanků, přibližně ekvivalentních
sT-72, a tři a půl desítky stejně podmíněně moderních
letadel. „Bezbranný“ jih má armádu více než jeden
a půl krát větší a kvalitativně lepší. Jihokorejci mají
1027 velmi moderních tanků K-1, 484 ještě moder-
nějších K1A1, 225 moderních stíhacích letounů (60
těžkých F-15K a 165 lehkých F-16K), letadla AWACS,
12 velkých torpédoborců, 24 fregat, 28 korvet, 18 mo-
derních ponorek. Jinak ře-
čeno, v praxi tu máme co do
činění s po zuby ozbrojenou
konvenční demokracií,
a s bezbranným totalitním re-
žimem. Damoklův meč
agrese ve skutečnosti nevisí
nad Soulem.

Proto ono monstrózní mo-
bilizační nasazení 90. let a na
počátku nového tisíciletí se
všemi jeho důsledky až po
hladomor. Přitom obranná
strategie Kimů byla a je zcela
průzračná: získat účinnou
odstrašující zbraň, snížit po-
četní stav armády a náklady
na ni, a zaměřit se na hospo-
dářský rozvoj. Problém Was-
hingtonu, Tokia a Soulu spočívá v tom, že tato
strategie je realizována překvapivě efektivně.

Pchjongjang disponuje velmi omezeným množ-
stvím plutonia a jeho rezervy nelze radikálně zvýšit.
V tomto případě jednotky hlavic (ne více než 8 až 10)
hirošimského kalibru mají velmi pochybný odstrašu-
jící efekt, pokud cíl není vyroben převážně ze dřeva
a naolejovaného papíru, jako v případě japonského
města z roku 1945, ale vojenské základny a města
sestávají ze seismicky odolných betonových staveb.
Nicméně KLDR se zřejmě podařilo uniknout z pasti
plutonia a získat termonukleární hlavici. Její nízký
výkon v tomto případě není důkazem nějakého bla-
fování, protože tam je klíčová posilující komponenta,
která vám umožní dovést sílu termonukleární zbraně
na úroveň megatun – normální neobohacený uran,
jakého je v Severní Koreji dostatek a jehož těžba se
obnovuje. Jinými slovy, Severní Korea je na prahu
získání opravdu významného odstrašujícího poten-
ciálu.

KLDR současně zvyšuje odolnost svých jaderných
sil proti preventivnímu úderu a proti účinkům proti-
raketové obrany. V prvním ohledu již otestovala ba-
listickou raketu vystřelenou z ponorky a její pozemní
analog umístěný na pohyblivých pozemních komple-
xech. V druhém případě zvyšuje počet střel s para-
metry, které umožňují pracovat s úctyhodným
množstvím falešných cílů.

Nárůst počtu raket dlouhého doletu znamená, že
hlavním cílem možného jaderného útoku KLDR není
ani zdaleka Soul (a Jihokorejci to vědí), jehož masové

ztráty na životech Washing-
ton po nutném morálním utr-
pení úspěšně přežije.
Skutečným cílem Pchjong-
jangu je vytvořit hrozbu pro
hlavní americké vojenské zá-
kladny v regionu, včetně té
největší na Guamu.

Očividně to značně snižuje
možnosti Washingtonu rela-
tivně beztrestně nastolit de-
mokracii na komunistickém
severu Korejského poloost-
rova, a to i v podmínkách
snižování konvenčních sil
KLDR.

Toho času Severní Korea
již zdaleka není hladovějící
země z roku 1990. Ve sku-

tečnosti se KLDR rozvíjí dostatečně rychle. Pchjong-
jang prakticky kopíruje čínské zkušenosti, postupně
zvyšuje úlohu soukromého sektoru a rozšiřuje příle-
žitosti pro podnikání. V perspektivě se před Washing-
tonem rýsuje houževnatý a ostře protiamerický režim
ve východní Asii, prakticky nezranitelný americkou
vojenskou intervencí.

Příklad Severní Koreje, schopné si zajistit vlastní
bezpečnost sázkou na vývoj jaderných zbraní v době,
kdy omezování zbraní hromadného ničení nejenže
nezaručuje bezpečnost, ale vyvinulo se v některých
zemích na předehru božího dopuštění (Ukrajina, do
jisté míry i Sýrie), nuže takový „špatný“ příklad ze
strany KLDR může být nakažlivý. Vpravdě se jedná
o jednu z jasných výzev, vůči nimž se poměrně rychlé
ztrácení pozic USA ve své bezpodmínečné hegemonii
jeví pro jisté kruhy stále citelnější.

Článek v ruském jazyce vyšel 12. dubna 2017 na
eadaily.ru.

Překlad Zvědavec. 18. 4. 2017
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„Někdy je možné ustoupit, ale jen tehdy, je-li to
cesta k vítězství,“ říká ve chvilce návalu upřímnosti
Vladimir Putin v rozhovoru s americkým režisérem
Oliverem Stonem. Čtyřdílný seriál Svět podle Pu-
tina poběží do čtvrtka na televizi Prima Zoom.

Nikdo nejspíš nečekal, že se z filmu Svět podle
Putina (The Putin Interviews) dozví něco nového.
Nebylo ani pravděpodobné, že by z úst hlavního hr-
diny, prezidenta Ruské federace Vladimira Putina,
zazněla nějaká nečekaná pravda o jeho osobě. Re-
žisér Oliver Stone si ani žádný investigativní úkol
nekladl. To, co ovšem bylo přes veškerou skepsi,
která rozhovoru-seriálu předcházela, opravdu ne-
čekané, byla nuda. S pompou propagovaný čtyřho-
dinový snímek je především neuvěřitelně
zdlouhavý a nezajímavý. Usnout při něm lze bez
obav hned po slibných úvodních titulcích.

Svět podle Putina
Po amerických divácích (rozhovor měl premi-

éru na zábavním kanálu Showtime) se mohou od
pondělí svým lídrem kochat diváci ruští. Zkrátka
nepřijdou ani ti čeští. Televize Prima Zoom neza-
ostala za ruskou a uvádí rozhovor po stejné čtyři
večery za sebou pod názvem Svět podle Putina.
Ne že by takové kontroverzní téma, jako je ruský
prezident, nepatřilo na televizní obrazovku. Ale
dívat se čtyři hodiny povětšinou na Putinovu vy-
hlazenou tvář a poslouchat vodopád obdivných
Stoneových konstatování je výkon hodný před-
sedy fanklubu „I love Kreml“. Natáčení dohro-
mady trvalo s přestávkami více než dvacet hodin.
A je až obdivuhodné, že se za tu dobu Stoneovi
nepodařilo z Putina dostat nic, co už neřekl, co by
nebylo banální, nebo co by nebyla zjevná ne-
pravda. Přitom se točilo během snad nejvíce tur-
bulentního období Putinovy vlády – od roku 2015
do února 2017. Pravda, tvůrci asi správně neměli
ambice reagovat na momentální situaci, sankce,
okupaci Krymu či válku v Sýrii. Šli na to od lesa,
respektive od dětství a jinošství.

Tuto Putinovu životní epizodu popsala už řada
novinářů. Teď se naskytla příležitost vytáhnout
něco z hlavního protagonisty. Namísto toho se
chvílemi až nechutně podbízivý Stone ptá zhruba
tímto způsobem: „Byl jste divoké dítě, ale změnilo

vás judo, se kterým jste se potkal ve 12 letech,
že?“ A Putin na skvěle nahranou smeč odpovídá:
„Moc dobře jste to zformuloval.“ Jindy se Putin
s režisérem přou, zda byl Vladimir Vladimirovič na
nejvyšší funkci připraven. „Nebyl jsem ještě při-
praven,“ vysvětluje Stoneovi. „Ale byl,“ namítá on
a začne velebit Putinovy zkušenosti. Když přijdou
na řadu bouřlivá léta devadesátá, během kterých
Putin působil na petrohradské radnici, optimista
přece jen stále čeká otázku na obrovské finanční
machinace, které vyšetřovala i poslanecká komise.
Jenže ona nepadne. Namísto toho Stone zahájí
výčet Putinových úspěchů: zvýšil jste platy lidem

i úctu ke stáří, zlikvidoval jste chudobu, ukončil
válku v Čečensku, vrátil Rusko na mezinárodní
scénu... Putin přitakává a občas skromně hlesne:
„Ano, tak to je.“ Nezačervená se ani jednou. Ani
tehdy, když režisér pronese: „Opravdový syn
Ruska.“

Film v tvrdém 
protiamerickém duchu

Celý film se nese v tvrdě protiamerickém duchu
a někdy musí Putin rozvášněného Stonea až mírnit.
V jednu chvíli neopomene ale vysvětlit, že ruská
ekonomika by mohla jít příkladem americké. Už ale
neuvede, že HDP Ruska zlehka převyšuje polovinu
HDP státu Kalifornie. Ve filmu jsou i rádoby hu-
morné momenty, často s machistickým zabarve-
ním. Jako třeba tento. „Míváte špatné dny?“ ptá
se Stone. „Nejsem žena, já špatné dny nemívám,“
lechtivě odvětí Putin. Aby nepůsobil jako hrubián,
Stone prokládá rozhovor Putinem krmícím koně či

Banality, nepravdy a fráze
PETRA PROCHÁZKOVÁ

Fo
to

 S
ho

w
tim

e

Lipa_02_2017_LIPA  30.08.17  16:52  Stránka 89



se procházejícím v sadu za zvuků hudby. „Uvěřil
jsem mu,“ konstatuje režisér s pověstí politického
provokatéra, který obdivné snímky natočil i o levi-
cových diktátorech Kubánci Fidelu Castrovi nebo
prezidentu Venezuely Hugovi Chávezovi. Problé-
mem filmu o Putinovi je, že po jeho zhlédnutí zů-
stane Stone ve své víře v ruského vůdce nejspíš
hodně osamocen.

**************
Režisér Oliver Stone (*1946). Je držitelem Os-

carů za scénář k filmu Půlnoční expres (1978) a za
režii snímků Četa (1986) a Narozen 4. července

(1989). Pro jeho tvorbu je příznačný odpor vůči
americkému establishmentu, levicové smýšlení
a také zájem o osobnosti, určující chod dějin. Na-
točil konspirační příběh o atentátu na prezidenta
Kennedyho JFK (1991) i kritické portréty prezi-
dentů Richarda Nixona (1995) a George W. Bushe
(2008). Naopak značně nekritický obdiv vyjádřil ve
svém zatím posledním hraném snímku Snowden
(2016) proslulému whistleblowerovi, který zveřejnil
tajná americká data a našel azyl v Putinově Rusku.

20. 6. 2017
Lidovky.cz

NĚKOLIK FAKTŮ O PUTINOVI
aneb Co se v mainstreamu nedočtete!

Putin za dobu své vlády zvýšil rozpočet Ruska
12krát, rozpočet na armádu 30krát, hrubý domácí
produkt 12krát. Rusko se probojovalo z 36. místa ve
světě v žebříčku HDP na 6. místo. Zlaté státní re-
zervy zvětšil 48krát. Navrátil pod Ruskou jurisdikci
256 zdrojů nerostných surovin (zůstaly vrátit ještě
3). Zvýšil průměrně platy v rozpočtové sféře
18,5krát. Průměrně důchody se zvýšily 14krát. Svým
postojem ubránil Sýrii. Zrušil "liberální" jedno-
stranné smlouvy o rozdělení produkce. Znárodnil
65% ropného a 95% plynového průmyslu a mnohá
jiné odvětví. Vyzvedl průmysl a zemědělství (Rusko
5. rok za sebou je na 2. – 3. místě ve světě v exportu
obilovin, dokonce předběhlo i USA, které jsou dnes
na 4 místě). Snížil vymírání obyvatelstva Ruska z 1,5
milionu lidí ročně v 1999 roce na 21 tisíc v roce 2011,
což v absolutních číslech znamená 71,5 násobné
snížení úmrtnosti. Kromě toho Putin zrušil tzv. Cha-
savjurtovskou smlouvu (smlouva o vzájemných vzta-
zích mezi RF a Čečenskou republikou) a tím přispěl
k ukončení tzv. 1. čečenské války, zároveň zachoval
územní celistvost Ruska. V podstatě tak ukončil
válku v Čečensku. Postavil do latě tzv. nevládní or-
ganizace (NGO), 5. kolonu Západu, a zakázal poslan-
cům vlastnit bankovní účty v zahraničí. Protože dnes
je trend pomlouvat Vladimira Putina, co se do něj
vejde, napadlo mě se podívat, co v Rusku za jeho
vlády zrušili či zakázali. Je to moc zajímavé:
• Zakázali agenturám práce zaměstnávat. Mohou

jen práci zprostředkovávat.
• Zakázali vrcholným představitelům státu a funk-

cionářům (včetně soudců a úředníků) vlastnit
účty v cizině a cenné papíry v cizině.

• Vypakovali ze země všechny tzv. neziskovky
(NGO), napojené na cizí zdroje (třeba Sorose).

• Zakázali mise OBSE. Posvítili si na cizí tzv. lid-
skoprávní organizace.

• Zakázali geneticky upravené potraviny.
• Zakázali všechny herny v celém Rusku a hazard

(tím v Rusku zavřeli kohouty gruzínské mafii).
• Zakázali oligarchům vměšovat se do politiky.
• Zakázali adopci ruských dětí americkým párům

(po špatných zkušenostech).
• Zakázali vyvražďování tuleních mláďat a nato

i obchod s tuleními kožešinami.
Mají snahu zestátnit základní státní zdroje.

Tlačí soukromé ropné producenty k prodeji
svých podílů státu. (S tím souvisí i onen zákaz
oligarchů vměšovat se do politiky. Omezují je-
jich moc.) Na rozdíl od ostatních zemí Rusko
vždy ihned reaguje na ohrožení Rusů. Zakázali
například dovoz radioaktivních aut z Japonska.
Dočasně zakázali dovoz mléčných produktů
z Litvy, tvrdého alkoholu z Česka, drůbeže
z Česka (byl tu mor), masa z EU a USA, zeleninu
a brambory z EU... Vždy šlo o nějakou nemoc
nebo hrozící otravu. V roce 2010 naopak do-
časně zastavili ruský vývoz pšenice kvůli suchu,
aby zajistili soběstačnost Ruska. Momentálně
vyvíjejí spolu s Čínou internet, nezávislý na USA.
Putin chce udělat z rublu nezávislou měnu na
západních spekulantech a bankéřích a podlože-
nou zlatem.

****************************************
Jestli se někomu zdá, že něco z toho je špatně,

tak mně se zase zdá, že špatně to děláme tady.
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Americký establishment připravil nový balíček
sankcí. V zásadě jsou tyto sankce namířeny pře-
devším proti Íránu – údajně proto, že tato země
„podporuje teroristy“ a provádí vývoj jaderných
zbraní. Nicméně současně s nimi se nesou také
sankce proti Rusku, protože se prý vměšovalo do
prezidentských voleb v USA...

Strategie finančního blitzkriegu
Odborníci říkají, že tyto nové sankce jsou velmi

vážné, protože míří do nejproblematičtějších ob-
lastí Ruska.

Za prvé, jde o další krácení úvěrových podmínek
pro ruské banky – namísto současných 90 dnů
musejí ruské banky splácet zahraniční půjčky za
pouhých 14 dní. Prakticky to znamená, že ruskému
bankovnímu systému je odepřeno normální exter-
ního financování, protože za dobu 14 dnů lze splatit
pouze krátkodobé úvěry, které nemají valný vý-
znam pro ekonomiku bankovních operací.

Za druhé, USA se chystají vydat zákaz na obcho-
dování s ruskými cennými papíry. Jedná se přede-
vším o dluhopisy ruské vlády – federální úvěrové
obligace (OFZ). Právě obchod s těmito cennými pa-
píry na zahraničních trzích umožnil do dnešního dne
ruské vládě naplnit bez problémů rozpočet navzdory
výpadku příjmů z prodeje ropy. Zároveň to pomohlo
udržet stabilní rubl nezávisle na cenách ropy.

Za třetí, Američané se rozhodli úplně zablokovat
veškeré zahraniční finance, zakázky a příliv nových
technologií do ruského energetického odvětví. USA
se chystá potrestat jakékoliv zahraniční společ-
nosti a firmy, které pracují nebo mají v úmyslu pra-
covat s Gazpromem nebo s ruskými ropnými
strukturami. V takovém případě hrozí neposlušným
cizincům vysoké pokuty v USA, embargo americ-
kých bank a dokonce i konfiskace jejich majetku
na území USA.

Myslím, že není potřeba nijak zvlášť vysvětlovat,
k čemu to povede: nejprve cizinci opustí významné
projekty Gazpromu, jako je Severní proud-2 nebo
Turecký proud, a pak přijde na řadu otázka dodá-
vek ruského plynu do Evropy po starých cestách,

protože udržet tyto plynovody ještě z dob SSSR
funkční a modernizovat je nelze bez pravidelných
velkoobjemových investic (včetně zahraničních in-
vestic, protože Rusko, ani jakýkoli jiný stát, na to
samostatně jednoduše nemá).

V důsledku toho vyvstane pochopitelně otázka
spolehlivosti Gazpromu jako dodavatele plynu do
Evropy, se všemi nevyhnutelnými důsledky pro rus-
kou ekonomiku ...

Roky skrývané agrese
Odborníci říkají, že právě toho se dnes USA pře-

devším snaží dosáhnout: Vytlačit Rusko z evrop-
ského trhu s energií. To je jejich starý, toužebný sen.

Například během sovětské éry, koncem 70. let
a na počátku 80. let minulého století, se snažili na-
rušit výstavbu plynovodů ze Sibiře. Píše o tomto
vydání časopisu Top Secret:

29. prosince 1981 oznámil prezident Ronald 
Reagan americké embargo na účast amerických

společností v sovětských ekonomických projek-
tech. Šlo především o výstavbu sovětského plyno-
vodu „Urengoj - Pomary - Užhorod“, který ústil
v Československu a dále navazoval na evropskou
plynovodní soustavu. Tento ropovod měl výrazně
zvýšit dodávky sovětského zemního plynu do Ev-
ropy (a tudíž devizové příjmy z vývozu pro SSSR).
Americké embargo zaútočilo také na projekty pro-
pojení plynových polí v Sachalinu s účastí Japon-

USA vyhlásily Rusku ekonomickou
válku za jeho totální zničení
VLADIMIR MAXIMOV
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ska: využívaly technologie a zařízení od americ-
kých společností General Electric, Dresser Indu-
stries, Schlumberger a dalších.

Cíl útoku byl vybrán přesně: Dva proudy sovět-
ského plynovodu mohly přinést nárůst zahranič-
ního obchodu SSSR asi o 30 miliard dolarů, což byl
téměř dvojnásobek sovětských devizových příjmů
z vývozu. A zároveň, což je ještě důležitější, zvýšit
závislost Evropy na sovětském zemním plynu na
téměř 60% z celkové plynové bilance.

Dopustit něco takového USA nechtěly. Američtí
experti začali pracovat na plánu alternativních do-
dávek zemního plynu do Evropy, což by mohlo pře-
svědčit Evropany, aby přestali podporovat sovětské
exportní plynové projekty.

Situaci zachránili tehdejší evropští vůdci, kteří
byli na rozdíl od současných v otázkách zahraniční
politiky méně závislí na USA. Přesto dokázali Ame-
ričané nadělat mnoho škody. Tak například v roce
1982 byla Evropa nucená ustoupit požadavku
 Reagana na vybudování jen jednoho úseku potrubí
namísto plánovaných dvou. A v následujícím roce
1983 Amerika prostřednictvím Mezinárodní ener-
getické agentury doslova „protlačila“ zvláštní do-
hodu s Evropou na tom, že podíl dodávek
sovětského plynu nebude vyšší než 30%. Toto
omezení platí dodnes...

A hned po rozpadu SSSR, za Jelcina, proběhla
tajná jednání o prodeji kontrolního balíku akcií
Gazpromu jisté mezinárodní korporaci, za níž
jasně stáli Američané. Nepodařilo se to jen proto,
že proti prodeji ruského plynového obra se roz-
hodně postavil jeho ředitel Rem Vjachirev. Ob-
zvláště pro něho bylo obtížné přijmout, že v čele
ruské vlády stanuly v roce 1997 americké loutky
jako Anatolij Čubajs a Boris Němcov, kteří se sna-
žili prosadit zájmy svých páníčků přes „reformy“
Gazpromu.

„Horšího člověka nad Čubajse pro ruský stát
není“, řekl později Vjachirev. „Chtěli s Němcovem
nechat rozebrat celý Gazprom, v hlavě měli dvě
věci – zabrat a rozdělit. Zvelebit a rozšířit – nic ta-
kového neznali.“

Formálně chtěli liberálové rozdělit Gazprom na
dvě právní osoby, pro těžbu a přepravu. Ale ve sku-
tečnosti se jednalo o plány roztrhání plynového
obra na ještě větší počet právních subjektů, které
by si pak cizinci pod záminkou „investic“ mohli la-
cino koupit. Ale Vjachirev tyto plány poslanců
Státní dumy odhalil, vznikl z toho velký skandál

a Gazprom nechali na pokoji. Nakonec i Jelcin po-
chopil, že Gazprom byl posledním zdrojem pro na-
plnění státního rozpočtu. 

Nicméně USA to nehodlaly vzdát. V poslední
době se tato země snažila vytvořit Rusku problémy
cestou výstavby plynovodu z Američany ovláda-
ného arabského Kataru ke břehům Středozemního
moře. Tehdy Rusko „podržel“ syrský prezident
Bašár Asad, bez jehož souhlasu nemohlo potrubí
vést na mořské pobřeží. V reakci na to Asad „do-
stal“ totální občanskou válku, která zuří dodnes.
Asad se však nevzdal, a Sýrie je dnes natolik zni-
čená, že mluvit o plynovodech je bezpředmětné.

Američané tudíž změnili taktiku…

Tajemství blokády Kataru
Nedávno několik sousedních zemí, od Egypta až

po Saúdskou Arábii, vyhlásilo Katarskému emirátu
v podstatě smrtící blokádu. Zpřetrhaly diploma-
tické vztahy, katarské občany vyhánějí ven do ci-

ziny, přes katarskou hranici nepouštějí různé
dodávky, dokonce i životně nepostradatelné zboží.
Ve výsledku dnes hrozí ekonomice emirátu na-
prostý kolaps.

Oficiálně tak trestají Katar za podporu teroristů
z ISILu a Al-Kájdy. Na podporu takových důvodů
v britských novinách napsali, že v uplynulém mě-
síci teroristé obdrželi od Kataru v přepočtu miliardu
dolarů. Emír se nyní snaží ospravedlnit tím, že
údajně šlo o výkupné za zajaté členy jeho rodiny,
kteří padli do rukou extremistů v jižním Iráku.
Ovšem málokdo tomu uvěřil ...

Skutečnost, že Katar podporuje islámské tero-
risty, už dávno není tajemstvím. Rusko se s tím
střetlo před více než deseti lety, kdy v emirátu
našel útočiště jeden z vůdců čečenských extre-
mistů Zelimchan Jandarbijev. Přičemž přišel do
Kataru jako osobní host emíra! Opakované žádosti
Ruska o vydání Jandarbijeva neměly úspěch. Proto
ruské zvláštní služby byly nuceny přikročit k fy-
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zické likvidaci teroristy – výbuchem v jeho vlast-
ním voze přímo v katarské metropoli, což málem
způsobilo rozvrat diplomatických vztahů mezi
oběma zeměmi.

Emirát nezůstal stranou ani v případě syrské
války. Koneckonců právě tato země (z důvodu
plánů na vybudování plynovodu do Středozemního
moře), byla ve skutečnosti rozbuškou syrské krize.
Není divu, že Katar je jedním z hlavních sponzorů
všech islamistických skupin, které stále bojují proti
Asadovu režimu. Satelitní televizní kanál Al Džazíra
vytvořený z osobních peněz emíra, je dnes hlavním
informačním kanálem teroristů.

Ovšem nejen Katar pomáhal teroristům! Ne-
méně důležitou roli hrály Saudská Arábie a Tu-
recko. Například přes Turecko šel hlavní proud
dobrovolníků do řad ISILu ze všech koutů světa. Ta
samá země byla zapojena do nelegálního obchodu
s ropou, kterou dodávali teroristé ze Sýrie a Iráku.

Pokud jde o Saúdy, byli právě oni zodpovědní za
finanční podporu islamistů, jakož i za dodávky
zbraní pro ně. Například v iráckém Mosulu, který
dnes dobývají vojska mezinárodní koalice proti te-
rorismu, byly zajištěny sklady zbraní bojovníků
ISILu. A na všech přepravních bednách od zbraní
bylo nalezeno charakteristické razítko odesílatele
– Saúdské Arábie...

A z ničeho nic se tato země stala jedním z hlav-
ních nepřátel Kataru a obvinila ho z podpory tero-
rismu. O co jde? Zajímavou verzi vysvětlení přináší
známý ruský analytik a politolog Nikolaj Starikov
s odkazem na agenturu Bloomberg:

Bojem proti terorismu to tu rozhodně ani neza-
páchá. Povaha krize na blízkém východě okolo
Dauhá odráží akutní ekonomické napětí, které na-
růstá mezi oběma zeměmi po dobu 22 let. Právě
teď, v podmínkách nízkých cen ropy, tyto neshody
eskalovaly. Jelikož hlavním obchodním zaměřením
Kataru je zemní plyn, který se nalézá mimo dosah
OPEC, nutila Saúdská Arábie Dauhá, aby se s ní po-
dělil o své bohatství, protože se sama nachází
v obtížné finanční situaci. Je tady řeč o gigantic-
kých sumách v řádu desítek miliard dolarů. Tlak
Saúdské Arábie na Katar odráží změny na světo-
vém trhu uhlovodíků a je předzvěstí klasické im-
perialistické války o zdroje proti slabší straně.

Před několika lety byly Saúdská Arábie a Katar,
zdá se, věrnými spojenci a dokonce představovaly
jednotnou frontu proti Bašáru Asadovi ve snaze
udělat ze Sýrie tranzitní zemi pro plyn, směřující

plynovodem do Evropy... Ale poté, co se ukázal jako
velmi nepříznivý vývoj války v Sýrii, ambice obou
zemí v regionu zkrachovaly. V důsledku toho mezi
spojenci „proběhla černá kočka.“ Skupiny mili-
tantů vytvořené Dauhá a Rijádem začaly bojovat
mezi sebou.

Náhle se ukázalo, že existují zásadní politické
rozpory mezi oběma zeměmi. Na jedné straně Sa-
údové v rámci „sunnitského NATO“ úspěšně posílili
svoji politickou převahu v regionu. Na druhé straně
Katar vede nezávislou zahraniční politiku, přičemž
často ignoruje nebo dokonce bortí zájmy Saúdů.
Jestliže sunnitské království udržuje vztahy 
s Izraelem a Egyptem, potom Katar je sponzorem
Hamásu a Muslimského bratrstva, jež především
dráždí Jeruzalém a Káhiru.

Nicméně to jsou jen střípky ve srovnání s hospo-
dářskou spoluprací Dauhá s šíitským Íránem, proti
němuž ve skutečnosti zbrojí „sunnitské NATO ....

Za vším hledej USA
Ovšem za myšlenkou arabského „NATO“ stojí

USA! Ony byly podle všeho hlavními iniciátory blo-
kády Kataru, čímž zabily dvě mouchy jednou ranou.

Za prvé, na pozadí permanentních útoků teroristů
v zemích Západu jsou stále častěji slyšet požadavky
nejen na omezení terorismu jako takového, ale také
na vypořádání se s těmi, kdo teror podporují. Mimo-
chodem, takový „rozklad“ byl jedním ze slibů kan-
didáta na prezidenta USA Donalda Trumpa. A začal
ho plnit hned po svém zvolení.

Trump si nejdříve došlápl na Saúdy, pohrozil jim
rozpadem spojeneckých vztahů, což by samo
o sobě dostalo Saúdskou Arábii do velmi obtížné
situace: Američané jsou hlavními odběrateli místní
ropy. A aby se zabránilo nepředloženostem, Saú-
dové nejen okamžitě zastavili financování struktur
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typu ISIL, ale také souhlasili s dohodou na nákup
zbraní z USA za více než sto miliard dolarů!

Pochopitelně z hlediska běžných hospodářských
vztahů jde o šílený obchod – tolik zbraní Saúdové
prostě nepotřebují! Avšak tím si Saúdská Arábie
koupila „odpuštění“ Američanů a celého Západu.
Zároveň posloužila jako iniciátor pronásledování
Kataru, čímž by USA chtěly vyřešit druhý problém.

Podle některých zpráv by Amerika byla ochotná
odpustit katarskému emírovi financování teroristů,
ale pouze výměnou za kontrolu plynových polí,
hlavního to bohatství země. Emír podle všeho ne-
ustoupil a dostal za to nevyhlášenou válku od
všech svých sousedů, které vyhecovala Amerika.
Není vyloučeno, že tímto způsobem USA vyvolají
v Kataru tvrdou hospodářskou krizi, po níž se emír
již přikloní k nutným ústupkům Americe.

Zdá se, že emír Kataru dlouho vzdorovat nebude
a ve skutečnosti brzy přejde ke slovům porozu-
mění. A následně USA, jimž se skrze Katar dostalo
dosud neslýchané možnosti vést libovolnou hru na
světovém energetickém trhu, započnou rozsáhlou
plynovou expanzi do Evropy. Nyní už nikoliv alter-
nativním plynovodem ke Gazpromu, ale přes ná-
mořní plynové terminály, které budou postaveny na
evropském mořském pobřeží.

Vloni to dal najevo zvláštní zmocněnec USA pro
energetické otázky Amos Hochstein. Podle jeho
slov jsou americké společnosti připraveny vybudo-
vat v Evropě plovoucí terminály pro příjem zkapal-
něného zemního plynu. Především proto, jak bylo
zdůrazněno Hochsteinem, aby se vytěsnil Gazprom
z Evropy.

Podle něho již probíhá stavba plovoucího plyno-
vého zásobníku na pobřeží Řecka, odkud plyn bude
dodáván do celé jižní Evropy. Další terminál bude
postaven v Chorvatsku.

„Dáme vám plovoucí zařízení zdarma, pokud bu-
dete souhlasit s nákupem plynu od nás po dobu
pěti let,“ prohlásil hlučně Hochstein. Očekává se,
že do těchto terminálů bude čerpán nejen katarský
plyn, ale i plyn dobývaný v USA z břidlic...

Zdá se, že stávající sankce proti ruské energe-
tice spočívají zcela organicky ve výše uvedené
expanzivní politice. Na jedné straně budou vytvo-
řeny alternativní plynové cesty, a na druhé straně,
čistě z politických důvodů, hodí Rusům klacky
pod nohy.

Je obtížné předpovědět, jak bude Rusko reago-
vat. Ale pádná odpověď je nutná, protože Rusku

byla fakticky vyhlášena totální ekonomická válka
na jeho zničení. A v této válce budou pouze vítě-
zové a poražení. Nic jiného v takové situaci prostě
není dáno!

***********************************************
Dovětek překladatele
Vnucuje se otázka, jak je možné, že si USA něco

takového mohou dovolit. Odpovědí je snad Oba-
movo „Because We Can“? Protože mohou
všechno? 

„Sankce projednávané americkým Kongresem
jsou v rozporu s mezinárodním právem”, vyhlásili
rozčíleně kancléř Rakouska Christian Kern a ně-
mecký ministr zahraničí Sigmar Gabriel.

Vídeň a Berlín ostře kritizovaly plány USA uvalit
nové sankce proti Rusku, neboť „zasahují ně-
mecké, rakouské i další evropské společnosti”,
uvedli značně podrážděně ve společném prohlá-
šení oba politici, neboť jsou přesvědčeni, že jedi-
ným účelem těchto sankcí je pokusit se prosadit
na evropský trh americký zkapalnělý zemní plyn
a vytlačit z něj plyn z Ruska.

Jak dlouho jim takové „rozhořčení” vydrží?
Dokud jim nebude „vysvětleno“, že jde o zadržování

Ruska? Dovolí jim to strach z USA a ze západních
oligarchických elit? Vůbec bych se nedivil, pokud
by Rusko v případě Evropou schválených americ-
kých sankcí jednoduše zavřelo plynové kohoutky
a nechalo Evropu (včetně nás) z jedné třetiny mrz-
nout. Hned by byl důvod pro vyhlášení války mezi
Ruskem a Evropou, po níž USA tak baží. Věřím, že
Vladimír Putin najde vhodnější reakci na podobnou
agresi. Kde jsou ale meze ruské trpělivosti?

Komentář Rusku vyhlásili ekonomickou válku
pro jeho úplné zničení vyšel v červnu 2017 na po-
sprikaz.ru

27. 6. 2017 Překlad Zvědavec.
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Ve vítězných bojích s Turky získali Rusové
v 18. století Azovské moře a poloostrov Krym.
Kateřina II. jej anektovala za souhlasu evrop-
ských panovníků (například Josefa II.) roku 1783.

Krym, čarovný poloostrov na severu Černého
moře. Bájný Tauris, spolu s Kolchidou cíl vzrušu-
jící plavby Argonautů za „zlatým rounem“. Po-
hnutá a často krvavá historie po celá uplynulá
tisíciletí a staletí. A znovu se k němu historie ob-
rací. Od r. 2014 se stala otázka jeho státopráv-
ního statutu vážným tématem mezinárodní
politiky. Jak k tomu došlo? Co tomu předchá-
zelo?

Na Krymu od 13. století upevňoval svou moc
bojovný tatarsko-mongolský chanát. Bohatl
drancováním sousedů, prodejem otroků, krutým
vybíráním daní. Časem upadl do feudální závis-
losti na Osmanských Turcích. Po jejich porážce
(1774) byl připojen k vítěznému Rusku. Od anexe
Krymu Kateřinou II. r. 1783 až do pádu carismu
r. 1917 uplynuly 134 roky.

Avšak i po Velké říjnové revoluci r. 1917 zůstal
Krym součástí Ruska. Nejdříve se stal autonomní
republikou, pak oblastí Ruské socialistické fede-
rativní sovětské republiky, součástí SSSR. R. 1954
jej Nikita Chruščov, hlava tehdejší sovětské vlády,
přičlenil k území Ukrajinské SSR. Stalo se to na
počest 300. výročí spojení Ukrajiny s Ruskem. (R.
1654 se Ukrajina, vedená hetmanem Bohdanem
Chmelnickým, připojila k Rusku). Šlo ovšem o ad-

ministrativní opatření uvnitř stávajícího státního
celku. Na mezinárodním postavení se nic nemě-
nilo, opět to bylo v rámci SSSR. Problém nastal,
až když se Sovětský svaz rozpadl. Stalo se, že 8.
prosince 1991 se ve vládní rezidenci v Bělověž-
ském pralese sešli čelní představitelé Ruska,
Ukrajiny a Běloruska, aby projednali ekonomické
problémy impéria. Tehdy se rozhodli, že rozpustí
Sovětský svaz, země, jež spravují, osamostatní
a utvoří Společenství nezávislých států. Tím se
ovšem Krym, od gesta N. Chruščova z r. 1954 sou-
část ukrajinského území, octl mimo ruské hra-
nice. (Součástí Ruska do revoluce 134 roky, po
revoluci 74 roky. Celkem tedy 208 let. Sídlo vý-
znamné Černomořské ruské námořní flotily, velká
většina obyvatel ruské národnosti. Ukrajina se vli-
vem separatistických rozkladných tendencí po
Majdanu 2014 octla v mezinárodně komplikova-
ném postavení.) Důvody historické a strategické
vedly pak vládu Vladimíra Putina, i na základě
souhlasného referenda obyvatel Krymu, k jeho
znovupřipojení k Rusku. Tento akt se na mnoha
vlivných místech mezinárodní politiky setkal
s bouřlivým nesouhlasem. Vyvolal i výstražné
sankce. Hlasatelé rusofobní politiky se ozývají
i u nás. (Nedávno např. paní Džamila Stehlíková
se vyjadřovala velmi nesmiřitelně.) 

Cestu k porozumění a míru mezi národy je
ovšem třeba hledat jinak než harašením radary
a raketami.

Krym očima historie
STANISLAVA KUČEROVÁ
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ŽELEZNÉ KOŠILE
LENKA PROCHÁZKOVÁ

Už tři roky uplynuly od hromadné vraždy v Oděse
a my jsme se znovu shromáždili. Nejen proto, aby-
chom uctili oběti. Naše bolest nad jejich hrůznou
smrtí se léty nezmenšila a náš hněv z toho, že pa-
chatelé dosud nebyli odsouzeni, stále narůstá.

Autentická videa, zachycující průběh bestiálního
zabíjení nevinných lidí, jsou decentně označena
číslicí 18 +, což znamená, že zhlédnutí drastických
záznamů je doporučeno divákům až od osmnácti
let. Mnozí spolupachatelé vraždění však byli
mladší. Kameraman, autor jednoho z videí, je ve
zvukovém záznamu nazývá dětmi. Když společně
s ribjaty vnikl i on s kamerou do útrob zdevastova-
ného a kouřem prosyceného Domu odborů, a na-
táčel záběry ohořelých mrtvých, nebyl na místě
zločinu ještě ani jeden policista. A proto kamera-
man, zřejmě jako nejdospělejší osoba, žádal zdi-
vočelou a nenávistnou tlupu, aby nalezeným
mrtvým zkontrolovala doklady. Ribjata při chvat-
ném prohledávání kapes obětí zjistila, že místo
předpokládaných ruských agentů jsou
všichni upálení Ukrajinci. Jednomu z mrt-
vých oděských studentů začal při probírce
kapes zvonit mobil. Kdosi z jeho blízkých
se chtěl ujistit, zda je v pořádku. Ale mrtvý
student už hovor nepřijal.

Při sledování toho otřesného videa má
divák pořád pocit neskutečna. I kamera-
man žasne: „Kdo by si pomyslel, že tohle
se může stát v Oděse?“

Vraždění v Oděse bylo však důsledkem
kyjevského Majdanu. Tam byl zažehnut pr-
vopočátek soudobého ukrajinského fa-
šismu. Mezi politiky, kteří rozněcovali ozbrojený puč
v Kyjevě, ale nejsou jen Ukrajinci. I ta zámořská
preclíkářka Nulandová je jenom viditelnou špičkou
ledovce. Pod logem demokracie podněcovali nená-
vist bohužel i někteří naši politici a novináři.

Nevím, zda si lidé jako Štětina, Schwarzenberg
a Zaorálek, nebo novinář Palata a diplomat Bar-
tuška, udělali čas na to, aby zhlédli drastické vide-
ozáznamy o průběhu masakru v Oděse. Možná na
to dodnes nemají dost síly a dostatek charakteru,
aby pohlédli pravdě do očí. Zřejmě svou kuráž vy-
plýtvali při řečnění na Majdanu nebo při ostouzení
nevinných obětí v Oděse. Zločiny proti lidskosti

jsou však od doby Norimberského procesu nepro-
mlčitelné! To se týká nejen přímých pachatelů a je-
jich řídících kádrů, ale i spolupachatelství politiků
a novinářů. Mnozí z těchto viníků se zřejmě před
budoucím mezinárodním tribunálem budou hájit
tím, že byli mylně informováni. Ve věku internetu
už ale takové nejapné výmluvy nestačí. Dnes každý
gramotný člověk, disponující kritickým myšlením,
dokáže vnímat události na Ukrajině chronologicky
a umí rozpoznat motivy pro vzbuzování nenávisti
mezi národy. Jsou snad naši politici a novináři in-
telektuálně podměreční? Pokud ne, zbývá jediná
možnost, totiž ta, že jsou to vědomí lháři.

Říká se, že zvyk je železná košile. My si ale na
lhaní lhářů zvykat nebudeme a žádné železné ko-
šile si navléknout nedáme. Výkřiky lidí, trýzněných
v Domě odborů v Oděse, neutichly ani po jejich
smrti. Já je slyším pořád a vy jistě taky. A budeme
je slyšet stále, dokud pachatelé, organizátoři
a schvalovatelé té hromadné vraždy nebudou od-

souzeni. Nejde nám o pomstu na zdivočelých rib-
jatech z Pravého sektoru, svážených do Oděsy na
„vyšší“ příkaz. Jde nám o spravedlivé odhalení pří-
čin a důsledků Majdanu v Kyjevě, protože jen tak
lze zabránit dalším pokusům predátorů o rozpou-
tání války proti Rusku.

Na závěr už jen jedna věta, milí přátelé. Uvě-
domme si, že pokud ze světa zmizí spravedlnost,
nebude už žádný důvod k tomu, aby lidé dál žili na
Zemi.

Předneseno na shromáždění na Václavském
 náměstí dne 2. května 2017 u příležitosti výročí
 bestiálního vraždění v Oděse
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Vážení přátelé, dámy a pánové! 
Uprchlická krize je tématem, které nechybí

v žádných zprávách. A jak se vyvinuly názory po-
litiků a různých představitelů? Jak se dnes běžně
komunikují rizika, jak se odhaluje, co všechno
strašného se sebou migrační vlna nese? 

Ještě nedávná tabu jsou dnes realitou. Ovšem
v průběhu těchto názorových proměn „padaly
hlavy.“ Mnoho lidí bylo označeno za extrémisty,
xenofoby a jinak názorově nepohodlné. Vzpo-
meňte třeba na ostrou kritiku prezidenta Miloše
Zemana. Nikdo již nevezme nic zpět, cejchy jsou
trvalé. A jen proto, že tito lidé prokázali zdravý
rozum a moudrost, kte-
rou se nebáli prezento-
vat! 

Trojský kůň byl zavle-
čen – zakázka zdárně
provedena! A nyní si kde
kdo dělá politické body
za to, že je otevřený a že
pracuje na řešení situ-
ace. Je to ale jen panop-
tikum, aby byla
odvedena pozornost od
vlastizrady, kterou zod-
povědní spáchali na
svých národech! Čas je
nejspolehlivější soudce,
a tak se již ví, že drtivá
většina imigrantů nepo-
chází z bojů zasažených
oblastí, ale jsou to eko-
nomičtí migranti – v tom
lepším případě. Evropa
je zaplavena statisíci mladých mužů bez do-
kladů, a teprve nyní se na hranicích řeší, že bez
dokladů nikdo dál nepůjde. Většina imigrujících
žen byla těhotných, a tak se v Evropě narodily již
tisíce muslimských Evropanů matkám, které mají
nezadatelné právo tyto malé Evropany také v Ev-
ropě vychovat! Tragikomicky se jeví zprávy z ně-
meckých vesnic, kde se má přes tisíc imigrantů
integrovat mezi sto padesát starousedlíků. 

Tento výčet ani zdaleka nevyčerpává a nepo-
pisuje všechny skutečnosti, neboť to, co si pře-

čtete v tisku a co pustí média, je jen zlomek
pravdy. Byla zavedena přísná cenzura a uvaleno
tabu na mnoho informací, souvisejících s imi-
granty. 

Pokud si říkáte, hlavně že to u nás není tak vy-
hrocené, nebuďte netrpěliví! V lepším případě se
na životní úrovni nových sousedů budeme spo-
lupodílet, ale spíš si vzniklá situace vynutí ra-
zantní přerozdělení uprchlíků i do ostatních zemí
Evropské unie. 

Vraťme se ale k jádru pudla – nečekejme, že
se někdo omluví za nehezké výroky, odsouzení
i výhružky, kterými byli častováni odpůrci imi-

grantů. A nedělejme si naděje, že hloupí nebo za-
placení propagátoři multikulturního pojetí Evropy
budou nést zodpovědnost za účast na své zradě
a na manipulacích veřejným míněním, ale i za
dehonestaci a osočování těch, kteří měli více
slušnosti a zdravého rozumu! Tak to je ta vyspě-
lost civilizace? Tento morální úpadek, legislativní
zvůle, zombie mezilidských vztahů a metastázy
pravdy? 

Nedivme se, tomuto světu vládnou vyznavači
odkazu plánu Coudenhove-Kalergiho. Krok za

Trojský kůň
PETR SYNEK
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krokem, položku po položce, přesně podle naplá-
novaného scénáře, se blíží k vyššímu cíli – Ev-
ropě, kterou popsal skutečný ideolog a duchovní
otec globalizace Evropy Coudenhove-Kalergi
v díle Praktický idealismus. 

Celá akce s imigranty je řízená devastace sta-
rého kontinentu podle předem popsaných metod.
A nikdo není schopen určit viníka. Jednou bude
odhalen, ale nebude to nikdo z těch, kteří jsou
dnešními realizátory. Naopak, z těch se stanou
zachránci, protože nejprve to sice dopustili, ale
pak to vyřeší a všechny nás tím zachrání. Ale
vzniklé škody budou nevratné!! 

Myslím, že se hledá vhodný způsob, jak to
udělat, jak to navléci, aby odpovědnost neslo
Rusko, neboť to má nálepku agresora, protože
když ji má Rusko, nemá ji ten pravý predátor –
USA.  Kdyby při tom neumírali lidé, tak by se to
vše jevilo jako panoptikum – kdo má rozum
a smysl pro logiku, ten má jasno! Konstrukce, jak
démonizovat zlého Rusa svědčí o intelektu au-
torů. Uvedu jeden příklad z dneška. Ve zprávách
zaznělo: „Ukrajinská armáda zaútočila na po-
vstalce na východě země, protože mají zbraně od
Ruska“. Kupodivu se kritika netýká porušení
Minských dohod vládou Ukrajiny, ale původu
zbraní. Skoro mne uráží, jak vysoký stupeň de-
mence, deprimovanosti, tuposti a debility před-
pokládá zpravodajská redakce u ovčanů –
posluchačů!

Vidíme, jak daleko již postoupila informační
válka v našem geoprostoru, a jak se vkradla do
našich životů. Není sice důvod k žádné velké ra-
dosti, ale někdy je pozitivní vědět, jak na tom
vlastně doopravdy jsme! 

Teď k zodpovědnosti zúčastněných. Jsou toho
plná média, přijímáme, nebo negujeme různé
diskuze, potvrzujeme a zavrhujeme názory, ale
nějak jsme zapomněli, že kořenem není co se
děje, ale proč se to děje. Za válku v Sýrii je kdosi
odpovědný. A ten ví přesně, co dělá a proč to
dělá. Zaplavit starou dobrou Evropu muslimy
spadá do promyšleného a předem naplánova-
ného projektu. 

Bohužel se ví, jak jsou evropské a zejména
slovanské národy pohostinné, ale zároveň důvě-
řivé a paličaté ve své svébytnosti. Abychom vše
lépe pochopili, zejména objednatele takové mi-
grační vlny, musíme si přiblížit skutečného
„otce“ EU, kterého si evropští politici považují

tak, že v roce 1978 dokonce vznikla cena, jejímiž
laureáty jsou Helmut Kohl, Ronald Reagan, Her-
man van Rompuy, Angela Merkelová a další.
Ideolog spojené Evropy, a zakladatel Panevrop-

ské unie Coudenhove-Kalergi, napsal již ve 20.
letech minulého století své zásadní dílo Boj za
Panevropu, ve kterém stanovil základní cíle to-
hoto procesu. Ty se do dnešního dne nezměnily.

Zmizí tak celé národy, jejich elity budou nahra-
zeny novou kastou vůdců. 

To, co probíhá na území Evropské unie, je rea-
lizace Coudenhove-Kalergiho plánu. Bruselští po-
litici, spolu s německou kancléřkou Merkelovou,
dobře vědí, co konají. 

Pokud se chtějí pasovat jako pomocníci pot -
řebným, měli by nejprve pomoci svým vlastním
občanům, pro které nemají dostatek prostředků.
Pak by měli individuálně vyhodnotit případ od
případu, zda se jedná o skutečně válkou posti-
žené, nebo jen o trojské koně globalistů. Přijímat
pod tlakem diktátu každého, z nichž drtivá vět-
šina je bez dokladů totožnosti, může mít - ve
světle ideologie, vyznávané představiteli EU - fa-
tální důsledky. Ale úplně nejlepší by bylo tran-
sportovat tyto oběti války tomu, kdo je za ně
zodpovědný – za oceán, do USA! 

Putinovské Rusko je pod stálou palbou kritiky.
Zejména snaha o ukončení války je trnem v oku
USA a jeho přisluhovačů. Proč asi? Pokud válka
konečně skončí, a já bych to těm v Sýrii žijícím
lidem přál, běženci se statusem „válečný“ se
mohou a budou muset vrátit zpět. A pak se
teprve ukáže pravda v celé své nahotě. Odejdou?
Budou deportováni?  Co se v hlavách globalistů
ještě vylíhne?! 

Rozhodně v tuto chvíli by bylo účinné stanovit
povinnosti pro příchozí do našeho státu. Zatím se
vždy v diskusích o imigrantech dozvídáme, jaká
oni mají práva! Pokud by se jasně definovaly po-
vinnosti, které mají a budou mít, když chtějí
s námi sdílet hodnoty v našem domovském pro-
storu, asi by jejich zájem poklesl a my bychom
se necítili poníženě a ohroženě!

Předneseno autorem na semináři OIKOFOBIE
na téma fobie a averze ke všemu vlastnímu,
který se uskutečnil 11. 7. 2016. Pořádal ho Vše-
slovanský výbor ve spolupráci s Českým sva-
zem bojovníků za svobodu, pod záštitou
poslance Evropského parlamentu Jaromíra Ko-
hlíčka (KSČM). 
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Jak rádi Norové okupují druhé?
PAVEL PETKOV

Česká televize z prostředků koncesionářských
pop latků, a z daní českých občanů nakoupila a šíří
kontroverzní norský seriál Okupace / Okkupert (TV
seriál, 2015) o fiktivní okupaci Norska, coby ukáz-
kové mírumilovné severské demokracie, těmi zlými
Rusy. Nedalo mi to a zapátral jsem v naprosto veřej-
ných a otevřených zdrojích (např. anglojazyčné Wi-
kipedii), jak je tomu naopak s nasazováním Norů
a Norska nejen k humanitárním bombardováním
v rámci Paktu NATO, ale i k dalším ozbrojeným inter-
vencím v jiných státech. Jen od konce 2. světové
války jsem snadno napočítal Norskem okupovaných
50 zemí, a momentálně se Norové účastní ozbroje-
ných operací v 8 státech a oblastech světa. Je zají-
mavé, že Česká televize, a ani další média
mainstreamu, tomuto faktu nevěnovaly při masové
každodenní propagaci protiruského seriálu Okupace
/ Okkupert pozornost. Když už ne pro vyvážení infor-
mací a faktů, tak alespoň pro pikantní kontrast. Za-
jímavý je i prudký (takřka skokový!) nárůst ozbrojené angažovanosti „mírumilovného“ Norska v zahraničí
po roce 1989! Aneb, věci se nikdy nedějí náhodou - tedy ani jednostranná chronická protiruská a prová-
lečná masáž českého obyvatelstva ze strany České televize. 

Nory okupovaná země: Krycí název intervence Období okupace Počet norských okupantů
Indie a Pákistán UNMOGIP 1949-1994 140
Korea NORMASH 1951-1954 623
Gaza UNEF 1 1956-1957 10 989
Střední východ UNTSO 1956-DODNES! 617
Libanon UNOGIL 1958 54
Kongo ONUC 1960-1964 1 173
Libanon UNIFIL 1978-1999 34 166
Angola UNAVEM I 1988-1997 69
Írán a Irák UNIIMOG 1988-1991 35
Perský záliv Operation Desert Storm 1991-1992 350
Irák a Kuvajt UNIKOM 1991-1994 169
Somálsko UNOSOM I 1991-1995 260
Chorvatsko UNPROFOR 1992-1995 4 401
Jaderské moře Operation Sharp Guard 1993-1995 cca 400
Bosna a Hercegovina IFOR 1995-1996 1 777
Chorvatsko UNPF 1995-1996 162
Makedonie UNPREDEP 1995-1999 808
Kosovo KFOR 1996-2004 3 650
Angola MONUA 1997-1999 24
Afghánistán ISAF Enduring Freedom 2001-DODNES! cca 2 500
Irák MNF-I 2003-2004 160
Bosna a Hercegovina EUFOR Operation Althea 2004-DODNES! 20
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Od: Eva Novotná
Datum: 14. 5. 2017 16:21:30
Předmět: Nováček 
Vážení přátelé,
naše Adéla, (tedy Ford Tranzit), dosloužila. Koupili jsme ji v roce 1995, jako vozidlo pro naše podnikání

- živnost. Od roku 2007, tedy jako dvanáctiletá puberťačka vstoupila cele do služeb občanské iniciativy
Ne základnám. Na konci loňského roku ji vypršela technická, a protože by už další neprošla, museli jsme
se poohlídnout po nějakém podobném vozidle mladšího věku. Adéla je motorově dokonalá - tedy vzhle-
dem k jejímu věku - ale bohužel rezivé plechy, neotevírající se dveře a další maličkosti už nedovolí další
provoz. Je škoda, že nikde neexistuje aktivistické muzeum, kde by mohla v klidu dožít. 

Oznamujeme vám, že nový přírůstek do Nezákladňácké rodiny se jmenuje Blažena, je jí 9 let. Máme
prosbu. Blaženu je třeba polepit, tak pokud máte náměty, dejte nám vědět. Určitě na ní nebude chybět
nápis o české televizi a znak Neza. Eva a Vašek 

Interaktivita divně aktivní
KAREL SÝS 

Muzeum města, které ve svých zdech odchovalo
knihkupce se skleněným okem, se chlubí interakti-
vitou. Právem. Stála milióny a je opravdu dokonalá.
Zmáčkneš světýlko a v pusté předvěké krajině blikne
žárovička v místě, kde dnes stojí ikshvězdičkový
hotel. Něco podobného jsme sice viděli už dávno, ale
říkalo se tomu jinak, vlastně nijak, vychytávky ještě
nebyly zařazeny do slovníku, a stálo to pár korun. Nic
proti pokroku, teď je to nápaditější, dokonalejší a vy-
pulírovanější. Expozice všechna čest! 

V horním patře, kde bohužel navzdory pochmur-
nému počasí nebyla ani noha, běží ve smyčce pro-
jekce z dějin města. 

Čekal jsem na pochod nacistů a dočkal jsem se.
Obrazovkou prošli, vlastně spíš proběhli s oháko-
vanými prapory. Jo, pár Židů tady v tom kalupu za-
bili, ne že ne, ale Marxe nikoli, ten tady nikdy nežil.
Svastiky vlajou, ale synagoga nehoří, nějak se na
obrazovku nevešla. 

První republika německým spoluobčanům ubli-
žovala, nemohli se odbenešit, roztáhnout do šířky
ni do délky, ačkoli pilně foukali české sklo a do
úmoru dřeli na dědičných rolích, svěřených jim
římskými císaři. Sice se tak trochu zhlídli v na-
cismu, ale jejich požadavky byly vcelku oprávněné.
Jeden vůdce, jedna… Však to znáte, to není třeba
rekriminovat! 

Interaktivně vás poučí jeden z nich. 
Na menší interaktivní obrazovce se skví suges-

tivní nápis „Chtěl bys žít jeho osud?“ 
Zmáčkneš tlačítko a ukáže se hošík v kožených

kalhotkách s padacím můstkem. Poctivě maká

s tatínkem v nemlich stejných koženkách, takový
už byl můj německý lid. Pak se nějak nevysvětli-
telně zaplete s někým nejmenovaným, a u Kyjeva
přijde ke zranění. Co u Kyjeva dělal, chudinka? To
se nestačíme dozvědět, děj honem honem pře-
skočí k ostudnému okamžiku, kdy mládenečka
snad ještě nedohojeného ukrutní bémáci nacpou
do dobytčáku a odvlečou ho i se soukmenovci ne
snad do Osvětimi, ale do Saska. 

Halt každý jsme strůjcem svého osudu! 
Ale vraťme se do dějin. 
Střih a hlavní obrazovkou se mihnou Rusáci. Ti

městu ublížili nejvíc, jelikož zde vysemenili komu-
nismus. 

Vzápětí začnou pochodovat rozjásané davy, ten-
tokrát však s prapory dočista rudými. (Kdy jsme
rozjásané davy viděli naposled? Asi už je nikdy ne-
uvidíme.) Pochodují, opěvují stranu a vládu, která
jim, šupákům šupáckým, lstivě platila (z peněz
ukradených humanitárním továrníkům) v tom krás-
ném městě rekreaci (však znáte ty trapné agitky
s Andělem!), když tu z ničeho nic vstanou bojovníci
proti nesnesitelnému režimu. Z lůna svedených be-
ranů se vynoří odbojáři. A když ani oni nestačí, ko-
nečnou svobodu nám všem přinesou univerzální
plastic people. A už jsme u závěrečného poučení
z kontrarevolučního vývoje: Nikdy jsme se neměli
tak dobře (zřejmě zaměstnanci muzea), i když něk-
teří Čecháčkové sem tam žbrblají, že u nich není
všecko podle jejich gusta jako v Bille! 

A je to, milá Běto!
3. 7. 2017
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Josef Krob
Komu: vnk.jp@seznam.cz
K čemu jsou holky na světě?
Dobrý den, pane Poláčku!
S obrovskou nevolí jsem si přečetl v Lípě 1/2017

o »kritice«  – tedy lépe řečeno – literárních CEN-
ZUROVÁNO (fuj, málem jsem užil slova, kterým
bych se dostal na jejich pokleslou úroveň) proti
básníku Jiřímu Žáčkovi, jehož tvorba se mi
 nesmírně líbí. Ač jsem ateista, tak ji přímo zbožňuji.
Jen tak mimochodem – nemohlo by být v někte-
rém čísle Lípy věnováno povícero místa jeho bás-
ničkám?

Uděláme spolu úmluvu, ano? Za všechna slova
»CENZUROVÁNO« v tomto textu si dosaďte nějakou
šťavnatou nadávku (ve správném rodu, čísle
i pádu). Může být klidně i sprostá a nepublikova-
telná ani po 22. hodině.

K čemu jsou holky na světě? Ne proto, aby ze
všech byly maminky. Vzpomínám si na velikého
českého pediatra, Prof. MUDr. Josefa Švejcara,
DrSc., který kdysi v televizi v Křesle pro hosta pro-
hlásil něco v tom smyslu, že „jedině žena má spe-
ciálně vyvinutý ‚šestý‘ smysl, jímž pozná
i nevyslovená přání malého dítěte, které ještě ani
neumí mluvit.“ Nedovedu si tedy představit, co by

po tomto jeho výroku asi následovalo, kdyby ten-
krát ti CENZUROVÁNO byli u kormidla kultury. 

Ale uvědomme si, že ne každá holka (žena)
může být matkou. Pokud svůj speciální ‚šestý‘
smysl utopí v lihu, dehtu a nikotinu, v drogách,
nebo (teď) i v ,genderovém‘� džihádu, stane se z ní
ubohá lidská troska, o kterou si slušný chlap ani to
kolo neopře. A toto ženské privilegium, tento
‚šestý‘ smysl většiny žen, jim neodpáře ani ten nej-
větší ‚genderový‘ CENZUROVÁNO. Všechny ‚kvóty‘
Evropské unie o rovném zastoupení žen v politice,
ve vedení koncernů apod., jsou jen výplody těch
CENZUROVÁNO. I kdyby se stavěli na hlavu a od-
strkovali se ušima, tu ‚rovnost‘ mezi muži a ženami
ze země nevydupou a nevydupou. Před zákony
jsme si rovni.  Ale z biologického hlediska budeme
vždy různí. To by si měli ti CENZUROVÁNO konečně
uvědomit a nesnažit se o nemožné.

Konec konců, proč si Američané zvolili Donalda
Trumpa a ne Hillary Clintonovou? Mimo jiné i proto,
že většinová společnost si přeje, aby se chlapi zase
chovali jako chlapi, a ženské aby se chovaly zase
jako ženské. A to žádný ‚genderový‘ CENZUROVÁNO
nepředělá, i kdyby sebevíc chtěl.

S pozdravem
JOSEF KROB

Stanislav Huml on Facebook
Dobrý den, pane poslanče. Analýza

(think tanku) Evropské hodnoty Vás za-
řadila mezi několik málo politiků, kteří
na internetu šíří zprávy z dezinformač-
ních proruských webů. Rád bych se ze-
ptal, co na to říkáte. Důvěřujete
informacím z těchto webů? Děkuji, Vác-
lav L., Blesk.cz

Moje odpověď:
Pokud jsem byl zrovna touto organi-

zací Evropské hodnoty s pornohercem
v čele označen jako persona non grata,
jsem jistě v dobré společnosti. Neziskový sektor pracující proti vlastním lidem nemá více smysl komen-
tovat. Ignorace je jediný správný přístup.

2. 8. 2016

Přání k narozeninám
To Jan Poláček �
Datum: 3. 3. 2017 09:23
Zobrazit příspěvek
https://www.facebook.com/n/jan.polacek
Zdravíme, Jan,

Jaroslav Čejka přidal příspěvek na vaši Timeline
"Dnes si, Honzo Poláčku, zasloužíš pár koláčků

- nebo radši velký dort? Hlavně ihned, teď, sofort!
Prostě žádné odklady, a už vůbec úklady. Taky
něco na zapití, ať se nová Lípa chytí, zdraví, štěstí,
dlouhá léta, ať Ti Lípa roste, vzkvétá!"
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Od: Marek Řezanka 
Komu: vnk.jp@seznam.cz, etc…
Datum: 13. 6. 2017 10:14:28
Předmět: Pozdrav 
Pěkné dopoledne všem,
další můj článek je zaměřen především na 

naprosté simulakrum v podobě pana Horáčka, ale
všímá si i ostatních. (Viz http://literarky.cz/poli-
tika/domaci/24366-o-cenu-bohuslava-sobotky-
zlaty-obrtlik).

Všimněme si například, jak ti, kdo tepou do Ze-
mana, že je proti kvótám (nařízeným z EU na přijí-
mání  imigrantů), jsou zticha, když se proti těmto
kvótám vymezují pánové Horáček a Drahoš. Tak
buď někomu něco vadí obecně anebo vůbec. Ale
takto selektivně?

Není podle mě u politika nic horšího, než když mu
nelze věřit. A vzhledem k tomu, že pánové Horáček
i Drahoš nemají svá slova konsistentní se svými činy,
nejsou důvěryhodnými. Nemohou jim věřit lidé s ani
jedním z možných názorů, neboť oni své názory stří-
dají jako spodní prádlo, jak se jim to zrovna hodí.

Zajímala by mě jedna věc. Často jsem vedle

sebe viděl stánky s podpisy jak pro kandidáta Ho-
ráčka, tak pro Drahoše, či Drahošův stánek vedle
Hilšerova. Člověka pak napadá, že to svádí k je-
dinému - že kdo jde okolo, podepíše to oběma...
Volit se pak ale bude pouze jediný kandidát. Přiz -
nám se, že nyní nevím, zda je možné, aby jeden
člověk podepsal více kandidátům. Pokud to
možné je, pokládám to za podvod, neboť hlasy
podpory by dle mého měly souznít s hlasy volby. 

Myslím, že jsem se v článku vyjádřil jasně, že
stojím za Milošem Zemanam, a proč. Volbu lidí, ja-
kými jsou pánové Drahoš či Horáček, bych pokládal
za prohru nás, většiny občanů. Za těmito pány totiž
zcela zjevně stojí kruhy, které toho s demokracií
příliš společného nemají, a jejichž zájmy toho příliš
nemají společného s těmi našimi.

Už tak dle mého bude stačit, že jakákoli vláda
vzešlá z následujících parlamentních voleb nebude
vládou podporující nás a naše zájmy. Pokud by
takto dopadla i volba prezidentská, bylo by to dle
mého přímo katastrofální.

Za šíření a sdílení předem děkuji.
Mějte se krásně. MAREK
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Žebrácká klientela KAREL SÝS

65 milionů utratí český stát za nejchudší! Nikoli za chudé, nýbrž za nejchudší!
Tolik melounů pro lid, který se přece nikdy neměl líp!
Petr Bezruč si svého času stýskal nad statistikou rakousko-uherského mocnářství: 
„70 000 je nás před Těšínem, 100 000 nás poněmčili, 100 000 nás popolštili, když nás zbyde 70 000,

smíme žít?“
První republika na tom byla, navzdory všeobjímající demokracii, ještě hůř. Chudáky sice nikoho nena-

padlo popolšťovat, zato žebračenky se tiskly masověji než denní tisk.
Socialistický stát by se byl za chudáky styděl. Byl tak lstivý, že chudobu vymýtil, ovšem za cenu, že

vzal šlechtu a černokněžníky u velejemných úst.
Ministerstvo chudoby o projektu prohlásilo („projekt“ totiž musí být, i kdyby na něj nebylo): „Je zaměřen

na osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení, materiálně deprivované rodiny s dětmi a další
osoby ve vážné sociální nouzi.“ Osobo, osobo, to zní hrdě!

A ještě vylepšení! Balíčky nebudou stádní jako za socanů. Příslušné orgány (bez orgánů ani ránu,
kdeže jsou socialistické orgasmy!) „je budou vytvářet z nabízených komodit samy přesně podle indivi-
duálních potřeb svých klientů“.

Jste klient-žebrák? Cítíte se deprivován? Vyhledejte výdejnu balíčků poslední záchrany a obdržíte kon-
zervovaný žvanec, hrnec, talíř, ponožky, posrávačky, zubní kartáček a toaletní papír! Jaký pokrok, vždyť
za Husáka byl toaletní papír vzácnější než banány nebo vložky!

Do fronty na těšínská jablíčka se stavte ukázněně a zachovejte trpělivost. Netlačte se a nepředbíhejte.
Před Těšínem za Těšínem nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát!

A nezapomeňte pozdravit „Grüss Gott“ (balíčky z prošlých zásob pro vás připravily i nadnárodní řetězy,
pardon řetězce) a poděkovat „Uctivě rukulíbám“!

26. 6. 2017
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Členové brněnského vojenského klubu v sobotu
20. 5. 2017 přemalovali nazeleno část růžového
tanku, který je instalovaný jako artefakt na Komen-
ského náměstí v Brně. Tři z nich policie zadržela,
uvedl server iRozhlas.cz. „V souvislosti s inciden-
tem u tanku jsme zajistili tři muže, kteří v současné
době podávají k události vysvětlení. Žádná škoda
v souvislosti s jejich jednáním nenastala,“ řekl ser-
veru policejní mluvčí Pavel Šváb. Autor díla David
Černý serveru řekl, že po 25 letech se v podstatě
legitimizuje ruský vliv a uznává ruský nárok na tuto
zemi.

„To je pro mě symbol, že to chce někdo přetřít
zpátky na zelenou. Na zelenou barvu, která tomu
tanku patřila, neboť ten tank byl opravdu symbo-
lem okupačních vojsk a ničím jiným,“ uvedl umě-
lec.

Tank kdysi stál v Praze na Smíchově jako připo-
mínka osvobození hlavního města Rudou armádou.
V roce 1991 se tehdejší student pražské Vysoké
školy uměleckoprůmyslové David Černý rozhodl,
že jej natře narůžovo. Po vrácení do původního
stavu jej znovu narůžovo natřela skupina poslanců
Federálního shromáždění.

(Psala obdobně mainstreamová sdělovala 
21. 5. 2017) 

A co si myslí i přes oblbování prorežimní propa-
gandou naši lidé?

Eva Bartůňková
Vandalismus jako umělecké dílo, které nyní režim

chrání před pokusy o nápravu. Plus překrucování
výsledků 2. světové války, a tím i dodatečná pod-
pora fašismu. Absurdno, které si zaslouží, aby se
mu věnovala pozornost.  Za pozornost stojí i citát
Mistra Černého o tom, že naše země patří Rusku.

Rudolf Husák
Ten tank by se měl v původním stavu vrátit na

svoje místo v Praze. Byl to pomník Rudé armády,
jejíž vojáci položili životy při osvobozování Prahy
v samém konci války, a padlo jich tu hodně. Je
nutno podotknout, že pro ruské vojáky, kteří u nás
během 2. světové války položili své životy, bylo
Československo cizí zemí.

Miroslav Bartkovský
Rusové k nám dovezli na těchto tancích mír

a svobodu. Ti, co tvrdí, že znásilňovali ženy, jsou
padlí na hlavu. Vyčerpaní vojáci většinou sotva stáli
na nohou, ale v dnešní době, kdy není povinná zá-
kladní vojenská služba, některým ani nevysvětlíš,
co opravdová vyčerpanost je. Ale máme tu i druhou
stranu, a to byli západní osvoboditelé, kteří pouštěli
v samém závěru války bomby na naše obytné
čtvrti, a ničili města jako Opavu, Kravaře, Prahu,
Plzeň a jiná. A vidíte, ti, co položili životy za naší
svobodu, jsou popliváni. Ten tank je symbol. Naše
národní hrdost je pohřbena. Národ, který si neváží
svých dějin, nemůže mít budoucnost.

Aktivisté růžový tank přetírali nazeleno,
policie tři zadržela
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Letní disidenti
KAREL SÝS

Na Hlásce – říčním koupališti u Senohrab – pro-
běhl hudební festival Letní lidé. Na počest Františka
Dostála, který na tomto požehnaném místě fotogra-
foval stejnojmenný cyklus. Slavný soubor vznikal za
socialismu, přesněji řečeno v letech 1964 až 1990,
a jen v něm bylo možné ho realizovat, neboť lidé
tehdy ještě nebránili fotografům, aby je zvěčnili
v pozicích často komických a navíc zadarmo! Kul-
tovní fotografií, jak se dnes říká, je snímek plavce,
an leží naznak v Sázavě a na vzdutém řípovitém
pupku drží půllitr.

Když byla tato fotografie nedávno vystavena na
Smíchově, požadoval mezitím zestárlý model po au-
torovi dodatečně peníze. Jak by ne, vždyť v reálném
kapitalismu ani kuře zadarmo nehrabe.

Byla to doba, kdy démon zisku dosud neobloudil
lid, který se chtěl a dokázal radovat za pár korun.
Na Dostálových fotografiích je ona bezstarostná
touha po prožitku, který se nevrací, ale zítra ho na-
hradí nový, přímo hmatatelná.

O to překvapivěji se dočítám v Mozaice, Magazínu
kulturních a společenských událostí z května 2017,
věnovaném této Dostálově poctě, vyjádření několika
protagonistů.

Vlastimil Vavřín, místostarosta Umělecké besedy,
kterou „rovnostářské poměry pod erbem vedoucí
úlohy KSČ přivedly k rychlému úpadku“, neboť
„režim nechtěl připustit jakékoliv nekontrolovatelné
názorové diskuse… a pozdější normalizační šeď
všechny další snahy spolku definitivně pohřbila“, si
stěžuje, už za vedoucí úlohy Koruny, že „svět se
změnil, zdrsněl, zesobečtěl a po krátké euforii vonící
svobody se ukázalo, že…“ A následuje obvyklý
výčet stesků na nutnost sponzoringu atd. Besedníci
však vydali aspoň katalog s titulem Dialog. Zárukou

onoho dialogu (ro-
zuměj hochů, kteří
spolu mluví, s ostat-
ními se nedialoguje)
je starosta Besedy
Jiří Stránský, a to je
pověstný zastánce
jednosměrné sice,
leč demokracie.

28 let po estébáckém převratu je zřejmě myš-
lenka socialismu natolik nebezpečná, že nemine od-
stavce, aby se ho a své existence v něm nezříkal
některý z autorů Mozaiky.

Jeden například „za protestní petici proti vstupu
vojsk Varšavské smlouvy do Bělehradu, pardon do
Prahy, zakotvil na dvaadvacet let ve Sběrných suro-
vinách“, aby se po vítězství Pravdy a Lásky stal „vý-
robně technickým náměstkem“, zatímco bývalý
výrobně technický náměstek se zase stal surovino-
vým sběračem.

Překvapil mne i Franta Dostál, bytostný plebejec,
který „po roce 1989 poseděl v jedné hospodě na
Kampě s hlasatelem Rádia Svobodná Evropa v Mni-
chově Karlem Moudrým, a i on zavzpomínal na úniky
z politického dusna na břeh Sázavy, kde existovala
svoboda, kterou nikdo nevyhlašoval po zaplacení
členských příspěvků na stranické schůzi“.

Vida, StB nebyla až tak všemocná a bdělá, aby ro-
zehnala disidenty – žádné „letní lidi!“ – z Hlásky,
kteří se zde, maskováni plavkami, případně i bez
nich, srocovali k tajným protistátním piklům. Pak se
divíme, jak snadno se režim zhroutil. Naštěstí byl
neprodleně nahrazen novým, který kupříkladu oka-
mžitě vyhodil z edičního plánu moji a Frantovu knihu
Praha zezadu. Na ono polistopadové dusno už Fran-
tišek asi zapomněl.

Zkrátka a dobře, legitimací pro vstup do umění je
odboj proti bývalému režimu, ať už byl provozován
nebojácně v ulicích, anebo nezjevně pod duchnou.

Inu, popřejme novým letním lidem, aby si užívali
dnes pohotově zpoplatněného koupaliště a za ceny,
které už nedovolí nosit ke stolkům půllitry v náručí.
Obávám se však, že dnešní letní lidé raději odletí za
vypůjčené peníze na Kanáry, dokud nespadne klec
úplně.

12. 6. 2017
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Jan Dawidko
Komu: vnk.pj@seznam.cz
Datum: 31. 5. 2017 15:42:57
Ahoj Honzo,
chci ti poděkovat za dva výtisky 1/2017 našeho

čtvrtletníku LÍPA. Rád si listuji a čtu v tomto časo-
pise, myslím si, že je čím dál lepší, čtivější a dobře
graficky upravený. Jsou tam věci, které jinde sku-
tečně ani nenajdu. Už teď se těším na další číslo.

S pozdravem Honza, Orlické hory.
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Holčička zcela jistě narozená 1. května 2017
stihla vstoupit do nového života dvířky babyboxu
v hloubětínském GynCentru tři minuty před půl-
nocí, tedy na 1. máje. Z bedýnky ji vyzvedla ses-
třička Gita zrovna jako před měsícem a jedním
dnem klučíka Vladislava. Pojmenujme tedy hol-
čičku Gita! Sestřička mě informovala, že je na
první pohled zdravá a dnes narozená, s pupeč-
níkem převázaným modrou stužkou, oblečená
a zabalená v dece. Maminka ji vybavila "rodným
listem" - přesně řečeno poznámkou, že se naro-
dila 22:33. Jak ji stihla dopravit za 94 minut do
babyboxu přesahuje veškerou moji fantazii.
Sedmé letošní děťátko zvýšilo skóre holky vs. kluci na 89 : 64. Gita je 25. děťátkem odloženým v hlou-
bětínském babyboxu. Ať žije Gita! Ať žijí Gity obě!

Babydědek Lu

Prvomájová holčička v hloubětínském babyboxu
je 153. děťátkem, sedmým letošním!

Jan Miškovský na mne v prosinci 2015 podal
žalobu o ochranu osobnosti. Zastupuje jej
JUDr. František Vyskočil, Ph.D., advokát sídlící
v Praze 1. Ještě před tím na mne Miškovský podal
žalobu o ochranu autorských práv. Škodu, kterou
jsem mu způsobil publikováním básní Václava Hra-
běte na www.divokevino.cz vyčíslil částkou 3, 5
milionů korun. Na uvedeném odkazu

www.divokevino.cz/8817/archiv_aktualit.php?p
g=4

je žaloba zveřejněna celá. A tak jenom připo-
menu, že žalobci vadí zvláště můj článek „Jediný
syn básníka Václava Hraběte nosí jméno Miškov-
ský. Proč?“

www.divokevino.cz/8817/archiv_aktualit.php?p
g=5

Vadí mu i dopisy jeho babičky Magdaleny Hra-
bětové, v nichž si stěžuje, že matka Jana Miškov-
ského Olga jí nedovoluje sejít se s vnukem,
jediným synem Václava Hraběte.

V roce 2015 jsem při příležitosti 50. výročí smrti
Václava Hraběte publikoval desítku rozhovorů
s vrstevníky básníka. Všichni jsou ještě po pade-
sáti letech Vaškovou smrtí hluboce dojati. Jiří Rů-

žička, Josef Rebec, Sidonie Jiravová (poslední mi-
lenka Václava Hraběte) a další vzpomínají na bás-
níkův život a jeho tragický odchod velmi
sugestivně, ale i kriticky. Jejich výpovědi Jan Miš-
kovský rovněž kritizuje.

Jan Miškovský se v žalobě dožaduje odstranění
zveřejněných textů a požaduje ode mne zaplacení
finančního zadostiučinění za způsobenou újmu,
jakož i náklady řízení a to vše do tří dnů, respektive
do pěti dnů k rukám svého právního zástupce.

Ve středu 12. dubna 2017 vynesl soud rozsudek,
v němž žalobu v plném rozsahu zamítá. Co myslíte,
moji milí – mám z rozsudku radost? Ani nápad!
Očekávám s oprávněnou obavou, že Jan Miškov-
ský proti rozsudku podá odvolání, pak dovolání,
pak se obrátí na Ústavní soud. Zkrátka pravomoc-
ného rozsudku v této kauze, k níž jsem netušil, že
dojde, se za svého života nedočkám. Kdybych to
byl věděl, nikdy bych to nezveřejnil. Jenže Vaška
Hraběte jsem znal, prodával ve Viole na Národní
třídě první čísla tištěného Divokého vína a já jsem
jeho básničky v časopise tiskl. Ach jo.

LUDVÍK HESS
Archiv divoké vinice

Soud zamítl v plném rozsahu žalobu 
Jana Miškovského, syna Václava Hraběte!
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Pod tímto názvem se uskutečnilo 12. 4. 2017
autorské čtení brněnské básnířky Marie Veselé,
dlouholeté členky Unie českých spisovatelů, zaklá-
dající členky Výboru národní kultury, v současnosti
předsedkyně čilé pobočky VNK v Brně. 

Naše Maruška se narodila 12. 3. 1947 ve zna-
mení Ryb v Třebíči, čímž jí bylo dáno do vínku
mnohé. V roce 1966 odmaturovala na Střední zdra-
votnické škole v Jihlavě. Od této doby pak žije
a pracuje a tvoří v Brně. Své první básničky publi-
kovala v místním tisku v Jihlavě. Posléze po stát-
ním převratu v roce 1989 uveřejňuje své již zralé
verše v Naší pravdě, v Haló novinách, v jejich tý-
denní literární příloze Obrys-Kmen (od roku 2014
přejmenované na LUK, tj. Literatura*Umění*Kul-
tura), ve čtvrtletníku Zpravodaj Výboru národní kul-
tury (od roku 2006 je to Lípa) a v brněnském Echu.
Je zastoupena v několika sbornících a almanaších,
rovněž v regionálních periodikách. Její aktivity ve
prospěch brněnského VNK, za který by v případě
potřeby i dýchala, a také její lyrická a angažovaná
tvorba jí činí nepřehlédnutelnou osobností. 

Své básnické sbírky realizovala zprvu většinou
nákladem vlastním. 

Herbář. Vydala v roce 1993 s podporou Hybe-
šovy nadace, poté opakovaně jako samizdat. Ilus-
trace Marie Veselá-Vrbová.

Píseň o růži temně rudé. Vydala roku 1995, pak
několikrát znovu, vždy jako samizdat. Obálka Josef
Veselý.

Písně o řece Svratce. Vydala roku 2004, poté
opakovaně, nákladem vlastním.

Moravská poéma. Věnovala ji odkazu Leoše Ja-
náčka, od roku 2004 se dočkala ještě několika vy-
dání.

Vzývání jitřenky. Sbírku vydala jako samizdat
v roce 2008.

Nejen o lásce (Výbor lyriky). Vydalo nakladatel-
ství Balt-East Praze v roce 2009, s ilustracemi
Marie Vrbové. Autorka do této knížky zařadila svou
sbírku Brevíř – básně pro maminku. V roce letoš-
ním tento výbor z lyriky vychází ve 2. vydání.

Básně a písně. Vydalo nakladatelství Balt-East
v Praze v roce 2011. Obálka je dílem Marie Vrbové.
Sbírka se rovněž v roce 2017 díky zájmu čtenářů
dočkává 2. vydání.

Autorka zároveň také poznala v nakladatelství
Balt-East svou velkou životní lásku, kterou se stal
vydavatel Antonín Drábek (*11. 12. 1939). Osud jim
oběma dopřál na podzim jejich života ještě prožít
hezký vztah, který završili tím, že se vzali. Bohužel
brzy na to její Toníček, jak mu Maruška láskyplně
říkala, odchází (v roce 2015) na věčnost - zavalen
a stresován do poslední chvíle editorskou prací pro
jednu neurvalou sobeckou osobu, která ho ještě na
smrtelné posteli do poslední chvíle bezohledně nu-
tila dělat rozsáhlé korektury na její neuspořádaně,
zmatečně dodávané matérii, navíc s neskutečným
množstvím pravopisných a jiných chyb. 

Prožitá bolest ze ztráty tak blízkého člověka
Marii Veselou ale nesrazila na kolena, přes všechny
životní peripetie a zkoušky – a že jich žel bohu za-
žila věru požehnaně – pokračuje ve své tolik po-
třebné činnosti ve prospěch nás všech. Naposledy
ji nenechalo lhostejnou vystavení sovětského
tanku z 2. světové války v Brně, zneuctěného za to-
hoto režimu jedním rádoby umělcem a spol. natře-
ním na růžovo, kde vystoupila s rozhořčeným
projevem, který se setkal se souhlasnou reakcí pří-
tomných občanů, kteří na tank rovněž pokládali
květiny, aby alespoň takto uctili památku 140.000
vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování
naší vlasti od německých okupantů, což je dnes
donekonečna překrucováno a lživě vykládáno a de-
honestováno rusofoby nejrůznějšího zabarvení
a druhu.  

JAN POLÁČEK

DVĚ ŘEKY
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MARIE VESELÁ

TISÍC JEŘÁBŮ
(Památce jedenáctileté Sadako Sasaki 
a všech mrtvých dětí z měst Hirošima 
a Nagasaki, věnováno všem mírovým 
hnutím)

Ani v poupěti
nespočítá své lístky
chryzantéma,
i v popěti se
skrývá žena,
i v poupěti se skrývá 
Sadako.
Slyšte příběh dívenky
Sadako.
Slyšte příběh 
Sadako.
Byla dítě, když se na 
nebi
místo lampiónů
objevila atomová záře,
lidé měnili se v stíny
a zůstala 
jen torza domů.
Legenda o tisíci 
jeřábech
jí dává víru,
legenda jí dává sílu
žít.
Brzy plují jeřábi
nad jejím lůžkem,
plují po stěnách
a usedají na pelesti.
Tak neúnavně pracují 
její ruce, její prsty.
Tisíc jeřábů chce 
žít.
641, 642, 643…
u čísla 644 vzlétla 
Sadako
mezi své jeřáby.
Stal se zázrak.
Děti celého světa
vyrobily
zbývajících 356 jeřábů,
proto žije 
dívenka Sadako,
proto žije

Sadako.
Ať nekonečně krouží
s jeřáby nad kontinenty,
ať navždy si svět
pamatuje příběh
dívenky Sadako,
ať navždy si svět
pamatuje
Sadako!
(7. 1. 2008) 

Naše ukázka je z knihy, kterou vydalo naklada-
telství Balt - East v Praze roku 2011.
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JINDŘICH VICHRA (1. 10. 1918 - 12. 5. 1944)

Jeden z našich největších neznámých básníků
se narodil v Dráchově na Táborsku. Jeho otec Jakub
Vichra pracoval jako železniční dělník, kopáč, po-
zději posunovač a nakonec jako průvodčí. Aby svou
rodinu zabezpečil, koupil na dluh malou usedlost
s polem v Dráchově. Tím na sebe seslal dvojí dřinu�
v hospodářství, které Vichrovy živilo, a na dráze, aby
mohl splácet dluh. Sociální demokrat a evangelík
se v obci vypracoval až na starostu Dráchova, také
dokázal dopřát synům středoškolské vzdělání.
I střední škola však musela být volena skromně
a prakticky.

Jako student Jindřich Vichra zklamal. Reálné
gymnázium neodpovídalo jeho vlastnímu zaměření
a zájmům. Maturitu vydřel a po ní dlouho marně hle-
dal práci. Na další studium by však nejspíš nebylo
pomyšlení ani při lepším prospěchu. Jindřich uva-
žoval o odchodu do Vídně, a nakonec ho hledání za-
městnání dovedlo do Prahy, do letňanské Avie.

I když tomu výsledky z reálky nenasvědčovaly,
z Vichry se vlastní pílí stal vzdělaný člověk. Dobu nu-
ceného nicnedělání využíval k samostudiu, hodně četl
a učil se jazyky. Uměl německy, rusky, italsky, anglicky
a francouzsky. Psal. V šestnácti letech se dočkal otiš-
tění své první básně, kterou napsal pod pseudony-
mem Ladislav Sen. Troufl si i na překlady Wolkerových
básní do francouzštiny. Dopisoval si s Františkem Ha-
lasem, kterého zaujal svým talentem.

K levicovému přesvědčení se Jindřich Vichra do-
stal zcela přirozeně svým rodinným prostředím. Pod
vlivem přátel se stal členem komunistické strany.

V Avii se brzy zapojil do práce v ilegální komunis-
tické buňce. Zároveň pokračoval v psaní. Jeho ile-
gálně tištěné básně jsou přímočaré a úderné, jak
vyžadoval jejich účel. Častý úděl středoevropských
spisovatelů, od nichž doba někdy žádá, aby dali
přednost potřebám boje před uměleckým experi-
mentem a broušením formy:

„Tys plamen rozdmychal
a žádal kámen kvést a v rovinách
sám stál na stráži předsunuté
Tys rozhodl a poslal Lenina
který stavbu proved“
(Karlu Marxovi, úryvek)
Vichrovo dílo bylo rozsáhlejší než jeho neúplná

pozůstalost. Dochovalo se svědectví, že mladí lidé
v jeho komunistické buňce, když jim předvedl své
básně, ho žádali, aby přestal s odbojovými aktivitami
a uchoval se pro budoucnost. Pro Vichru to nepřipa-
dalo v úvahu.

Stal se jedním z nerozlučné čtveřice přátel, kteří
se setkali v komunistickém odboji v Praze. Jedním
byl Jaroslav Frajbiš (1911-1944), strojní zámečník
ze Smíchova, levobřežní instruktor ilegálního vedení
KSČ. Dalším byl Josef Pilař ze Žalova (1912-1944),
dělník ve Vysočanech a Karlíně, pravobřežní instruk-
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tor, později člen III. ilegálního vedení KSČ. Třetí byla
Anna Mlejnková (1915-1944), s níž se Jindřich
Vichra spřátelil ještě před odchodem do Prahy.

Jindřich a Anna si společně pronajali byt v ulici
Ke Karlovu.

„Annu Mlejnkovou, kterou jsem miloval čistou
a bratrskou láskou, prohlašuji za svou sestru. Po-
ložte, prosím Vás, jednou její fotografii vedle mé.“
(Z dopisu na rozloučenou).

Oba byli dobrými přáteli a jejich zdánlivě užší sou-
žití bylo součástí jejich krytí. Také společný byt užívali
i pro potřeby ilegální práce. Mezi skrývanými odbojáři
byli po určitou dobu i Pilař a Frajbiš. Ukrývání osob
nepřátelských Říši bylo také to jediné, z čeho mohla
být po tvrdých výsleších sestavena žaloba proti Jind-
řichovi a Anně. I to však stačilo k trestu smrti.

Gestapo je zatklo 7. 2. 1944. Pro Jindřicha, který
odjel na víkend k rodičům, si dojelo až do Dráchova.
Jindřich Vichra byl varován, ale neodhodlal se
k útěku, aby neohrozil rodiče.

„Ještě jsem s matkou hovořil 
celý kraj spí jí v dlaních.

Dobrou noc, ráno se podívám
na stromy v bocích strání.
Dobrou noc, ráno prohlédnu
králíčky otcovy, oba koně,
ale víc jsem myslel na Prahu,
světelné dírky v okně“
(Úryvek z Elegie)
Ještě té noci si pro něho přišli. Zbyteček života

strávil mladý Jindřich Vichra v cele smrti na Pankráci.
V mizerných hygienických podmínkách, v přeplněné
cele, napsal své zřejmě nejzralejší verše. Říká se
o pobělohorské době, že tehdy Češi ztratili svou elitu.
Ale nejen tehdy. Měl se tedy Jindřich Vichra řídit na-
bádáním, aby se držel stranou? Měl se „uchovat“,
abychom nepřišli o příštího velkého básníka? Nikdo
by mu to nemohl zazlívat. Ale byl by se po opatrném
životě stal alespoň takto velkým básníkem?

Ani jedna výčitka, nic.
Klid. Osud.
„Bylo, jak muselo být. Umírají. Smrt je poslední

zkušenost.“ (Z Jindřichova dopisu Anně Mlejnkové).
EVA BARTŮŇKOVÁ

ZASTAVTE BARBARSTVÍ!
Podle informací z denního tisku plánuje „elita“ Národního muzea, ve spolupráci s Ministerstvem kul-

tury, odstranit z panteonu svěřené budovy busty Julia Fučíka, Fráni Šrámka a dalších spisovatelů, slovem
osobností české národní kultury. Prý byla jejich instalace „politicky motivovaná“, jen zabírají místa jiným,
ovšem „nesporným“ osobnostem, jakými byly kupříkladu mocnář František Josef I., nejen v době senility
přezdívaný „starý Procházka“, nebo Heinrich Clam-Martinic, jehož musí redakce nejmenovaných novin
uvést s poznámkou, že to byl „rakouský politik a ministerský předseda Předlitavska“. Julia Fučíka a Fráňu
Šrámka dnes neznají snad jen absolventi a frekventanti našich svobodných polistopadových škol. 

Oba po sobě zanechali dílo, včetně Reportáže psané na oprátce, jež se v r. 1995 dočkala 317. cizoja-
zyčného vydání, a Stříbrného větru, které se natrvalo vepsalo do paměti našich národních dějin. Mají své
čtenáře, obdivovatele, ctitele, kluby a společnosti. Pokud necháme stranou jen a jen politicky motivované
invektivy, oba zůstávají oceňováni jak u nás doma, tak i v Evropě a v zámoří. Jinak řečeno, dosud se je
nepodařilo totálně vymýtit ze všech našich knihoven, učebnic, televizních obrazovek, z živé paměti všech,
kteří vědí, že vlast bez dějin (vlasti v dědictví nám dané) a bez nestranného zhodnocení dějinného odkazu
jest jen a pouhý prázdný prostor, jakýsi rám, do něhož bude vsazováno jakékoli plátno s jakýmkoli obsa-
hem, ale vždy na základě zvůle těch, kteří se pasovali na „elitu národa“ a nadále chtějí rozhodovat, kdo
je či není spisovatel, kdo byl či nebyl vlastenec, kdo se projevil jako hrdina, kdo patří či nepatří do pan-
teonu naší vlasti. Dříve se „vyhazovali“ Masaryk a Beneš, dnes Fučík a Šrámek, a zítra – „vyklizovači“?

Chce-li vedení Národního muzea vzdát devótně hold Rakousku-Uhersku a vůbec stařičké monarchii,
která to dotáhla na „úrodná jatka“ 1. světové války, může tak učinit jinými prostředky. Potlesku se jistě
dočká. Ale co my? Kdosi nás měl opravdu rád, i když si to možná nezasloužíme. Proto někteří bdíme
a nenecháme si vytunelovat mozky!

Předsednictvo Unie českých spisovatelů
Karel Sýs, předseda, Michal Černík, místopředseda, Věra Beranová, Michael Doubek, Alexej Mikulášek,

Jan Poláček, Michal Polický, Radovan Rybák, František Sarna, Stanislav Zeman
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KALENDÁRIUM 3. Q
Johannes Alakraw – výročí úmrtí 525
(činný v letech 1482 - 1492). Německý tiskař

z Pasova dočasně usazený ve Vimperku. Tam se

zapsal do dějin české knižní kultury jako jeden
z nejstarších tiskařů. Vytiskl zde 3 prvotisky, dva
latinské a jeden český.

Anna Hostomská – výročí narození 110
(6. 8. 1907 Pelhřimov – 28. 3. 1995 Praha). Hu-

dební vědkyně a publicistka, významná propagá-
torka operní tvorby. Začínala v r. 1929 v rozhlase,
kde externě pracovala i po odchodu do důchodu
v r. 1962. Publikovala knižně i časopisecky, připra-
vovala pořady pro pražské Divadlo hudby. Široce
známé jsou její knihy Opera – Průvodce operní
tvorbou, Příběhy, pohádky a pověsti paní Hudby
nebo Kouzelný svět.

Jaroslav Foglar – výročí narození 110
(6. 7. 1907 - 23. 1. 1991, vždy Praha). Spiso-

vatel, publicista, významná osobnost skaut-
ského hnutí. Od mládí se pod přezdívkou Jestřáb
zapojil do skautingu. Spolupracoval s časopisy
Mladý hlasatel, Junák, Vpřed. V některých obdo-
bích nesměl publikovat. Ve 30. letech vydal pr-
votinu Přístav volá, slavnou knihu Hoši od bobří
řeky a jako komiks v Mladém hlasateli Rychlé
šípy (trilogie Záhada Hlavolamu, Stínadla se
bouří, Tajemství Velkého Vonta). V 60. letech
např. knihy Tajemná Řásnovka a Poklad černého
delfína. Rychlé šípy dostaly podobu televizního
seriálu (1969).

Kamil Lhoták – výročí narození 105
(25. 7. 1912 - 22. 10. 1990, vždy Praha). Malíř

a grafik. Vystudoval práva a umění se věnoval jako

samouk. Tématem jeho obrazů je moderní tech-
nika, auta, letadla, vzducholodě a industriální kra-
jina. V r. 1947 získal zlatou medaili na Bienále
v Benátkách za kreslený film Atom na rozcestí. Ce-
něny jsou jeho ilustrace k Branaldově knize Děde-
ček automobil.

Jožka Jabůrková – výročí úmrtí 75
(16. 4. 1896 Ostrava - 31. 7. 1942 Ravensbrück).

Novinářka a pracovnice komunistického ženského
hnutí, účastnice protifašis-
tického odboje. Pracovala
s dětmi jako učitelka v ma-
teřské školce, a v Praze jako
cvičitelka Dělnické tělový-
chovné jednoty. V letech
1929 - 1939 řídila časopis
Rozsévačka (po jeho zákazu
Kytice). Psala povídky a ro-
mány na pokračování ve
stylu ženské četby. Působila v Ústředním zastupi-
telstvu hl. m. Prahy. Za okupace byla vězněna
v Drážďanech a zahynula v koncentračním táboře
Ravensbrück, kde byla členkou internacionálního
vedení ilegální komunistické organizace. Juraj
Herz o ní natočil film Zastihla mne noc. Její pomník
v pražských Košířích byl odstraněn po převratu
v roce 1989.

Josef Boleslav Pecka – výročí úmrtí 120
(19. 9. 1849 Praha – 25. 7. 1897 Chicago). Bás-

ník a redaktor. Člen Českoslovanské sociální de-

110

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Po
je

dn
án

í o
 s

vá
to

st
i o

ltá
řn

í. 
Ti

sk
 J

oh
an

n 
Al

ak
ra

w
, 1

48
4

Lipa_02_2017_LIPA  30.08.17  16:52  Stránka 110



111

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

mokracie. Ve svých básních dbal nejen na obsah,
ale i na formu. Je řazen mezi přední autory nej-
starší generace dělnických básníků. Byl redakto-
rem Dělnických listů, spoluzakladatelem časopisu
Budoucnost. Před politickým pronásledováním
emigroval do USA, kde až do předčasné smrti re-
digoval časopis Budoucnost. Vydal např. sborník
Zpěvník českých dělnických písní (1887), a sbírku
Sebrané básně (1899).

František Ladislav Čelakovský
– výročí úmrtí 165
(7. 3. 1799 Strakonice - 5. 8. 1852). Básník

a vědec. Studoval filosofii v Praze, Budějovicích
a Linci. Umělecká tvorba mu nezajistila dostatek
prostředků k obživě, proto pracoval jako vychova-
tel, od r. 1834 jako redaktor Pražských novin. Exis -
tenčně mu pomohlo získání místa knihovníka
u rodiny Kinských, a později místa profesora sla-
vistiky na univerzitě ve Vratislavi, po kterém násle-
dovalo pozvání z Prahy. Z jeho tvorby: Mudrosloví
národu slovanského v příslovích (1852), Ohlas písní
ruských (1829), Ohlas písní českých (1839).

Jiří Srnka – výročí narození 110
(19. 8. 1907 Písek – 31. 1. 1982). Hudební skla-

datel. Komponoval scénickou hudbu k činoherním
dramatům a napsal též řadu vokálních i instrumen-
tálních skladeb, ale především se věnoval filmové
hudbě. Začal v Osvobozeném divadle jako hous-
lista a kapelník, krátce působil v orchestru Národ-
ního divadla. S filmem se okrajově setkal také jako
herec (dirigent ve filmu Pudr a benzín). Byl auto-
rem hudby například k seriálu F. L. Věk, k filmům
Jan Hus, Stříbrný vítr, Měsíc nad řekou, Mlhy na
blatech nebo Krakatit.

Jan Pilař - výročí narození 100
(9. 9. 1917 Stříbřec u Jindřichova Hradce - 

19. 10. 1996 Praha). Básník, spisovatel a redaktor.
Po zavření vysokých škol a tříměsíčním věznění
v Sachsenhausenu pracoval v nakladatelství No-
vina. Po osvobození vedl kulturní rubriku Zeměděl-
ských novin. Zastával vedoucí funkce především
ve Svazu československých spisovatelů a nakla-
datelství Československý spisovatel, jehož byl ře-
ditelem. Kromě vlastní tvorby překládal především
z polštiny.

Valerie Kaplanová – výročí narození 100
(12. 9. 1917 Hlinsko – 13. 5. 1999 Pardubice).

Filmová a divadelní herečka. Dětství strávila ve
Vídni, kde po ukončení rodinné školy začala pra-
covat jako sekretářka. K herectví se dostala přes

amatérské divadlo. První profesionální angažmá
měla v Liberci, přes další scény došla do Východo-
českého divadla v Pardubicích (1961-1999). Celo-
národní popularitu získala rolí babičky ve filmových
komediích Zdeňka Trošky Slunce, seno…

Toyen – výročí narození 115
(21. 9. 1902 Praha - 9. 11. 1980 Paříž). Vlastním

jménem Marie Čermínová. Malířka, surrealistka,
významná osobnost
umělecké avantgardy
dvacátých let minu-
lého století. Úzce
s p o l u p r a c o v a l a
s Jindřichem Štýr-
ským, byla členkou
Devětsilu, Spolku vý-
tvarných umělců
Mánes, zakládající
členkou Skupiny sur-
realistů v ČSR. V roce
1947 z politických důvodů odešla do Francie. 

Václav Kašlík – výročí narození 100
(28. 9. 1917 Poličná u Valašského Meziříčí – 4.

6. 1989 Praha). Dirigent, hudební a operní skladatel
a režisér. Od r. 1945 pracoval pro pražskou operu
(Opera 5. května, po sloučení scén Národní diva-
dlo). Režíroval i na řadě zahraničních scén. Hu-
debně i režijně připravil např. Branibory v Čechách,
později se soustředil na režii: Dalibor (1955), Juli-
etta (1963), Boris Godunov (1968) aj. Zkomponoval
na vlastní libreto podle lidových textů Zbojnickou
baladu, podle Felliniho zpěvohru Silnice a podle
Viktora Dyka Krysaře. Jeho Krakatit je právě uvá-
děn v Národním divadle. Je autorem filmového
zpracování Rusalky a Prodané nevěsty.

Tomáš Garrigue Masaryk - výročí úmrtí 120
(7. 3. 1850 Hodonín - 14. 9. 1937 Lány). Státník,

politik, filosof a pedagog, první československý
prezident. Působil jako profesor filosofie na české
části Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Založil
revue Athenaeum, spoluzaložil časopis Osvěta
a byl vedoucím redaktorem Ottova naučného slov-
níku. Vystoupil proti odsouzení Leopolda Hilsnera
za údajnou rituální vraždu v Polné a za vědecké
prozkoumání původu Rukopisů. Byl poslancem
Říšské Rady za Mladočechy a později za jím zalo-
ženou Českou stranu pokrokovou. Za 1. světové
války v exilu připravoval podmínky pro vznik sa-
mostatného Československa, jehož prezidentem se
pak stal. EVA BARTŮŇKOVÁ
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