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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Milí čtenáři
byť opět s menším zpožděním, je tu nová Lípa. Stále se ještě vyrovná-

váme se zablokováním naší činnosti v závěru minulého roku, ale věřím,
že se toto opoždění podaří dohnat a naší Lipku vydávat v původních ter-
mínech. 

A na co se můžete těšit tentokrát? V úvodu je zásadní článek od Stani-
slavy Kučerové Dočká se obrození probuzení? Otázka, která je znovu ak-
tuální. Následuje Rudolf Hegenbart se svým podzimním zamyšlením
Vysázejme 100 líp, jako symbol národní hrdosti. Po projevech Marie neu-
dorflové a Lenky Procházkové, které zazněly na předvolebním shromáždění
občanů na Václavském náměstí v Praze se věnujeme problematice Sudet-
ského landsmanšaftu. Bohužel i nadále se mohou sudetští Němci domáhat
vrácení majetků v naší zemi, a bohužel i nadále mohou počítat se vstříc-
ností některých partají v Čechách, a samozřejmě též havloidů, pravdolás-
kařů a pražských kavárníků a povalečů. Nacistické propagandě je věnován článek Petra Žantovského
Vlajky vzhůru. Následně se nad evropanstvím a vlastenectvím zamýšlí básník Michal Černík v článku
Lekce z národní hrdosti. Tucet básníků nemůže chybět. Poté s Michalem Černíkem hovoří Václav Franc,
který je duší periodika ČAJ, Časopisu Autorů Jičínska pro chvíle pohody. S Kateřinou Perknerovou jsem
se dohodl na převzetí a otištění jejího rozhovoru s předsedou Jazzové sekce Karlem Srpem. Myslím, že
neztratil nic na své aktuálnosti. Honza Korál, člen předsednictva VNK, zde má poté prostor ke svému pro-
hlášení k pořadu Newsroom ČT24 (nejen) o Všeslovanském sjezdu v Rusku. Potvrzuje se, že i nadále zů-
stává tzv. veřejnoprávní Česká televize zdrojem dezinformací, kterými neustále masíruje a klame naši
veřejnost, zůstávajíc tak pevnou součástí hybridní války, nesmyslně vedené proti Ruské federaci. Pro naše
čtenáře jsem přepsal ze záznamu z TV RT (Russia Today) rozhovor s americkým publicistou a aktivistou
Paulem Craigem Robertsem, nazvaný Rusko se musí vzbudit a zbavit se bludu o možnosti dohody s USA.
Hned navazuje Robertsova analýza, věnovaná tzv. konspiračním teoriím, kde popisuje vymývání mozků
mainstreamovými sdělovadly v USA, a nejen tam. Dospívá k závěru, že v západním světě vlády klamou
svůj lid a konspirují proti němu. Neúnavný Petr Žantovský se svým článkem s nevinným názvem Chlapeček
a Tlouštík varuje na příkladu Hirošimy a Nagasaki před použitím jaderných zbraní s tím, že tuto minulost
je třeba připomínat zvláště dnes, kdy jaderné zbraně se stávají nedílnou součástí státního terorismu. Pen-
tagon snad okupují psychopati, nechápající, co mohou rozpoutat za Armageddon. Prostě Rusko se dostalo
příliš blízko k mírovým hranicím paktu NATO. Situaci jasně osvětluje britský režisér John Pilger v komentáři
Na pláži 2017: Půvab jaderné války. Publikujeme varování Vladimíra Putina Svět je na pokraji rozsáhlého
válečného konfliktu. Následují další analýzy a komentáře na toto téma. A ovšemže rozhovory, eseje, ko-
mentáře a recenze nových knih, a další publicistika, věnovaná především kulturní oblasti. 

Věřím, že vás Lipka opět zaujme a těšíme se na vaši odezvu.
Zajímavé počtení vám přátelé přeji. Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa
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Dočká se obrození probuzení?
Otázka, která je znovu aktuální
STANISLAVA KUČEROVÁ

Bez úvahy o probuzení a obrození národa nelze
hovořit o našich novodobých dějinách.

Tyto dějiny začínají vyproštěním pozůstatků češ-
ství z trosek pobělohorské zkázy,  probuzením ná-
rodního vědomí z temna po ztrátě samostatnosti
a svébytnosti,  osvobozením od strachu a bázně
a od hrozeb a zničujících koniášovských  výzev,
„Zapalte kacířské bludy, zkazte pekelné obludy,
spalte pohanské nevěry.“

Po nešťastné bitvě na Bílé hoře přestal existovat
nejdříve náš stát. Roku 1621 fakticky, roku 1627
pak právně. Panovník vydal Obnovené zřízení zem-
ské: Česká koruna patří napříště jeho rodu dědičně,
němčina se stává rovnoprávnou s dosud oficiálním
jazykem českým. Dodejme, že za daných poměrů
jej odevšad vytlačuje. Národ je uchvácen cizím ví-
tězným vladařem, podroben jeho víře (cuius regio,
euis religio), zbaven vlastního sněmu, práv a svo-
bod svých zástupců, ochuzen o vyšší stavy, kdy
naši lidé odešli do ciziny jako exulanti pro víru pro-
následovaní, připraven o jejich majetky (byly kon-
fiskovány a rozdány cizím válečným dobrodruhům
ve službách panovníka - nově vzniklé, „pobělohor-
ské“ šlechtě), přišel i o vzdělanost (obohatila jiné
země). Byl připraven o všechno, čemu věřil, co ctil,
co miloval. Zbyl mu jen nevolný lid, odsouzený
k násilné rekatolizaci a tuhému poddanství. Na-
stalo přikázané  silentium – mlčení národa na po-
kraji  zániku.

A přece se stal zázrak. Na přelomu 18. a 19. sto-
letí  se zvedl zápas za český jazyk a za  českou
kulturu, za identitu národa proti  germanizaci. Pro-
citly  síly, silky a silečky (slovy F. Palackého),  které
podnítily utváření novodobého národa nejdříve  po
stránce jazykově kulturní a potom  i po stránce
státně politické.

Starší čtenáři znají F. L. Věka, dílo Aloise Jiráska,
které opakovaně vycházelo od roku 1888. (O kom-
pletní vydání všech Jiráskových spisů se po 2. svě-
tové válce zasloužil profesor Zdeněk Nejedlý, hlavní
činitel celostátní edice, zaštítěné jménem prezi-
denta Klementa Gottwalda. Je to vzácný a po-

třebný příklad snahy  spojovat naši národní identitu
s identitou sociální. Dnes se nedbá ani o jednu
z nich a Jirásek byl nadto křivě osočen, že vnesl
do vnímání české historie mýty. Jako příklad uve-
deny jeho knihy Staré pověsti české, Temno a Pso-
hlavci.)

Jiráskův F. L. Věk je 5tidílná románová kronika
– historicky věrný obraz probouzení národa a jeho
kulturní obrody. Se všemi známými osobnostmi,
které se tehdy o to zasloužily. Literární historik
Arne Novák napsal, že jde o autentickou kroniku
českého osvícenství i vlastenectví literárního, ja-
zykového a divadelního. Kolem ústřední postavy
jsou tu seskupeny celé zástupy pražských i ven-
kovských buditelů ze všech vrstev národa.

Starší televizní diváci znají F. L. Věka jako 13ti-
dílný černobílý filmový seriál režiséra Františka Fi-
lipa z roku 1970. Filmové dílo je ve shodě s literární
předlohou prodchnuto láskou k vlasti a úctou k ná-
rodnímu dědictví i k památce těch, co křísili  rodný
jazyk a lásku k rodné zemi.

Zásadní význam pro začátek našeho obrození
mělo celoevropské osvícenství, myšlenkový směr,
který v zájmu všeobecného pokroku útočil na pře-
žitý feudalismus a neudržitelný absolutismus.
V našich zemích se zpočátku uplatnily zejména
osvícenské reformy vladařské, tereziánské a jose-
fínské. Jmenujme aspoň školskou reformu z roku
1774, a toleranční patent a zrušení nevolnictví
z roku 1781. Tyto reformy vytvořily důležité pod-
mínky pro další vývoj. Uvolnily venkovský lid z tvr-
dého područí a nesvéprávnosti, umožnily mu
opustit půdu, volit a měnit zaměstnání, stěhovat se
do města, vzdělávat se, usilovat o kulturní vzestup
a rozvoj.

V zemích, kde národy měly své státy, se pod
hesly osvícenství vedly zápasy státně politické
a sociální, o charakter ústavy, o rozdělení moci,
o občanská práva. U potlačených, bezprávných ná-
rodů, které vlastních států neměly, muselo dojít
nejdříve k probuzení národního vědomí a jazyko-
vému, literárnímu a kulturnímu obrození. Tak tomu
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bylo i u nás. Odpor proti všeobecnému útlaku v na-
šich zemích, ponížení a znevážení mateřštiny,
centralizace a germanizace. Noví vzdělanci, kteří
přišli pracovat a studovat do měst jako rodáci
z venkova, postupně vytvořili novou inteligenci, kri-
tickou k daným poměrům. Byla to vrstva chudá na
majetek, ale bohatá láskou k domovu, k zemi
svého původu. Jejich horlivostí, obětavostí, tvoři-
vostí se měnilo ovzduší našich měst a městeček.
Již nebylo bezvýhradně německé. Národ se pro-
bouzel. Dochovaly se z té doby výroky, které se
staly erbovními zaklínadly, hesly buditelů: Minula
noční hodina. Rozednívá se. Za ranních červánků.
Česká svíce ještě nedohořela. Ne, a už ji nesfouk-
nou. V práci a vědění je naše spasení.

Literární historikové ukazují, že buditelská čin-
nost prošla třemi fázemi:

1. Fáze obranná (1775 - 1805) – generace Dob-
rovského

Josef Dobrovský (1753 - 1829), mimořádně na-
daný osvícenský jazykovědec, položil základy pro
studium českého jazyka - bohemistiku a pro stu-
dium slovanských jazyků -  slavistiku. Byl všeo-
becně, i v zahraničí, uznávanou autoritou
a patriarchou našeho obrození.

V centru pozornosti vlastenců byla tehdy obrana
jazyka a jeho někdejší dokonalosti. F. M. Pelcl vydal
roku 1775 proslulou, latinsky psanou Obranu ja-
zyka českého od Bohuslava Balbína. Ten ji napsal
o 100 let dříve, ale byl pro své názory pronásledo-
ván a nesměl ji vydat. Obrana jazyka českého má
18 kapitol a líčí podrobně slavnou minulost i smut-
nou přítomnost  českého jazyka a českého králov-
ství. Příčiny úpadku vidí autor v důvěřivosti Čechů
vůči cizincům, v jejich lhostejnosti k osudům krá-
lovství a v nepřátelství mocných. Varuje před osu-
dem Polabských Slovanů a prosí svatého Václava
o ochranu, slovy známé písně Nedej zahynouti...
Do češtiny byla  Balbínova Obrana jazyka českého
přeložena až v 2. polovině 19. století. V době Pelc-
lově bylo jen málo lidí, kteří dovedli číst česky.
Psalo se proto o českém jazyce - a o slovanských
jazycích vůbec - německy nebo latinsky.  Budouc-
nost češtiny se jevila jako  velmi nejistá.

(Roku 1945, bezprostředně po 2. světové válce
válce, vydal Albert Pražák  mimořádně cennou
knihu Národ se bránil. Obrany národa a jazyka čes-
kého od nejstarších dob do současnosti. Má 410
stran).

2. Fáze  ofenzivní (1805 – 1830) - generace
Jungmannova

Josef Jungmann (1773-1847) horoval pro rozší-
ření živého českého jazyka ve společnosti. Patřil
k romantikům, kteří  budili  lásku k vlasti. Pořídil
obrovský Slovník česko-německý, svěžím jazykem
překládal díla světové klasiky do češtiny, tvořil chy-
bějící česká slova i vědeckou terminologii. Dával
příklad pro vlasteneckou agitaci:  Denice vzešla,
jitřenka se rdí.

Ale stále bylo vlastenců málo a málokdo ještě
věřil v budoucnost národa. Z té doby se dochoval
krásný výrok mladého Palackého: „Budeme-li se
tak všichni chovat, pak ovšem musí zahynouti náš

národ hladem duchovým. Já aspoň, kdybych byl
třebas cikánského rodu, a již poslední jeho poto-
mek, ještě za povinnost bych si pokládal, přičiniti
se všemožně k tomu, aby aspoň čestná památka
po něm zůstala v dějinách člověčenstva.“ (Ta slova
platila Dobrovskému a hraběti Šternberkovi, s vý-
zvou, aby psali česky. Stalo se to roku 1825.)

Kterýsi disident odsoudil obrození  slovy: „Kdyby
nebylo Jungmanna, mohli jsme být Němci a mít
klid.“

3. Fáze  vrcholná  (1830 - 1848 )  - generace Pa-
lackého.

František Palacký (1798 - 1876), historik osví-
censké kritičnosti i romantického nadšení. Muž
světového rozhledu, vynikající organizátor. Jeho
Dějinami a politickým působením vrcholí české ob-
rození. Označení fáze vrcholné se překrývá s ozna-
čením doba předbřeznová, tj. doba před březnem
1848, kdy se u nás dalo novodobé revoluční hnutí
poprvé do pohybu. Obrození národa literaturou
umožnilo pomyslet i na obrození politické. Rok
1848 je revoluční v celé Evropě. (Paříž, Vídeň,
Frankfurt...).

I v Praze vypuklo revoluční vzrušení a nadšení,
šířily se letáky, pořádala veřejná shromáždění,
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schůze, petice, došlo i na vyjednávání s vládou.
A tím začal novodobý  politický život v českých ze-
mích. Obrozený národ zatoužil po svébytnosti, po
svobodě, politickém uplatnění, po vlivu na řízení
veřejných záležitostí, po právu   usilovat o obecné
blaho.

Stálo to mnoho letitých a často strastiplných
bojů, než se toho náš národ domohl. Než se poda-
řilo zbavit se cizí nadvlády a získat samostatný
stát. Stalo se to  až roku 1918,  po první válce svě-
tové. Odvěký sen stal se skutkem - vznikla demo-
kratická  Československá republika.

******************
Charakteristika českého novověku od uznáva-

ného historika prof. Josefa Pekaře,  shrnuje
stručně a výstižně  hlavní děje. Ač katolík, napsal
objektivně a podle pravdy:

„Na Bílé hoře nezvítězila kultura vyšší“, zdůraz-
nil, jakoby předvídal, že nám to někteří dnešní vy-
kladači budou tvrdit. „A jakkoli se potom vznesly
kupole barokních kostelů a honosné fasády barok-
ních paláců v pokatoličené Praze, vítězný postoj je-
jich nemohl nikdy zaplašit památku slz a krve, jimiž
v letech hrůzy naplnil brutální vítěz znásilněnou
zemi... Bílá hora, ztráta české samostatnosti, po-
nížení a úpadek, bylo neštěstí, neštěstí bez míry
a hranic.Hle, jak úžasným tempem pracovaly dě-
jiny. Od skepse vlastenců, proucích se před stale-
tím (ovšemže jazykem německým), lze-li vůbec
doufat, že by si český národ stvořil vlastní litera-
turu, od let, kdy nebylo jediné české vyšší třídy
obecné školy, a kdy společenský, literární a úřední
styk vzdělaných vrstev českého původu byl skoro
naskrz německý, až k dnešku, kdy bohatstvím vý-
chovných ústavů všeho druhu i kvantem produkce
duševní můžeme se měřit čestně s nejpokročilej-
šími zeměmi světa, od let všeobecného němec-
kého poddanství...kdy země naše byla
nesvobodnou provincií státu nám cizího, až k státu
československému, až k plné samostatnosti...“

*******************
Historici  ukázali, jak světlo obrození zahnalo

mračna pobělohorského temna. Stalo se  to již
dávno. Ale nehrozí nám dnes nové temno?

Dovolte, abych  připomněla  jedno  své dřívější
setkání s památkami  našeho  obrození. V zámku
ve Žďáru nad Sázavou, pod Zelenou horou, bylo do-
nedávna možno navštívit u nás zcela ojedinělé Mu-
zeum knihy. Mohli jste tu sledovat bohaté soubory
exponátů ze světových  dějin písma a literatury.

Bylo možno žasnout i nad provokující konfrontací
dvou kulturních celků. V jedné místnosti bylo
možno obdivovat slavnou francouzskou Encyklo-
pedii věd, umění a řemesel (1751 - 1772, s dodatky
a rejstříky z roku 1780). Vitríny od podlahy až ke
stropu vyplněné 35 objemnými folianty v dokonalé
vazbě, dílo proslulých osvícenců od Diderota po
Rousseaua. A naproti v malých vitrínách, které  se
zdály poloprázdné – počátky českého a sloven-
ského národního obrození. Chudičké krejcarové
knížečky. Každá by se vešla do dlaně. Byly to vý-
tvory, jimiž se národ, umlčený po roce 1620, znovu
vracel do evropských dějin kultury. Našli jste tu na-
příklad sbírky veršíků Thámových a Hněvkovského
a Krameriovy c. k. vlastenecké noviny z přelomu
18. a 19. století.  Časoměrné Básně J. Kollára
z roku 1821, sešitové  vydání Palackého Dějin ná-
rodu českého v Čechách a na Moravě (1836). Byl
tu Čelakovského Ohlas písní ruských (1829), a o 10
let mladší Ohlas písní českých (1839). A byl tu i do-
klad o zrození básníka, Máchův Máj (1836),  Erbe-
nova Kytice (1853) a Babička Boženy Němcové
(1855). Bylo to setkání plné dojetí, obdivné lásky
a úcty.

(Je mi líto, že jsem o Muzeu knihy musela mluvit
v minulém čase. Zelená hora, památka chráněná
UNESCEM, připadla církvi jako restituce  a Muzeum
knihy bylo roku 2014 zrušeno.)

Nezapomínejme, že v době, kdy ve Francii vy-
cházela Encyklopedie, zbrojnice ducha  pro Velkou
revoluci, byli naši předkové ještě negramotní ne-
volníci. Povinná školní docházka platila od roku
1774, nevolnictví bylo pak zrušeno roku 1781,
stejně  jako  pronásledování pro náboženskou víru.

Ale již nedlouho po těchto osvícenských refor-
mách čeští obrozenci probudili a oživili  jazyk a po-
ložili základy věd a umění. Pak zahájili i politický
zápas. Do konce 19. století dosáhli mezinárodní
úrovně, a po 1. světové válce i politické samostat-
nosti v demokratickém Československu. Dalo
mnoho práce a úsilí překonat neblahé dědictví Bílé
hory. Teprve 100 let po tom, co končila  edice
slavné francouzské Encyklopedie, byla v Praze ob-
novena česká universita (1882). A další university
v Brně a v Bratislavě vznikly až v Československé
republice, po roce 1918. Nelze než vzpomínat na
naše národní obrození s úctou a láskou. Bez něho
by nebylo našeho svébytného života, naší tvořivé
činnosti, naší kultury. Ale vědí to ti, kteří idejemi
ovlivňují veřejný prostor?
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Stalo se podivnou módou, dnes si nic z minulosti
nepamatovat, anebo, což je zvláště  nápadné a po-
vážlivé, naši minulost a historické děje a osobnosti,
kulturní dědictví nejen dílem zamlčovat, ale dílem
i všemožně znevažovat. Tak například český mi-
nistr kultury se dal před lety slyšet, že naše obro-
zení nebylo to pravé ořechové, protože jsme se
vymezovali od Němců a to nás izolovalo od Evropy.
Pan ministr asi nebyl v Muzeu knihy, a tak si neu-
jasnil, že naši obrozenci nijak nezpůsobili naši izo-
lovanost od Evropy, ale naopak, a že kdyby se
nevymezili proti germanizaci, podlehli bychom jako
národ asimilaci. Dnes by tu nežil jediný Čech a pan
ministr by neměl komu ministrovat.

Pan ministr ovšem není se svým názorem sám.
Od převratu v roce 1989 nepřestáváme žasnout
nad neutuchajícími proudy pohrdavého a nenávist-
ného ostouzení našich národ-
ních dějin a naší národní kultury.
Chrlí  je většina tisku i televiz-
ních kanálů. Hledáme-li zřídla
tohoto mediálně šířeného po-
mlouvání a špinění, najdeme ob-
jemnou knihu Úloha Čechů
v dějinách (Praha 1991, 690 s.),
kterou pod pseudonymem Podi-
ven vydala trojice autorů Petr
Pithart, Petr Příhoda a Milan
Otáhal. Prý zrcadlo, nastavené
českému národu. Ve skutečnosti
pomlouvačný pamflet, do něhož
se promítl příkrý, odmítavý vztah těch německých
análistů, kronikářů a historiků, kteří během staletí
podporovali, zdůvodňovali a oslavovali expanzivní
a agresivní činy svých vládců. Je to sbírka pomluv
a špinění v duchu nejhrubšího nacionalismu – arci,
a v tom lze spatřovat jisté novum – na domácí
půdě a z českého pera – nepokrytě protičeského
zaměření.  Historické děje se tu podávají bez lidské
účasti a bez porozumění pro zápas napadeného,
ale s povýšeným despektem a zlomyslným poškle-
bováním agresora. Podiven pohrdá Čechy jako ot-
roky, ale nechce jim dovolit, aby se osvobodili.
Odsuzuje opovážlivé Přemyslovce, kteří nechtěli
být vazaly  německo-římských císařů, pranýřuje
troufalost husitů, kteří se opovážili vykloubit z du-
chovních svazků Evropy, tupí stavovské rebely a po
nich  exulanty, tajné nekatolíky, buditele a obrodiče,
austroslavismus, panslavismus, čechoslovakis-
mus, Volnou myšlenku, Sokoly, legionáře, Masa-

ryka, Beneše, první republiku… Nejde o historic-
kou pravdu, ale o útok na historické vědomí čes-
kého národa. Za cenu zamlžování, zveličování
i bagatelizování, překrucování i vysloveně nesluš-
ného lživého pomlouvání řadí vybrané historické
jevy tak, aby byla potvrzena apriorní ideologická
konstrukce (čím se liší od rasistické?!), že Češi jsou
živel zaostalý, primitivní, málo tvořivý, zatímco
Němci jsou státotvorné plemeno a nositelé vyšší
kultury.

Neprávem se prý dovoláváme slavné minulosti,
velikosti svých předků, kulturního bohatství svého
národa. Jsou to samé anomálie, kterými jsme urá-
želi universalismus a jiné vznešené ideje svaté říše
římské německého národa, vlídnou monarchii
habsburskou i právní cítění Němců v našem po-
hraničí. Nejvíce jsme se prohřešili tím, že jsme

podle Podivena lstí a podvodem
získali, a pak ještě znovu obno-
vili samostatný stát, proti vůli
těch, kteří si - s Podivenovým
souhlasem -osobovali právo
nám vládnout.

Podiven stíhá pohrdáním
a posměchem všechno, čím
Češi žili a oč usilovali. Tak třeba
Jungmann (ó té nepoctivosti!),
si vypůjčoval slova od jiných
Slovanů. Hanka, kterému nesta-
čily pověsti v Kosmově Kronice,
podvrhl údajné Rukopisy

a Smetana, Mánes, Aleš, Myslbek, Zeyer, Fibich aj.
nebádali o jejich věrohodnosti (jaká hanba!), ale in-
spirovali se ve své umělecké tvorbě poetickou krá-
sou básní, které se tu náhle objevily. A Karolína
Světlá prý  byla nenadaná snaživkyně a Hálek, fa-
vorizovaný současníky před Nerudou, se měl stát
českým Shakespearem (směšné!), a Neruda byl ci-
tový deviant, a proto tak přilnul k národu. Mácha
byl dobrý básník, ale to jen dík jakési barokní filiaci
své poesie. A Palacký s celou politickou reprezen-
tací šel manifestovat do carské Moskvy (taková
ostuda!), a Havlíček byl šovinista, Masaryk po-
vrchní myslitel a posléze podlý (!) politik a všechny
české politické koncepce, austroslavismus, pan-
slavismus i čechoslovakismus, byly jen provokací
vznešených idejí německého hegemonismu, zalo-
ženého přímo plemenně, státotvorným géniem
Germánstva. Češi si nedovedou vládnout. Jejich
nedostačivost a bažení po nedostižných vzorech
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se promítlo i do budování Národního divadla. (Heslo
Národ sobě? Směšné. Kde je tu jaký národ?) A So-
kolové byli paramilitantní organizace (!).

V antiemancipačním zaujetí vadí všechny projevy
českého vlastenectví, nedbání integrující role křes-
ťanství a katolické církve, a nerespektování státo-
tvorného génia německého národa. A aby nás snad
nenapadlo aspoň zčásti se státotvorně integrovat,
shromažďují ideologickou munici pro separatistické
rozeštvávání nejen Čechů a Slováků, ale i Čechů
a Moravanů. Podle Podivena jsou si Češi svými
osudy sami vinni. Nemuseli si spolu se Slováky pro-
jít národním obrozením, nemuseli se úspěšně an-
gažovat v 1. světové válce, nemuseli si zřídit
demokratickou republiku. Adolf Hitler nemusel že-
hrat na versailleského zmetka a ujímat se svých
soukmenovců, kteří si přece ČSR nepřáli. Nemuselo
být Mnichova, nemuselo být Protektorátu Böhmen
und Mähren. Ve střední Evropě mohl být klid.

Ale teď bez ironie. Ano, naši předkové mohli jít
dějinami i jinou cestou. Polabské a Pobaltské Slo-
vany již hlava nebolí.

Zaráží, že renomovaní autoři nepřistoupili k té-
matice jinak, nově, interkulturně, že se nepokusili
paralelizovat nezrušitelné protivy a hledat integru-
jící momenty na vyšší úrovni obecnějších, všelid-
ských kulturních hodnot. Takto pod záminkou
léčení národní duše a boření mýtů předvedli tech-
niku totální destrukce sebedůvěry národa, tech-
niku ponižování, napadání a ničení sebeúcty
člověka a jeho identity, založené na národní pří-
slušnosti. Pokusili se znevážit, znehodnotit, znectít
všechno, co se v našem vědomí váže k národní his-
torii, národní tradici, národní kultuře. Pokusili se
připravit nás o naše národní hodnoty a ideály. Víme,
že bytost, která je zbavena vědomí svých hodnot,
není schopna činu. Národ, zbavený sebeúcty, není
schopen hájit své zájmy.

Máme teď u nás dvojí pojetí společných dějin
Čechů a Němců. Jsou to dvě vyprávění, která ne-
mohou být protikladnější. Srovnání obou pojetí lze
(podle pramenů) podat věcně a přehledně takto:

1. Podle Čechů přišli Němci do země jako kolo-
nizátoři a dobyvatelé. V německém podání přišli
imigranti z německých zemí jako nositelé a strůjci
pokroku a činitelé vývoje.

2. Dobu husitskou ctí Češi jako zdroj demokra-
tických tradic země a počátek evropské reformace,
jako slavné období českých dějin. Podle Němců to
bylo hrůzostrašné a úděsné barbarství.

3. Baroko je pro Němce označením doby kultur-
ního rozkvětu. Pro Čechy je to temno, do kterého
byli uvrženi po porážce stavovského povstání,
ztrátě suverenity, triumfu habsburské protirefor-
mace a zničení protestantské elity národa. Jen
díky buditelům a národnímu obrození se opět stali
národem.

4. Vznik Československé republiky roku 1918
znamená pro Čechy spravedlnost, návrat suvere-
nity po dlouhých 300 letech nesvobody, otevřenou
možnost budovat s láskou nezávislý a demokra-
tický stát.

Němci odmítli tento nový stát přijmout. Jevil se
jim jako zneuznání jejich práva na sebeurčení a na
seberealizaci. Až Mnichov 1938 přinesl jim kýže-
nou nápravu a satisfakci. V očích Čechů bylo
ovšem rozbití Československa přičiněním němec-
kých spoluobčanů ve službách Adolfa Hitlera vele-
zradou a zločinem.

5. Protektorát Böhmen und Mähren znamenal
pro Čechy vyhánění z pohraničí, zatýkání, popravy,
ponižování a pokořování, nejhlubší porobu, likvi-
daci inteligence. Byly zavřeny vysoké školy, popra-
veno 60 universitních profesorů a docentů.
A budoucnost? Po vítězství Třetí říše byla připra-
vena totální germanizace, deportace, genocida. Ve
vlastní zemi neměl zůstat ani jediný Čech. Podle
Němců se Čechům za války nežilo špatně. Nemu-
seli rukovat do boje, měli co jíst, byť na lístkový pří-
děl, nebyli bombardováni.

6. Denacifikační odsun Němců z Českosloven-
ska z rozhodnutí vítězných mocností z 2. světové
války přinesl Čechům rozuzlení dávných i nedáv-
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ných excesů a základ stability evropského pová-
lečného uspořádání. Němci v odsunu spatřili ka-
tastrofu, bezpráví a zločin všech zločinů.

Je pozoruhodné, jak po roce 1989 téma odsunu
ožilo. Dříve bylo jak v SRN, tak v Rakousku tabu, jen
s výjimkou  vysídleneckých spolků. Bylo nepohodlně
a trapně spojeno s nacismem. Věřilo se, že časem
zmizí ze světa vůbec. Paradoxně však  sjednocování
Evropy jako by probudilo démony minulosti. Objevila
se „změna paradigmatu“. Mnohým ze spolků odsu-
nutých dělá dobře zapomenout, co se skutečně stalo
a přeměnit se z obžalovaných v žalobce. Chtějí trestat
údajné „zločiny druhé strany“. O svých vlastních ne-
vědí nic. A jejich revanšismus získává vliv a podporu
na nejvyšších místech.

I na nás dolehla „změna paradigmatu“. Mnozí
dnes vykládají dějiny podle německého vzorového
schématu. Říká se tomu „demytizace“, a týká se
všech významných období naší minulosti. Ale není
to ani nijak složité. Podle německého pojetí je pro-
stě všechno naopak. Připomeňme si jen pár pří-
kladů: Nečekanou a nesmyslnou omluvu
prezidenta Václava Havla za denacifikační  pová-
lečný odsun, stanovený vítěznými mocnostmi.
Tvrdě revanšistické, pobuřující stanovisko byvšího
uchazeče o prezidentský úřad. Neuvěřitelné zto-
tožňování naší národní identity s identitou bavor-
skou z úst předsedy minulé vlády. Prohlašování
revanšistických Němců za spojence od součas-
ného premiéra, který údajně pokračuje tam, kde
předchozí premiér přestal. Pohoršující paktování
několika  členů současné vlády s mluvčími útoč-
ných spolků odsunutých. Je to neomluvitelná ko-
laborantská servilita přeběhlíků na vládní úrovni.
A k tomu připočtěme přemnoho účelových tiskovin
a ustavičné přepisování dějin v televizních pořa-
dech – všechno v zájmu uvedené protičeské ori-
entace.

Proti destrukci historické paměti vystupují od-
borní historikové, učitelé dějepisu, pamětníci,
mluvčí vlasteneckých organizací. Ale jejich hlas je
slabý, většina tisku a ostatních médií přeje spíše
„demýtizátorům“ v cizích službách.

Před časem vystoupil Bořivoj Čelovský a pokusil
se burcovat národ, který sice získal svobodu slova
a svobodu tisku, ale ne už prostředky k tomu, aby
jich mohl využívat. Vydal brožuru Konec českého
tisku? S otazníkem na konci. Brožuru poslal politi-
kům a jiným veřejným činitelům k vyjádření. Vět-
šina oslovených byla překvapena, že většina

našeho tisku je v cizích rukou. Ale zároveň usou-
dila, že v době kapitalismu a volného pohybu ka-
pitálu se proti tomu nedá nic dělat. Někteří
s daným stavem dokonce souhlasili, protože prý
monopol kapitálu je lepší než monopol stranických
sekretariátů. Ztratíme sice suverenitu, ale polep-
šíme si ekonomicky.

Čelovský vydal brožuru znovu, rozšířenou o tyto
a četné jiné podobné odpovědi vůdčích osobností.
Titul opět Konec českého tisku. Tentokrát už ale
bez otazníku.

Když před lety (roku 1991) vyšel Podivenův ma-
nuál „demýtizace“ našich národních dějin, většina
posuzovatelů jej kriticky odmítla. Ale oficiální mí-
nění se s ním zřejmě  ztotožnilo.

Milan Kundera kdysi napsal, že se národy likvi-
dují tak, že se jim nejdříve  vezme paměť. Zničí se
jejich knihy, jejich vzdělanost, jejich historie.
A někdo jiný jim napíše jiné knihy, dá jinou vzděla-
nost, vymyslí jinou historii… Nedovolme to. Bez
odkazu předků a bez vlastní sebeúcty bychom pře-
stali existovat. Nechceme se přece proměnit v ne-
vědomý, neodpovědný, manipulovatelný dav.

Nedopusťme to!
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VYSÁZEJME 100 LíP, JAKO
SYMBOL NÁRODNÍ HRDOSTI
RUDOLF HEGENBART (Podzimní zamyšlení)

Naše republika trvalý náš skvost
Blíží se podzim. Ve své básni na toto téma kdysi

napsal František Halas v závěrečné sloce: „Jak peníz
tiše položený slepci jsi tu, můj podzime, jak peníz tiše
položený slepci jste tady, vy dny mé!“ Mimo mnoha
starostí i radostí připomíná nám podzim významné
dny. Den voleb a především 28. říjen, státní svátek,
před 99 léty vznikl náš samostatný československý
stát. Pro nás významná to událost. Trvale uložena
v našich srdcích. Ve školní kronice naší obce se
v prosinci roku 1918 píše:

„Dne 21. prosince navrátil se z dlouhého exilu
svého president republiky T. G. Masaryk, ten den
oslaven byl ve škole promluvou k mládeži o záslu-
hách presidentových o zřízení našeho státu a vyvě-
šením červeno-bílého praporu.“ 

Vysazování lip jako projev národní hrdosti, slovan-
ství

Místní občané po vzniku československé repub-
liky, na její počest přispívali v roce 1919 nejen dary,
ale vysazovali lípy. Tehdy byly u obecního domu vy-
sázeny 2 lípy, u místní školy jedna lípa a další u bu-
dovy č. 1 a č. 5. U lip, u obecního domu, se scházela
pravidelně mladá generace, zpívala své oblíbené ná-
rodní písně, debatovala, vyjadřovala dík našim čini-
telům, sjednocovala své názory jak pomoci obci.  Tak
se dělo až do obsazení naší země fašistickými ně-
meckými vojsky a vzniku Protektorátu Čechy a Mo-
rava v roce 1939.

Zrada českých zájmů
V roce 1938 do školní kroniky napsala učitelka Ří-

hová mj.: „Jaro přineslo nám v našem politickém ži-
votě a do našeho klidného života předzvěst čehosi
hrozného, jehož následky jsme si nemohli ani do-
mysliti natož představiti.“ Rok na to je v této kronice
školy vepsáno: : „Politické poměry v republice
Česko-Slovenské se znovu mění, vůdce říšský Adolf
Hitler podepsal dekret 1. března na Pražském hradě
výnos, kterým zřizuje protektorát Čechy a Morava ja-
kožto součást velkoněmecké říše. Slovensko se osa-
mostatnilo.“ 

Kulturní a společenská činnost byla ukončena.
„Přesto náš lid, píše se dále v kronice, „tajně se často

scházel v mnohých chaloupkách a dychtivě v noč-
ních hodinách odposlouchával zakázaný rozhlas
z Londýna a Moskvy. Zprávami z ciziny byli jsme po-
silováni, nabyli jsme nezlomnou důvěru ve vítězství
našich práv, spravedlnosti, pravdy a svobody.
V chmurné dny, kdy německé fanfáry s protivným
bubnováním vyhlašovaly zdánlivý vítězný postup fa-
šistických vojsk, tu jako bych četl v duších našeho
lidu Jiráskova slova: „Když mně je nejhůře, napadá
mě vzdor a myslím si: Tisíc let jsme tu stáli a obhájili
se, krváceli a trpěli a teď bychom měli malátnět? Ne,
kdybych měl být poslední, sám jediný, nepoddal bych
se!““

Po skončení války tradice byly obnoveny
Tradice vysazování líp byla obnovena až po válce.

Od poválečných školních let uplynul dlouhý čas a my
poslední pamětníci 2. světové války jsme zestárli,
převážná část účastníků zápasů za svobodný, mírový
svět, zemřela. Zůstaly trvalé vzpomínky, na hrůzné
válečné a posléze poválečné radostné události
v míru. Jednou z radostí bylo vysazování lip. Když
byla naše obec 5. května 1945 osvobozena partyzány
a na obecním úřadě vyvěšena, po šesti letech, čes-
koslovenská vlajka, občané připomínali tradice, nut-
nost, na počest svobody, míru, opětovné
samostatnosti našeho státu, vysázet lípy. U těchto lip
se opět scházela i mladá generace. Přihlásila se
k pomoci vysázet lípy. Třídní učitel Oldřich Bartoš
tehdy vysvětloval, že lípa je našim národním stro-
mem a stromem Slovanů. Je symbolem ochrany, po-
moci a lásky, symbolem namířeným proti německým
snahám o porobení slovanského živlu.  Lípy by se
měly vysazovat jako akt posilování národního uvě-
domění a slovanské vzájemnosti, jako poděkování za
nabytou svobodu, jako odhodlání bránit a rozvíjet
naši vlast, vesnici. A tak po 2. světové válce naši ob-
čané vysázeli další lípy například u domků č. 11 a 12
a dalších.

Co psala o lípě spisovatelka?
Četli jsme si publikaci „Má vlast“ od Marie Maje-

rové, stať Lípa. „Krásná, sladká, zářivá! Oslovuji tě
jako milenku, ó lípo! Veškerá tvoje bytost rostlinná je
proniknuta lahodným vábením linoucím se z tvého
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pně, jejž kolmo a přímo do země zasahuješ, z koruny
milostně rozčeřené, v níž vedou snubní hovory vánek
s vůní a včela s květem, ze srdcovitého tvaru tvého
listí. Srdce na řapíku – není to prapor horké touhy?
Zelená, vábíš ptactvo – kveteš-li, míří do tebe klikatý
let hmyzu. Zalévá-li tě slunce v době včelí pastvy,
zníš celá slavnou, rozkošnickou, pohanskou hymnou
prasily života. Což kořeny svými vyssáváš všechen
slad země, žes tak sladká? Spojili se větrové a čer-
vánky, deště s měsícem, nehybná parna s proudnou
vodou, aby ti dali všechny podmínky nerušeného
růstu do krásy? Bydlí v tobě zlatovlasá dryáda, nyjící
po lidském jinochovi, žes tak líbezná? Je koruna tvá
posázena drahými kameny, žes tak velebná, ó lípo!“

Mnohé přestavbou a rekonstrukcí domků byly
skáceny, ale ty, co zůstaly, připomínají stále svobodu,
lásku, mír, demokracii. Za výsadbu lip patří poděko-
vání našim předchůdcům. Vždyť název Lípa převzal
u nás demokratický slovanský spolek, který byl za-
ložen 30. dubna 1848 v Praze. 

28. říjen vyzývá k aktivitám k národní odpověd-
nosti

Měli bychom i nadále, právě nyní na podzim,
v předvečer státního svátku 28. října, vysazovat lípy,
abychom si připomínali náš národní symbol, lásku
k vlasti, k její ochraně a uchování národní suverenity
a demokratických tradic i v evropském společenství,
naši příslušnost ke slovanství, a také k našemu čes-
kému jazyku, aby nikdy nezahynul. Snažme se, aby
100 let naší republiky, které si připomeneme příští
rok, bylo významnou událostí pro náš národní rozvoj.
Zlí jazykové však kdesi věští, že zanikneme v luně
sousední západní země jak Lužičtí Srbové, že česká
státnost po sto letech skončí! Mnohé tomu nasvěd-
čuje. Rozdělení republiky, kterou zakládali vlastenci,
jako byl T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Rastislav Šte-
fánik, předávání majetků a půdy církvi a šlechtě, ne-
samostatná zahraniční politika, která ne vždy
respektuje národní zájmy, devastace průmyslových
odvětví, využívání v pořadech našich zpěváků více
cizího jazyka a při tom je naše čeština tak krásná,
sepětí naší minulosti a přítomnosti s budoucností je
opomíjeno apod.

Spisovatel o českém jazyku
Karel Čapek ve stati „Chvála řeči české“ napsal:

„Ještě musím pochválit tebe, česká řeči, jazyku
z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi
významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější,
nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo
jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co

dovedeš vyjádřit, chtěl bych užít aspoň jedinkrát
všech krásných, určitých, živoucích slov, která jsou
v tobě. Nikdy jsi mi neselhala, jen já jsem selhával,
nenacházeje ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti
povzletu, dosti poznání, abych to vše přesně vyjádřil.
Musel bych žít sterým životem, abych tě poznal, do-
posud nikdo nezhlédl vše, co jsi, ještě jsi před námi
tajemná, překypující a plná dalekých výhledů, bu-
doucí vědomí národa, který vzestupuje.“

Nezapomínejme na svoji vlast
A tak udržujme, rozvíjejme, trvale a všestranně vy-

užívejme náš český jazyk, sázejme náš národní
strom, vysázejme 100 líp, aby naše vlast provoněla
líbeznou vůní přátelství, sounáležitosti, láskou člo-
věka k člověku. Neselhávejme, ale především pra-
cujme a chovejme se i při volbách tak, aby národ
neklesal, ale byl stále na vzestupu ve svých tradicích,
umu, pracovitosti, inteligenci i v podmínkách demo-
kratické Evropy.

Žádné lži, krutosti, nemohou pohasit plameny lid-
ské vzájemnosti, lidské seberealizace. Jděme vstříc
lidským ideálům, které vyplynuly z bolestných i ra-
dostných zkušeností staletí. Nespoléhejme na zá-
zraky, ale na tvůrčí schopnosti lidu. Při letu rogalem
nad naší obcí, kde žiji, jsem ji zhlédl z výšin. Je
okouzlující, hebká, zasněná, přísná, něžná, krásná.
Je hrdinská, spravedlivá, prostá. 

I v naší malé vísce vody potůčků hučí po lučinách,
hory šumí po skalinách a všechny zahrádky jsou plné
kvítí. Slova známého kronikáře nemohou zapadnout:
„Vítej mi země zaslíbená, tisícerými tužbami od nás
vyhledávaná, kdysi v čas potopy lidu zbavená, nyní
jako na památku lidstva zachovej nás bez pohromy
a rozmnožuj naše potomstvo od pokolení k poko-
lení…“ Taková země nemůže přece zahynout, to by
neměl náš lid dovolit.

Jan Neruda v básni „Jen dál“ píše: 
„Z bouřného času jsme se narodili a krok za kro-

kem v bouřných mračnech jdem vstříc hrdě vzneše-
nému cíli, šíj kloníce jen před svým národem. My
věděli, co na nás cestou čeká; byť hrom však bil
a mráz nám v kosti vál – toť jenom česká hudba ode-
věká, my při ní půjdem kupředu – dál, jen dál! Ach,
hleďme pilně ke korábu svému, jsme jeho plaňky,
hřeb jsme svěrný v něm, a věrně, toužně, přilneme-
li k němu, zas šťastna záhy bude naše zem! Však byť
měl Čech již všechno ve svém klínu, čeho si nejblud-
nějších snech svých ždál - to lidské moře nezná od-
počinu. Ty též ho neznej, stále měj se k činu, dál
národe, náš drahý, věčně dál!“ 2017
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DEMOKRACIE, KTERÁ NENÍ
Projev Marie L. Neudorflové na předvolební ma-

nifestaci občanů na Václavském náměstí 9. 9. 2017

Milí přátelé,
Myslím, že všichni cítíme, že se lidé stávají aler-

gičtí na slovo demokracie. Zdravý instinkt jim na-
povídá, že politika, kterou máme není
demokratická, že se nezajímá o důležité potřeby
nás všech, o kulturní, sociální a mravní úroveň ná-
roda, o jeho bezpečnost a budoucnost. Stali jsme
se druhořadým státem politickou i sociální pozicí
v Evropské unii, kolonií ve vtahu k Německu, ter-
čem mocenských hrátek a tlaků, abychom nesli
hrozivé důsledky jejich problémů, na nichž ne-
máme nejmenší podíl. Tato situace je důsledkem
jejich nedemokratismu, nezodpovědnosti, ba i dě-
dictvím kolonialismu v mezinárodních vztazích,
kde silnější státy vnímají slabší národy jako snadný
terč svých expansivních a zištných zájmů.

Když naši velikáni zakládali demokratické Čes-
koslovensko, T. G. Masaryk měl nejvíce ujasněné
ideály a principy pro jeho stabilitu a demokracii,
z nichž v mezinárodní oblasti byl nejdůležitější po-
žadavek respektu velkých národů a státu k malým,
k jejich historii, kultuře, k jejich pozitivnímu poten-
ciálu, neboť jiné přístupy přinášely destrukci a utr-
pení. Bylo důležité, že se Masarykovi v tomto
smyslu podařilo přesvědčit amerického presidenta
a řadu dalších politiků. Nebylo jejich vinou, že vývoj
šel brzy jinudy v důsledku nedostatečného úsilí
o rozvoj podmínek k demokracii uvnitř řady států,
zvláště Německa, které bylo svou historií a politic-
kou ideologií orientováno hlavně na expanzi. Po
desetiletí se netajilo svým pohrdáním menšími,
zvláště slovanskými národy.

Po pádu komunismu se nedemokratická, expan-
sivní a asociální podstata západního neolibera-
lismu a nadnárodních korporací začala znovu
rychle prosazovat a postupně ovlivňovala jak EU
tak poměry v jednotlivých zemích, včetně naší.
Podle nich Demokratické instituce mají sloužit pře-
devším k ochraně soukromých podnikatelských
zájmů, zájmům nadnárodních korporací, bez zře-
tele na sociální, kulturní a mravní úroveň občanů
a národů. Ty jim jsou naopak na obtíž. Politickou
úroveň veřejnosti a její angažovanost vnímají jako
nebezpečnou pro svou moc. Proto jejich stálé úsilí

držet společnost atomizovanou, veřejnost politicky
nevzdělanou, desinformovanou a desorientovanou,
soustředěnou hlavně na své soukromí. Proto tlaky
na přepisování historie, zdůrazňování nedůležitého,
soukromého, nerozlišování důležitého od nedůle-
žitého, aby se možnost poučení z dějin zcela vy-
tratila.

Chápání demokracie jen ve prospěch podnika-
telských zájmů, ignoruje historické, duchovní
a mravní dimenze lidí, neumožňuje veřejnosti efek-
tivně kontrolovat politicky mocenskou vrstvu, která
má vždy inklinaci svou moc zneužívat. Nedemo-
kratické neoliberalistické pojetí demokracie nám
je vnucováno jako jediná možná forma demokra-
cie. I politickým stranám chybí společný základ ob-
hajoby potřeb, úrovně a zájmů veřejnosti, národa,
státu. Bez takového společného nejsou politické
strany ve skutečnosti demokratické. Takto chápa-
nou demokracii, která demokracií není, nesmíme
přijímat. Musíme usilovat o skutečnou demokracii,
v níž jsou občané respektovanou součástí politic-
kého systému a mají podstatný vliv na politiku.

Když se podíváme do moderní historie, úroveň
evropských národů se vyvinula z tlaků zdola, z po-
nižované a utlačované většiny, z konfliktů mezi
mocnými a většinou lidí, z ideálů a odvahy osví-
cenců, humanistů a demokratů, kteří chápali po-
krok ve velmi širokém, nejen materialistickém
a technologickém smyslu. Osvícenci věřili, že
každý člověk má právo vzděláním rozvíjet svůj po-
zitivní potenciál kulturní, odborný a mravní, že lidé
musí rozumět světu, ve kterém žijí, a musí mít
možnost efektivně ovlivňovat politiku ke svému
prospěchu. Součástí byla také idea, že lidé, kromě
vzdělání, musí sdílet určité humanitní ideály a prin-
cipy, zodpovědnost za sebe, za druhé i za celek, že
ne expanze silnějších národů na úkor slabších, ale
smysluplná práce a spolupráce jsou cestou ke
slušné úrovni lidí, ke spravedlnosti a ke stabilitě.

Existence hluboce integrované komunity, ná-
roda, státu, byla nezbytnou podmínkou pro komu-
nikaci o společných problémech a jejich řešení ve
prospěch většiny, obecného dobra. Národ, byl cen-
ným výdobytkem historického demokratizačního
vývoje, podmínkou pro demokracii. V současnosti
neoliberálové, globalisté a nedemokraté všeho
druhu, záměrně integritu národů nejrůznějším způ-
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sobem narušují. Zvykly si používat pojem naciona-
lismus jen v negativním smyslu a ignorovat jeho
pozitivní stránky.

Když naši velikáni jako Palacký, Havlíček, Masa-
ryk, Beneš, Štefánik vědomě rozvíjeli kulturní, vzdě-
laneckou a politickou úroveň českého
a slovenského národa, probouzeli v lidech sebeú-
ctu, sebedůvěru ve své pozitivní schopnosti, ve
svou cenu. Rozvíjení úrovně obou národů od 19.
století je historický unikát, plný inspirace a poučení,
k jehož humanitním a mravním hodnotám a ověře-
ným metodám, dnes ponižovaným, bychom se měli
vědomě vracet. Centrem byly nejen humanitní a de-
mokratické ideály, důraz na znalosti a poučení
z historie, ale i silná víra v rovnocennost malých ná-
rodů s velkými, v jejich schopnosti přispívat vlastní
prací ke své úrovni a tím i k úrovni civilizace a právu
na respekt. Celý proces probíhal navzdory podmín-
kám a mocenským vrstvám s jejich scestným po-
citem superiority a sobeckými zájmy. Vlastenecky
orientovaná inteligence se svým tvořivým a pozitiv-

ním vztahem k vlastnímu národu a její obětavá
účast v demokratizačním procesu, byla rozhodující
pro úroveň českého národa, který svou iniciativou
nadšeně přijímal ideály mající úctu k jeho schop-
nostem, pozitivnímu potenciálu a důstojnosti.

Humanitní a demokratické ideály, jako součást
rozvoje jednotlivců a národa, jsou stále aktuální.
Obsahují hluboký respekt pro jednotlivce a národy
jako duchovní, kulturní, mravní, historické a soci-
ální entity. Věrnost humanitním ideálům, realistický
idealismus podložený znalostmi, přinášely po-
stupně téměř zázračné výsledky včetně demokra-
tického Československa s vysokou kulturou
a sociálním cítěním. Nebylo jeho vinou, že Evropa
nečelila v počátcích německé brutální expanzi. Dě-
dictví humanitních a demokratických ideálů, které
nás úspěšně pozvedaly v minulosti, je pro nás zá-
vazné, pro přítomnost i budoucnost. Spolehlivější
pouta a oporu pro důstojnou existenci, současnou
i budoucí, nemáme. Toto dědictví je třeba trvale
bránit slovem, skutky i železem.

Projev Lenky Procházkové na předvolební ma-
nifestaci občanů na Václavském náměstí 9. 9. 2017

Dobré odpoledne, milí přátelé,
ráda jsem přijala pozvání na dnešní shromáž-

dění.
Historička paní Marie Neudorflová před chvílí ve

svém skvělém projevu mluvila o demokracii, která
není. Po čtvrt století „usilovného budování“
opravdu z naší demokracie zbývá už jen viněta na
vypité láhvi.

Ti, kdož si z ní po léta přihýbali, pořád krouží
jako vinné mušky kolem hrdla té láhve, aby vysáli
i poslední hlt, co ještě zbyl na dně.

Pak prázdnou láhev zahodí do kontejneru na tří-
děný odpad a zařadí se do fronty, aby od brusel-
ských komisařů vyfasovali novou flašku s novým
obsahem. I ona bude mít na skle přilepenou etiketu
DEMOKRACIE, ale tekutina uvnitř bude smrdět jak
ocet. Takových lahví mají v ústředním supermar-
ketu, o kterém nedávno mluvil příručí pan Macron,
připravené plné sklady. Hlasy občanů varující před
tím, co nás ten handl bude stát, sílí, a naše dnešní
shromáždění je toho důkazem, ale už zítra mů-
žeme být umlčeni. Ústavní právo na svobodu slova
a názoru podmíněné zárukou svobodného šíření

informací je porušováno už teď. Totalita přešlapuje
za našimi dveřmi a zpívá song o právech člověka.

Říjnové volby do sněmovny se neúprosně blíží
a osud už stáčí poslední lok. Ten krátký čas, který
nám zbývá k sešikování vozové hradby, nesmíme
promarnit. Nepodléhejme defétismu, že vše je
marné. Není to pravda. Žádná bitva není předem
prohraná, pokud to nevzdáme my sami. Naši před-
kové nebyli zbabělci. Kdyby byli, už tu dnes neži-
jeme!

Prý jsme národem plebejců, posmívají se někteří
„odborníci“ na českou historii. Kdyby vnímali naše
dějiny bez účelového zakřivení, museli by ale
vědět, proč byla naše elita pravidelně vybíjena či
vyháněna. A museli by s obdivem uznat, že to byl
právě plebs čili lid, který z odkazu mrtvých
a z vlastní moudrosti a energie dokázal vyšlechtit
novou národní elitu. TGM zakladatel demokratic-
kého státu stál na ramenou duchovních obrů.
Touhu po demokracii však sdílel i plebs a dokázal
ten sen vybojovat.

Naše země ale není ostrovem, její poloha upro-
střed Evropy je hodně nepohodlná. Česká urput-
nost čelící po staletí cizím choutkám
a devastujícím cizím vlivům dnes zdánlivě ocha-
buje. Víme však, že síla řetězu je daná sílou jeho

OCET MY NEPIJEME!
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nejslabšího článku. V současném řetězu je těch
slabých článků povícero. Ale předstírají nám, že
jsou z ocele, ty gumy! V kampani slibují, že nás
zdárně převedou přes křižovatku, ke které nás
sami zavlekli, ti pokrytci! Jejich vazalské politické
programy však jasně prozrazují, k čemu nás chtějí
definitivně připoutat, ti zrádci! My ale nejsme ot-
roci, ani duševní bezdomovci. Česká tvrdohlavost
při hledání pravdy a odhodlanost ji hájit má hlu-
boké kořeny. Tak hluboké, že je nelze vyrvat, ani
zadusit pod nějakými drny přivezenými odjinud.
Své kořeny si nedáme vypálit ani bruselskou ky-
selinou.

My, takzvaný plebs, pořád pevně stojíme na ra-
menou obrů, když bráníme demokratické principy.
Proto věřím, že naše kolektivní moudrost si dokáže
poradit s ambicemi sádrových trpaslíků. I když se
před volbami převlékli za pilné zahradníky a na své
rýče si přelepili logo s českým lvíčkem, my víme,
za koho naši političtí trpaslíci kopou. Proto je naším
právem a svatou povinností je ze Sněmovny vykop-
nout. Musíme ale dobře zvážit, koho posadíme do
uprázdněných lavic.

Je to odpovědný úkol vybrat v říjnových volbách
ty strany a hnutí, které vnímají stav světa reálně,
které dokážou pojmenovat jeho hrozby a které jsou
natolik pokorné, aby uznaly, že k nalezení řešení
musí přizvat všechny občany naší republiky. Mlu-

vím samozřejmě o naléhavosti uzákonit institut
obecného referenda. Se stejnou naléhavostí ale
připomínám, že kolektivní moudrost, na níž je myš-
lenka plebiscitu založena, funguje pouze tehdy,
když funguje svobodné šíření informací. Cenzorská
mříž už je pro nás české „kacíře“ ve skladu ústřed-
ního supermarketu připravena. S jejím převozem
se ještě vyčkává, až naši noví poslanci složí slib
o svědomité službě lidu. Teprve pak dorazí zásilka
i s návodem k jejímu použití. Ale co když ji naši bu-
doucí zákonodárci odmítnou převzít, protože ne-
budou ze sádry, ani z gumy? O tom v říjnu
rozhodneme my!

Čím víc nás k volbám přijde, tím větší bude
šance, že z odpečetěných uren vypadne svědectví
o tom, že génius českého národa neumřel a že má
dost sil oživit i demokracii.

Pořád ještě máme naději. Když k ní přidáme víru
a odhodlanost, dokážeme do té vypité láhve nače-
povat nové dobré víno Czech made. Splašky z Mac-
ronova skladu ať si příručí přidělují těm, co už to
vzdali. My se nedáme otrávit. Ani umlčet.

Mluvila jsem o české tvrdohlavosti. Vhodnějším
slovem je ale věrnost. Nejen věrnost té líbezné kra-
jině, do které jsme se narodili, ale i věrnost těm,
kteří pro tuto zemi a její suverenitu dokázali zemřít.
Mysleme na ně, až půjdeme v říjnu rozhodovat
o budoucnosti své vlasti.
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Vedení Sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL)
podalo odvolání proti rozhodnutí o změně stanov.
Není to zásadně nový pohled: stanovy spolků ne-
jsou vytesány do kamene, nemohou trvat na nad-
časové hodnotě. Rozhodnutí o změně však musí
být v souladu se stanovami. Pokud tomu tak není,
jsou již neplatné od okamžiku přijetí. Tuto zkuše-
nost musel udělat spolkový svaz sudetoněmec-
kého landsmanšaftu v Mnichově. V konečném
rozsudku okresního soudu v Mnichově I. byla
všechna rozhodnutí a volby do Spolkového shro-
máždění 27. / 28. února 2016 zrušena. Tento ví-
kend bylo na naléhání „reformátorů“, kvůli Berndu
Posseltovi (CSU), vyzkoušeno odstranění jednoho
z bodů stanov tohoto krajanského sdružení, a to
znovuzískání vlasti a získání restitucí nebo rovno-
cenné náhrady. A to proti odporu v SL - a to nejen
ze strany nacionálně konzervativních členů Witi-
kobundu. 

10. civilní senát Zemského soudu v Mnichově
rozhodl dne 29. června 2017, na základě podnětu
Ingolfa Gottsteina, člena SL z Mönchengladbachu,
že rozhodnutí a volby učiněné ve dnech 27. a 28.2.
2016 jsou neplatné, „protože nejsou učiněny řádně
svolanou valnou hromadou“. 

Mezitím zesnulý předseda Edmund Liepold, jako
nejstarší člen spolkového shromáždění, dokonce
ani zasedání neotevřel pro zjevné vady ve svolání
shromáždění. Popřál delegátům, po krátkém přiví-
tání, bezpečnou cestu domů a opustil sál. Setkání
bylo poté druhým nejstarším členem spolkového
shromáždění, Dr. Herbertem Fechtnerem, otevřeno
a v jeho průběhu byla učiněna rozhodnutí, proti
kterým byly námitky soudu. V jeho rozsudku, proti
kterému pak vedení SL podalo odvolání k Vrchnímu
zemskému soudu v Mnichově dne 14. července, je
také kontroverzní prohlášení, že volba mluvčího
sudetoněmeckého etnika z 27. 2. 2016 je „ne-
platná a Bernd Posselt není mluvčí sudetoněmecké
etnické skupiny“. Na základě tohoto výkladu nemá
landsmanšaft v současné době mluvčího. Na rozdíl
od něj je spolkové předsednictvo SL toho názoru,
že spolu s mluvčím Posseltem vykonávají funkce,
a jsou schopni právních úkonů. 

Podle stanov SL by měly být ve funkcích každo-
pádně do nových voleb – taková byla argumentace.

Záměrem bylo, „aby během léta v rámci dalšího
spolkového shromáždění v roce 2016 v Mnichově
a v roce 2017 ve Wiesbadenu, po pečlivém pře-
zkoumání stanov a standardizovaných zákonných
požadavků, bylo hlasování opět znovu.“ Sudeten-
deutsche Zeitung spojily toto oznámení s násilným
útokem proti žalobci Gottsteinovi, jeho právníkovi
a jeho stoupencům. Jejich „destruktivní setba“ ne-
zafungovala během třetího léta. 

V současné diskusi je relevantní otázka, do jaké
míry právník žalující strany Heinz Veauthier ovlivnil
chování Edmunda Liepolda, a zda by to bylo možné
hodnotit jako cizí ovlivňování.

O nestrannosti předsedy Liepolda, předpoklá-
dané Zemským soudem Mnichov I., je vyjadřována
vedením SL v Mnichově nejvyšší pochybnost (citát
Sudetendeutsche Zeitung). Bezprostředně po vy-
hlášení rozsudku ze dne 29. června 2017 zveřejnilo

PRÁVNÍ SPOR BEZ KONCE
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Majetkové nároky sudetských Němců v České
republice trvají. Zemský soud v Mnichově totiž zru-
šil změnu stanov krajanského spolku, kterou se
uskupení nároků na vrácení majetku chtělo vzdát.
Soud tak rozhodl na konci června, rozhodnutí nic-
méně dosud nenabylo právní moci a spolek má
měsíční lhůtu na odvolání.

Pozitivní ohlas některých českých politiků nad
vzdáním se majetkových nároků ze strany sudet-
ských Němců byl možná předčasný. Právě tím, že
už nebudou Němci požadovat majetky, bylo po-
slední dobou argumentováno v souvislosti s ná-
vštěvou některých vládních činitelů na tzv.
Sudetoněmeckých dnech. Naposledy tam zavítal
Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL, jako vůbec
první český vicepremiér v historii.

Do případu změny stanov sdružení se ale vložil
Zemský soud v Mnichově a opětovně předmětnou

změnu základního dokumentu Sudetoněmeckého
krajanského sdružení (Sudetendeutsche Lands-
mannschaft) zrušil. Česká diplomacie byla o roz-
hodnutí soudu v Mnichově informována před
necelými dvěma týdny, tedy ihned po vynesení roz-
sudku.

K podobnému rozhodnutí soud v Bavorsku do-
spěl již počátkem roku 2016 a Sudetoněmecký
landsmanšaft následně stanovy upravil a majet-
kové nároky z nich chtěl opět odstranit. Změna
však ani podruhé před soudem neobstála.

Snahu o vyškrtnutí údajných majetkových práv
potomků vysídleného německého obyvatelstva
z pohraničí opakovaně soudně napadá spolek Wi-
tikobund, což je nejradikálnější sudetoněmecká
skupina založená někdejšími nacisty.

Podle zdroje ParlamentníchListů.cz z diploma-
tického prostředí je důležité, že změny stanov

Sudetští Němci se stále mohou
domáhat majetku v ČR
RADIM PANENKA

vedení SL „objasnění“. To se v té době
omezilo stále ještě na defenzivu, aby vy-
jádřilo, že toto právní rozhodnutí ještě není
konečné, a proto nemá „zatím žádné
právní důsledky“. Že jen právníci se s tím
musí vypořádat. 

To se nyní stalo. Během Sudetoně-
meckých dní 2017 v Augsburgu naznačil
Bernd Posselt, že je připraven prosazo-
vat „reformní kurs“, i kdyby Spolkové
shromáždění SL hlasovalo desetkrát.
Mnohé naznačuje, že Posselt znal roz-
hodnutí soudu již před Sudetoněmeckým
dnem, ale zadržel informaci pro sebe,
aby nedošlo k ohrožení velmi uznáva-
ného vystoupení českého vicepremiéra
Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) během
hlavního programu na Letniční neděli.
Pro křesťanskodemokratického politika
z Prahy byla novela předpokladem pro
jeho přítomnost a projev v Augsburgu.
Před Sudetoněmeckým landsmanšaftem v Ně-
mecku (Sudetoněmecký landsmanšaft v Ra-
kousku /SLÖ/ není zapojen), stále stojí další
turbulence.

Sudetenpost, 3. 8. 2017, str. 3, bez autora
a značky

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil
Pavel Rejf
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dosud nebyly ani zaneseny do spolkového rejst-
říku, takže nevstoupily v platnost. Z toho vyplývá,
že se sudetští Němci oficiálně svých požadavků na
majetek nikdy nevzdali. Nicméně podle mínění
české diplomacie je aktuální verdikt mnichovského
soudu překvapivý.

„Z druhé strany je ale poctivé říci, že vedení Su-
detoněmeckého krajanského sdružení má stále
pevnou vůli tuto věc dotáhnout do pro nás pozitiv-
ního konce a majetkové nároky odstranit. Brání mu
v tom ale radikální křídlo,“ sdělil redakci zdroj
z Černínského paláce.

Mnichovský zemský soud navíc zneplatnil nejen
vynechání majetkových nároků, ale veškerá usne-
sení ze zasedání Spolkového shromáždění Sude-
toněmeckého landsmanšaftu ve dnech 27. - 28.
února roku 2016.

V praxi to znamená například i to, že podle ny-
nějšího rozsudku není Bernd Posselt mluvčím
sdružení, neboť ho Spolkové shromáždění do této
funkce dosadilo právě na onom shromáždění,
jehož závěry soudní dvůr zneplatnil.

„Soud rozhodl, že zaprvé usnesení ze zasedání
ve dnech 27. - 28. února 2016 o změnách vedení
a stanov Sudetoněmeckého krajanského sdružení
(SKS), předložené v dubnu 2016 vedením SKS rej-
stříkovému soudu, jsou neplatná. Zadruhé, že
usnesení a volby, zapsané v protokolu o zasedání
ze dnů 27. - 28. února 2016 a předložené rejstří-
kovému soudu, jsou neplatné. A zatřetí, že volba
Bernda Posselta mluvčím sudetoněmecké národní
skupiny z 27. února 2016 je neplatná, a Bernd Pos-
selt tedy není jejím mluvčím,“ mělo podle našeho
zdroje znít rozhodnutí soudu.

Rozsudek však zatím nenabyl právní moci, Pos-
selt tedy fakticky zatím jako mluvčí funguje,
a údajně není dosud k dispozici ani plné znění roz-
sudku, včetně odůvodnění. Sudetoněmecký lands-
manšaft má měsíční lhůtu na odvolání. Právní
zástupce žalující organizace Witikobund přesto
míní, že veškerá rozhodnutí Sudetoněmeckého
landsmanšaftu od únorového zasedání loňského
roku neplatí, a to včetně věcí přijatých na setkání
v roce 2017 ve Wiesbadenu.

Vedení Sudetoněmeckého landsmanšaftu se prý
zatím nerozhodlo, zda se proti rozsudku odvolá,
anebo raději svolá nové zasedání Spolkového shro-
máždění, které by mohlo procedurální chyby, díky
nimž soud žalobě někdejších nacistů vyhověl, na-
pravit.

O výsledku soudního jednání informovalo na
svém webu i sdružení Witikobund, které Sudeto-
německý landsmanšaft žalovalo. Witikobund nao-
pak na majetkových nárocích trvá a činnost
landsmanšaftu považuje za příliš umírněnou:

**********************************************
Znovu soudní úspěch proti bezpráví
Witikobund
4. 7. 2017  
Milí sudetští Němci, vážení kolegové, vážení

příznivci, 
26. 6. 2017 vynesl Zemský soud v Mnichově

I konečný rozsudek ve věci Gottstein / Spolkové
vedení Sudetoněmeckého landsmanšaftu. 

Žaloba ve věci Spolkového shromáždění v roce
2016 a s tím spojeného opakování shromáždění,
které pánové Posselt a Hörtler iniciovali se snahou
vzdát se účelu sdružení, jehož cílem je „opětné zís-
kání práv“ a související rehabilitace vyhnanců
a usmrcených sudetských Němců, byla plně
uznána ve všech bodech.

Soudkyně Pohlová ze Zemského soudu Mnichov
I oznámila následující rozsudek:

I. Konstatuje se, že požadavek žalovaných
Bernda Posselta a Steffena Hörtlera z 18. 4. 2016
na zápis změn předsednictva a stanov v § 3 (účel)
a § 23 (vstup v platnost rozhodčích pravidel), do
registru sdružení Zemského soudu Mnichov I, při-
jatých 27. - 28. 2. 2016 (příloha K1), proti kterým
byla vznesena žaloba, je neplatný. 

II. Konstatuje se, že oznámení ze dne 18. 4. 2016
(K1) VR 5524 registru sdružení Zemského soudu
v Mnichově, předloženým protokolem z 27. - 28. 2.
2016 (příloha K2), uvedené usnesení a volby z 27.
- 28. 2. 2016 jsou neplatné. 

III. Konstatuje se, že volba mluvčího sudetoně-
meckého etnika z 27. 2. 2016 je neplatná a Bernd
Posselt tedy není mluvčím tohoto sudetoněmec-
kého etnika. 

IV. Žalovaný je povinen zaplatit náklady řízení. 
Rozsudek a odůvodnění rozsudku bude brzo do-

dáno.
Druhá strana má možnost se odvolat proti roz-

sudku ve lhůtě jednoho měsíce od doručení plného
znění rozsudku.

Právní zástupci SL eV (Sudetoněmeckého lands-
manšaftu, registrovaného spolku) v závěrečném
slyšení požadovali stanovení časového limitu pro
vystoupení advokáta žalobce Veauthiera. To bylo
poskytnuto. On však časový klimit nepřekročil.
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Možná jste tam už uznali, že úsilí SL eV je bezna-
dějné.

Možná jste si uvědomili, že Spolkové shromáž-
dění SL ve Wiesbadenu je neplatné. Tak to mělo do-
padnout, ale jednodušeji. Právní zástupce Veauthier
se zeptal pana Voglera na detaily, a brzy s dotazy
skončil. Tvrdohlavost a neústupnost vedení Sude-
toněmeckého landsmanšaftu nelze přehlédnout.

Prosím, zvažte následující skutečnosti:
S ohledem na to, že Spolkové shromáždění se

mělo ustavit  27. 2. 2016, k tomu ale nedošlo, pro-
tože Edmund Liepold jej jako předseda po otevření
uzavřel. Stále nedošlo k právoplatnému spolko-
vému shromáždění Sudetoněmeckého landsman-
šaftu. Edmundu Liepoldovi bylo zabráněno takové
setkání svolat. Za to je hlavně zodpovědný pan
Posselt.

Ze strany vedení Sudetoněmeckého landsman-
šaftu - zejména ze strany pana Lipperta – byly vý-
čitky a obvinění proti panu Liepoldovi potrestány
tímto konečným rozsudkem Zemského soudu Mni-
chov I jako lži.

Z mé I. třídy latiny jsem si zapamatoval citát od
Cicera „Nikdy nepřestávat začínaje a nikdy neza-
čínat přestávat.“

To by měli zejména nyní učinit sudetští Němci
na téma nespravedlnosti vyhnání, nepopsatelné,
do nebe volající nespravedlnosti. Není možné ne-
chat trvat tuto nespravedlnost proti vyhnancům.

Všechna rozhodnutí, která schválilo od března
2016 předsednictvo Sudetoněmeckého landsman-
šaftu, jsou neplatná, protože pan Claus Hörrmann
nebyl na tato jednání předsednictva, odporující sta-
novám, pozván, a z tohoto důvodu jsou neplatná.

Mé rady spolkovému předsednictvu i od pově-
řeného právníka doktora Hörrmanna byly všechny
ignorovány, spolu s urážlivými poznámkami.

Vzpomínáte si, že klamný předseda Dr. Fechner
mne 27. 2. 2016 urazil jako pokoutního advokáta?

Nyní tento pokoutní advokát proces znovu vy-
hrál.

Heinz Veauthier, advokát 
http://www.witikobund.de/erneuter-gerichtli-

cher-erfolg-gegen-das-unrecht/
Přeložil Pavel Rejf
ČNL
**********************************************
Jak se k tomu postaví čeští politici, není zatím

jasné. Zpráva o zneplatnění změny stanov nebyla
zatím v Česku publikována. Mohlo by to však
změnit mínění prezidenta Miloše Zemana, který
dříve proti nárokům sudetských Němců ostře vy-
stupoval. Po změně stanov a vypuštění majetko-
vých nároků konstatoval, že se tím ze
Sudetoněmeckého landsmanšaftu stává obyčejný
krajanský spolek.

Jiní politici byli sudetským Němcům naopak na-
kloněni, a to i v době, kdy majetkové nároky trvaly.
Na tradiční sudetoněmecká setkání z Čech nejčas-
těji jezdili politici KDU-ČSL. Loni se akce zúčastnil
ministr kultury Daniel Herman, který se svým pro-
jevem, proneseným brilantní němčinou, sklidil
bouřlivé ovace. Letos se setkání sudetských Němců
zúčastnil další lidovec, vicepremiér Pavel Bělobrá-
dek, a stal se tak dosud nejvýše postaveným čes-
kým politikem, který na sudetoněmecký sraz kdy
přijel.

PL 12. 7. 2017 
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Před sto deseti lety, přesně 9. října 1907, se
v německém Bielefeldu narodil jistý Horst Wessel.
Dnešním lidem zejména mladších generací to
jméno mnoho neřekne. Dokonce ani ve spojení
s Horst-Wessel-Lied.

A nulové odezvy bychom se dočkali patrně,
i kdybychom jim zanotovali (druhdy hrůzu naháně-
jící) nápěv na slova Die Fahne hoch! Die Reihen
fest geschlossen! SA marschiert mit ruhig festem
Schritt (Zdvihněte vlajku! Těsně semkněte řady! SA
pochodují klidným, pevným krokem.) Ba obávám
se, že ani sám výraz SA (Sturmabteilung - úderný
či útočný oddíl, paramilitaristická organizace na-
cistické strany NSDAP, proslulá hnědými košilemi)
by nevyvolal žádný ohlas. A přitom právě SA (s Her-
mannem Göringem je spoluzakládal Ernst Röhm,
jenž posléze padl za oběť oné revoluci požírající
své děti – v tomto případě její kruté protagonisty
– konkrétně 2. července 1934 během Noci dlou-
hých nožů) měl ve své době právem pověst toho
nejhoršího a nejnásilnějšího výhonku nacistického
systému. Píseň Horsta Wessela oslavující SA
vstoupila do dějin ne snad pro svoji hudební či ide-
ologickou výlučnost, ale pro podivně pointovaný
krátký život svého autora.

Horst Ludwig Wessel pocházel z rodiny evange-
lického pastora. V roce 1926 zanechal studia práv
a vstoupil do SA. Brzy si získal pozornost Josepha
Goebbelse, který jej v roce 1928 vyslal do Vídně or-
ganizovat tamní SA. Mezi jeho činnost v SA patřilo
obcházení barů a kaváren v oblasti Alexander-
platzu, kde získával pro NSDAP a SA nové členy
a sympatizanty. Při jedné z těchto návštěv potkal
osmnáctiletou prostitutku Ernu Jaenicke. Jejich
vztah brzy přerostl v lásku, a Horst a Erna, která
kvůli němu zanechala prostituce, začali společně
žít. To mimochodem dosti kontrastuje s odlišnou
libostí jeho šéfa. Ernst Röhm se netajil svou homo-
sexualitou a pro jeho blízký vztah s Hitlerem na po-
čátku 30. let se občas spekulovalo i o sexuální
orientaci samotného Hitlera. Nebylo tajemstvím, že
se Röhm rád obklopoval mladými důstojníky SA,
a také se tvrdilo, že homosexuály v SA protežoval,
například Karla Ernsta – bývalého vyhazovače
v nočním gay klubu, nebo Edmunda Heinese. Bylo
paradoxem, že navenek vystupovala NSDAP proti

h o m o s e x u á l ů m ,
a později je nacis-
tický režim pronásle-
doval. Nebylo to však
v Německu nic no-
vého, homosexualita
byla trestná podle
paragrafu 175 trest-
ního zákoníku už od
roku 1871. 

Sám Wessel prý byl inteligentní a politicky
bystrý, ale též extrémně agresivní. Po svém ná-
vratu do Berlína zorganizoval mnoho násilných
akcí proti berlínským komunistům. 14. ledna 1930
měl spor se svou domácí, vdovou po členu komu-
nistické strany, která na něj zavolala své komunis-
tické známé. Do jeho bytu se vydali dva muži;
Albrecht Höhler a Erwin Rückert. Když jim otevřel
dveře, Höhler jej střelil do hlavy. Za více než měsíc,
23. února 1930, tři roky před dočasným triumfem
Tisícileté říše, v nemocnici svému zranění podlehl.

Několik měsíců před smrtí napsal text písně,
známé jako Horst-Wessel-Lied (Píseň Horsta Wes-
sela). Tato píseň se však stala známou až smrtí
a zejména pohřbem jejího autora. Wesselova po-
hřbu se zúčastnilo na 30 tisíc lidí včetně Augusta
Viléma, syna posledního německého císaře Viléma
II. Nacisté si z Wessela ještě před nástupem k moci
udělali svého mučedníka. Dobově věhlasný spiso-
vatel Hanns Heinz Ewers o něm napsal oslavný
román Horst Wessel. Ein deutsches Schicksal
(Horst Wessel. Německý osud.), podle něhož byl
v roce 1933 natočen i film Hans Westmar. Berlín-
ská čtvrť Friedrichshain byla, stejně jako mnoho
ulic, pojmenována Wesselovým jménem. Byla po
něm pojmenována školní loď Kriegsmarine, jeho
jméno nesla i jedna divize Waffen-SS, a Horst-Wes-
sel-Lied se stala hymnou nacistické strany. Není
sporu o tom, že Horst Wessel posmrtně posloužil
režimu mnohem důkladněji, než by kdy dokázal za
života. Stal se totiž symbolem. A nacismus, stejně
jako každá totalita, byl živ především ze symbolů
a mýtů, které sám produkoval nebo o sobě nechal
vytvářet – zpravidla právě lidi tak či onak múzické.
Básníky, skladatele, filmaře, výtvarníky. Co by bez
sorely byl stalinismus?

VLAJKY VZHŮRU
PETR ŽANTOVSKÝ
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Švýcarsko je zemí disciplinované svobody, kde
svoboda a disciplína se navzájem podmiňují, kde
lidé ctí zákony jako něco zcela přirozeného, aniž
by je na sobě pociťovali jako násilí, jelikož si uvě-
domují, že zákony jejich svobodu tvoří, ochraňují
a zároveň trestají její zneužití. Je to odpovědnost
ke svobodě, z níž vyrůstá úcta a hrdost k zemi,
která jim právě takové pojetí svobody dala.
Vždycky jsem si přál žít v takové zemi a přeji si to
čím dál víc. A pochybuji, že vyplnění toho přání se
dožiji a stane se tak v Čechách.

Budu mluvit o malém švýcarském městečku
Domat/Ems. Nepatří mezi rekreační střediska,
nemá žádné výjimečné památky, ničím neláká tu-
risty, leží v docela fádním údolí kolem dokola ob-
klopeném Alpami.

Strávil jsem tu všeho všudy jediný večer, a pro
mne byl nezapomenutelný, protože byl večerem před
prvním srpnovým dnem, kdy Švýcaři slaví národní

svátek. Z každého okna na nás mávala vlajka bílého
kříže v červeném poli, lidé slavnostně korzovali po
náměstíčku a jedinou hlavní ulicí v jakémsi slavnost-
ním očekávání čehosi. Pak se rozezněly zvony toho
městečka, které má dva kostely, kostelíček a mo-
derní zvoničku s třemi zvony. Zvony bily a bily a jejich
tóny se odrážely od svahů a ozvěnou se vracely do
údolí. Na náměstíčko vpochodoval průvod, vpředu
rázovali bubeníci a tloukli do bubnů velkých jak sudy,
za nimi kráčely děti s rozsvícenými lampióny. Zařadili
jsme se na konec průvodu a pochodovali městem.
Byla už tma, když průvod zastavil na plácku velkém
jako hřiště, vzplanula vatra, odpalovaly se světlice
a bouchaly dělobuchy. Také všude z okolních vrcholů
a úbočí vzplanuly ohně a vyletovaly světlice a osvět-
lovaly hory, jindy zas jen vzdáleně blikly jako svět-
luška. I mne ovládl slavnostní pocit - všude tam
v horách jsou hospodářská stavení a každý hospodář
má nikým nepřikázanou potřebu ohlásit svou radost

Lekce z národní hrdosti
MICHAL ČERNÍK

Proč si vlastně dnes připomínat zbytečně
zmarněný život a konec konců ani nikterak úcty-
hodný odkaz Horsta Wessela? Proto, že nabízí
nejednu analogii s našimi časy či poučení. Po-
dívejme se kolem sebe, kolik symbolů rozeseli
nebo nechali (třeba jen svým mlčením a igno-
rancí) rozesít po našich ulicích i našich učebni-
cích. A to – zatím? – nejsme diktatura. Symboly
polistopadového režimu nejsou tak explicitní
jako ty, na jejichž podstavce byly usazeny. Už to
nejsou rudoarmějci a pionýrky v šátcích. Jsou
to na mapu republiky čurající anorektici či po
žižkovské věži šplhající batolata Davida Černého,
mistra všech marketérů postmoderního kýče.
Byly to absurdně naivní symboly typu světelného
srdíčka nad Hradem (tehdy se tomu mezi pro-
stým lidem říkalo Bordel u Dáši) z dílny Jiřího Davida.
Jsou to zástupy stále stejných, nahrbených pseudo-
antických figurek Olbrama Zoubka, zobrazujících jed-
nou šťastnou rodinu na trávě u rybníka (v Mílovech na
Vysočině), jindy utrpení politických vězňů (na úpatí
Petřína). A tak by se dalo pokračovat.

Mnozí literáti píšou oslavně o Havlovi a zlostně
proti Klausovi (od Rakušanové po Viewegha),
mnozí muzikanti vykřikují z veřejnoprávní obra-
zovky protizemanovské fráze, propaganda teče

každým druhým pórem našeho současného rádo-
byumění. A u kořene toho všeho tvoření stojí slou-
hovství jako princip. Když potěší mocné svým
slovem, hudbou, štětcem, oni se jim odmění v pe-
nězích či prebendách. To fungovalo vždycky, co
svět světem jest. Neznamená to ovšem, že je to
méně hnusné jen proto, že přitom právě neteče
krev, jako při Horst-Wessel-Lied.

Nezapomínejme na to.
25. 9. 2017 
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z národního svátku a oslavit jej tímto tradičním způ-
sobem. Dlouho do noci planuly ohně a vyletovaly
světlice, jako by lidé z hor dávali těm v údolí na vě-
domí: Tady bydlím. Tady jsem a zdravím vás všechny,
já Švýcar! Já, který mluvím německy, já, který mlu-
vím francouzsky, já, který mluvím italsky, já, který
mluvím rétorománsky, já protestant, já katolík. Třeba
tak si to mohu vysvětlovat.

Zašli jsme potom do zahradní hospůdky. Na kaž-
dém stolu byla vázička se švýcarskou vlaječkou.
Při placení nám paní vrchní vytáhla jednu vlaječku
a přidala ji k drobným.

„To je náš den,“ řekla s úsměvem.
Poděkovali jsme za lekci z národní hrdosti.
Krásné vědomí národní hrdosti jsem poznal

v Dánsku. Před úředními budovami, podniky
a v polích před zemědělskými usedlostmi povlá-
valy na stožárech dánské vlajky. Byl obyčejný
všední den a mně připadalo, že tu mají státní svá-
tek. Líbilo se mi to. 

Vzpomněl jsem si na jeden okamžik z dětství
téměř před sedmdesáti lety. Při nedělním obědu
z radia zazněla naše státní hymna. Celá rodina se
postavila do pozoru: otec, maminka, bratr a já.
A nikdo nepromluvil. 

V devadesátých letech na jedné mezinárodní
konferenci Václav Havel prohlásil, že se národy
přežily a patří minulosti. Spolu s ním začali někteří
intelektuálové prohlašovat národ za anachronis-
mus. Anachronismem se staly i národní zájmy. 

A já se nyní ptám.
Proč jsme zatratili vědomí hrdosti na svůj národ,

na svou zemi, na sebe a na svou práci? Proč jsme
se nestali svobodnými a svobodně myslícími ob-
čany, svéprávným národem ve svéprávném státě?
Proč jsme se odevzdali do blahovůle mocných
a nejmocnějších a lokajsky se podřídili zahranič-
ním mocenským zájmům? Proč se pohřbívala
ochrana našich národních zájmů? Proč jsme se při
vstupu do Evropské unie zbavili suverenity mno-
hem víc, než bylo třeba? Proč ruce na volantu čes-
kého hospodářství už nejsou naše? Proč jsme náš
průmysl na zlatém podnosu předali zahraničním
investorům? Proč jsme se vzdali především tako-
vých strategických komodit jako bankovnictví, vý-
roba a distribuce energií a vody? Proč jsme
dopustili privatizaci nerostného bohatství naší
země, tedy toho, co patří státu, národu, všem? Proč
nečinně přihlížíme, jak tu zahraniční firmy dolují
stamiliardy korun z naší práce a pak je převádějí

do svých mateřských firem a daňových rájů? Proč
musíme potraviny, často závadné kvality, dovážet
ze všech dalekých tramtárií, když jsme byli potra-
vinově nezávislí? Proč se k vlastní zemi chováme
jako horda Tatarů ze 12. století? Proč rozprodá-
váme už i zemi pod vlastníma nohama? Proč jsme
zapomněli, že tady máme svůj domov? 

Proč se vlastenectví stalo vysmívané? Proč jsme
dopustili degradaci společenské úlohy literatury,
proč byla hodnotná česká slovesná tvorba vytěs-
něna z veřejnoprávních sdělovacích prostředků
a veškerého tisku? Proč v našich televizích a kinech
se promítají americké paskvily všech žánrů a české
tupé seriálové zábavy? Proč se našim politikům
slova jako národ, národní zájmy, národní hrdost,
vlast, vlastenectví nikdy nevešly do pusy? Proč se
poltickým stranám slovo kultura a kulturní politika
nikdy nevešlo do volebních programů? Proč naši in-
telektuálové a umělci se zbavili kritického myšlení,
chcete-li zdravého rozumu, a pokolikáté už? Proč
jsme jako občané dopustili, aby režiséři naší politiky
nám zůstavili jen zemi, která se stala politicky
a hospodářsky poddanskou? Proč jsme se bez vět-
šího odporu nechali srazit do role nájemníků
a slouhů ve vlastní zemi? Proč jsme dopustili de-
vastaci estetických hodnot a rozkladného životního
stylu? Proč jsme rezignovali na etiku, na mravnost,
na úctu k právu, na názorovou pluralitu, na duchovní
hodnoty, na národní hrdost, na vlastenectví, na úctu
k státním symbolům, na lásku ke své zemi?

Jsme sice vzdělaný a pracovitý národ, ale světu
jsme se představili jako národ, který si sám sobě
neumí vládnout. Myslím, že to je to nejpodstat-
nější, co jsme nedokázali. Přichází nás to mnohem
dráž, než jsme ochotni si dosud přiznat. 

Někdy si vzpomenu na svého otce vyznamena-
ného šesti řády za statečnost v boji proti fašismu.
Byl velký vlastenec a snil o spojených státech ev-
ropských. Teď by byl zklamán. Byl by zklamán, jak
ideu Evropské unie její političtí lídři pohřbívají svou
neschopností řešit podstatné a kolika osudových
omylů se dopouštějí. 

Považuji se patriota, ale často se za mnohé ob-
čany a politiky stydím. Pak se i stydím, že jsem
Čech.

Stále věřím, že vlastenectví a evropanství se ne-
vylučují, že se mohou i vzájemně podmiňovat.
Stále věřím, že náš národ se napřímí k národní
a duchovní hrdosti a krásnou vizi Evropské unie
pohřební vůz nedostihne. 
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ČISTÝ LIST
Sladké je číst
Nepopsaný list
Báseň jedna báseň
Je báseň beze slov
Na prázdný papír 
Můžeš psát
Své vlastní verše
Nebo to jen tak nechat být
Čisté a prázdné
A jen si představit
Co sám chceš
Nahou milou
Plný stůl
Měkký klín
Jen svůj splín
Světu mír
Pivní sýr
Nebo nic
Prázdný papír
Kde napíšeš si
Co sám budeš chtít

SÁM
Jdu sám
Sám
Snad sám sebou
Doba je zlá
Zlá
Snad jdu s dobou
Sám se sebou
Jdu zlou dobou
Snad za tebou

V LÁZNI
Svou lásku
Rozlévám po skleničkách v barech
Raději bych ji ale nalil
Doma do necek
A díval se 
Jak se koupeš

DOBROU NOC
Good Night
White Pride
Dobrou noc přejí 
Bonnie a Clyde
Noc pastýřů
Jak den havířů
Černá provází
Spánek přichází

VÁŽENÍ
Vzrušení, zkušení
Klidní, mírní
Mladí v omylu
Staří v klamu
Na všechny z vás
Si teď s chutí 
Otevřu tlamu

NA MISCE VAH
Čeládka ukradne vrchnosti statky
Ta si je po čase šlohne zpátky
To jsou ty časté dějinné zmatky
V životě mívá navrch ta či ona banda
Rozhodující bývá propaganda

MICHAL BRZÁK
Propaganda

Do třetice – útlá knížka básní a textů, tentokrát o propagandě. Propa-
ganda je fenomén, který nás provází od narození až do konce. Většinou ji
nevnímáme. Často si ji všimneme jaksi z opačného pólu, kdy je jasná,
zřejmá a pracuje ve jménu toho, co je nám nepříjemné a co nás omezuje.
Zajímavější je ale propaganda skrytá, které si všimnout nemáme – pro-
paganda stylu života, spotřebitelských návyků, udržování vědomí, že nás
to a to ohrožuje a naopak, že to a to nás ochraňuje. Nakonec jsem většinu
„propagandistických“ veršů vyřadil a s chutí je nahradil básněmi o lásce,
archandělech a dalších zajímavých situacích. V této sbírce nastal čas, aby
dostal větší prostor grafik Ivo Vičar, jehož nápady mě stále překvapují. Myslím, že začnu sbírat jeho pla-
káty.     M. B. 3. 6. 2013
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MARICHEN
(Dívka, která se směje očima)
Svůj úsměv skrývá v dlani
A dává jej do očí
Vidíš to hned
Pokud jsi schopen vidět
Bav ji dál
Třeba se vám oběma
Ve stejné chvíli
Země pod nohama roztočí

KLASIKA
Ač mu byly
Všechny okolnosti známy
Opět se
Zamiloval do kurtizány
Své obvyklé sklenky vína
Pije nyní z jejího klína
Při představě
Jak na jeho rakev padá hlína
Řekne si
Přijde se taky mrknout?

PROLOG
Propaganda
Je matka ideologií
Řekl si Kim Čo Il
Nalil si bourbon
A do videa vložil 
Bláznivou střelu

SOUČASNÝ STAV
Mám doma status quo
Je mi z toho úzko
A z toho úzka
V oknech sklo praská
Hledím ven prasklým sklem
Házím si kladivem
A přemýšlím 
Co se svým statutem

JAKO DO DUBU...
Co namluvil jsem se
V lese do dubů
Než jsem zjistil
Že to jsou borovice
Pak s hlavou
Zvící prázdné makovice
Došel jsem k jívě
A tam jsem to všechno prozradil

JEZERA
Slova jako kapky vody
Padají do našich uší
Občas svlaží něčí duši
Často po nás stečou na zem
Jsou z nich někdy
Blátivé louže
Lesní tůně
Vodopády
Mělké řeky
Občas jen tak uschnou
A vypaří se

DOLCE VITA
Jako sladký život
To jen vypadá
Tvůj půvab
S léty uvadá
Bulvár je stále
Po krk v žumpě
Lůza stojí
Ve frontě k pumpě
S vodou, ne s naftou
Blázni chtějí pít

SPOJENCI
To vše poeta ještě jednou zřel
Ví, že Amor opět dostal na prdel
Cherub a básník jsou spojenci
Kašlou na osud a konvenci
I kdyby jeden stál opodál
Kupid ať střílí
Já píšu si dál

EPILOGUE
Naše počínání je v podstatě marné,
ale občas přináší potěšení.
V tom je zřejmě celý smysl.

ČISTÁ 2
Konec světa
Bude asi
Jako nedopsaná věta
Země pak bude
Tabula rasa
Nepopsaná
A opět čistá

Naše ukázka je z autorovy sbírky PROPAGANDA.
Soukromý tisk, Kuttenbergpress © 2013. Ilus-

trace Ivo Vičar.
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JEDNA PODOBA ŠTĚSTÍ
Celý den jsme byli šťastní
Životem dospěla slova
a všednost najednou krásní
Zítra to zkusíme znova

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

POTŘEBA ŘEČI
Náš jazyk má na deset tisíc slov
Která z nich jsou nejkrásnější?
Večer si jen tak povídáme
dokud nás všechna nezastřeší

EXIL
Říkám to nahlas ať všichni vědí
že jsi mou věrnou nápovědí
Do básní jsem tě přeložil
abych v nich s tebou žil a žil

TAK BRZY RÁNO
Tolik zim ti nevypovím při vstávání
když lampu rozsvítíš a spěcháš zas
Nohama tikáš jako hodinami
V noci jsme přemohli čas

KLÍČ
V noci rád bývám sám
jak dveře domu se zamykám
Kdo má klíč? Ty ho máš
Někdy mě odmykáš

NA MALÝCH STANIČKÁCH
Tou krajinou co léta míjím
zip se ti rozjíždí jako vlak než milosrdně zastaví
Na malé staničce při železniční říji
ulehneme do trávy

PATŘÍME K SOBĚ
Patříme sobě a patříme životu
není to nadlouho a je to hodně

když proměňuješ
svou nahotu

na vichry na po-
vodně

PŘÍCHOD 
Líbí se mi jak tě

mráz ojínil
Z kožíšku zimu

setřásáš v předsíni
Pak svlékáš rukavice a náhle
ruce máš hříšně nahé

ZIMNÍ MILOVÁNÍ
Dlouhý večer se na nás chystá
O čem si budeme povídat?
Tmou zarostla prázdná místa
K sobě se musíme prolíbat

ROZŠKRTÁVÁNÍ
Hledám tě po hmatu Kde jsi?
Potmě se hladíme slovy
Prst o prst rozškrtáváme si
zmuchlaní v sobě jako listy novin

ZIMNÍ SPÁNEK
Přihrnu si svoji tmu
k bradě si přitáhnu sníh
potom ulehnu do tvých snů
a ty ulehneš do těch mých

MALÝ DÁREK
Copak si letos nadělíme k Ježíšku
jaké dárky si jenom dáme?
Já ti dám chvilku uschovanou v oříšku
tu chvilku v níž si povídáme

POVĚRY
Šupiny z kapra si dáme do hrníčku
aby k nám příští rok nepřišla nouze
a pak si každý zapálíme svoji svíčku
Dej bože ať hoří jasně a dlouze

USÍNÁNÍ
To potom vedle sebe usínáme

MICHAL ČERNÍK
Stébla
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a třeba jsem tvá únava a třeba jsem tvůj kámen
Věčná mezírka uprostřed postelí
nás jemně oddělí

JSEM TVŮJ DŮM
Tak rostu cihla k cihle
vlastní hlavou zastřešený
Jsem tvůj dům Pokoje ztichlé
v kterých sídlí láska ženy

OZVĚNA ŽENY
Ženo tvou ozvěnou je dítě
Jsem pouhá nápověda
Život jak jablko rozdělí tě
a budoucímu času jeden díl předá

BÝT POČÁTKEM DNE
Když v sobě pocítíme nebe
pak i slunce vysvitne
a tma se už nedožije
Někomu jsme počátkem dne

MILOSTNĚ
Stal jsem se tvou věrnou básní
malou jako hrst velkou jako svět 
v ní i naše stáří krásní
Objímám tě náručemi vět

POSVĚCENÝ DEN
Takou tvář má pěkné ráno
Slastně se probudíš
a je v tobě zotvíráno
a den z tebe snímá kříž

DRUHÁ PODOBA ŠTĚSTÍ
Jako plamínek svíčky je štěstí
Dlaní si ho ze všech sil
chceme sevřít v pěsti
aby nám ho průvan nezhasil

POCTA
Skloňme se před zázrakem!

Znovu a znovu
tráva na jaře
vstává z mrtvých

ZROZENÍ 
Po celou zimu 
je život schoulený v semínku

Na jaře otevře hlínu
tu svoji maminku

PŘEDZVĚST
Včely ještě neodemkly úly
teprve se ledy tříští
ale dívenkám se pod halenkou špulí
na jablíčka příští

BŘEZNOVÉ TAŽENÍ
Jaképak vítězství jakápak sláva
jakápak bitva o císařský trůn
To jen v horách k zteči vyrazila tráva
a sníh ustupuje k vrcholům

KŘEHKÉ A SILNÉ
Tak křehké jsou sněženky časného jara
Každá z hloubi tmy napovrch fárá 
Odvážily se porazit zimu a jsou tu
Se skloněnou hlavou přitakávají životu

NEZADRŽITELNÁ TRÁVA
Tráva se na jaře neubrání
svému zmrtvýchvstání
a stébly a listy nás nutí
vzdorovat strachu z vlastní smrti

Naše ochutnávka pochází z nové autorovy
sbírky, kterou vydalo Nakladatelství Kmen v roce
2017.
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KDYBYCH NEVIDĚL
Kdybych neviděl
genius loci genocidy
přes stíny věží
ropných rafinérií
a mrtvá hladová těla
prachbídných
nevinně pobitých
vyzáblé údy ještě třesoucí se 
děsem
z padajících bomb
US SS
které se v nebi
rozevřou jako květ
zastaveného času
kdybych neslyšel 
sténání
bezdětných vdov
ryk nezrozených sirotků
lámání kostí
trhání hlav
kdybych neviděl
přes obézní nadspokojenost
psychopatických tlam
lakomců
žádající růst zisku
pro zisk
zisk růstu ze ztrát
přes nadnárodní 
obludy chtivosti
požírající
poslední dobro na zemi
svou nenasytnou hodnotou
zotročující lži
falešného balastu o štěstí
a vládě lidu
kdybych neviděl a neslyšel
musel bych se vydat
hledat Boha
a vrátit mu svůj dech
pokud by ho vůbec přijal
nazpět

Kdybych se nechal zaslepit
tou monumentální

adorací hnusu
krabicových pomníků
modly bohyně 
Spotřeby
množených s drzostí
sedmilhářů
válkotepců
grobiánů
sebestředných obrsobců
musel bych vrátit
Bohu hlínu
z níž mne uhnětl
a vrátit mu své jméno 
člověk

Kdybych oslepnul
z problikávající vášně
všemdostupné
kapesní vagíny
masmediální neplodnosti
a iluze pokroku
v koupi léku na rakovinu
v koupi orálního sexu
v koupi análního čípku
v koupi pervitinu
v koupi prázdnin na Měsíci
v koupi početí dítěte
v koupi i vlastní smrti
když na to přijde
musel bych vyhledat
svou matku
a s výčitkou
očernit její lůno
nehašeným vápnem
Ptát se
k čemu byla ta něha
z níž jsme se zrodil
ta bolest
kterou jsem ti ukradl
Musel bych vyhledat
svého otce
a přestat ho milovat
Ptát se
proč jsi mi tolik věřil
proč si mne sebe klamat nenaučil

JAKUB FIŠER 
Kdybych neviděl
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Kdybych uvěřil
lžipravdám šířeným
s amorálním gustem
tyranů
zeměvládců
ukrytých
za závěsem poroby
nejbědnějších
za samospasením 
trhu
páchající nelidskosti
ve jménu lidských práv
vypouštějící lejno démona
ve jménu demokracie
hnojící humusem humanismu
měnící zbožnost za zboží
víru za virtualitu
ukusující sebe sama
s lačnou nenažraností
nezkrotnou hamižností
po hromadění nahromaděného
po židovské lichvě
po saudské ropě
po americké chuti po zemi
páchnoucí krví
jež proudí z tepen
planety jak z hrdla
souchotinářského
děvčátka 
jemuž není
pomoci
kdybych tu krev
necítil
musel bych
přestat psát poezii
a jít prosit déšť
o poslední orchidej
jít prosit Zemi
o odpuštění
a Vesmír o milost
s trnovou přilbicí
na hlavě
a upocenýma rukama
musel bych sám sobě
vtlouct hřeby
do dlaní
do nártů
sám sobě probodnout bok
a ptákům snad

do modra
ukrást let

V ZAHRADĚ ZA TVÝMI RTY
V zahradě za tvými rty
laskavý hroznýš
třepotám jako křídly
kolibřík
Che Che Che
návist
ještě není láska
upadám do milosti 
sám a nenasytný
svist ještě není
ledňáček
Che Che Che
v zahradě za tvými rty
jsou Slova

JAKUB FIŠER ZVE
Jakub Fišer srdečně zve na svá autorská

čtení v Pen klubu a Umělecké besedě. Nejprve
to bude dne 9. listopadu 2017 v Rybné 8 v Café
Central v Praze od 18 hodin, pořad se jmenuje
Hlasy. A 6. prosince 2017 proběhne v Náprst-
kově v kafé Kampus v Praze od 17 hodin, tohle
se bude jmenovat Obžaloba lůzokracie. Jakub
bude číst ze všech svých knih a věří, že se vám
to bude líbit. Přijďte ho podpořit.
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29. 11. 2006
Dnes mi bylo
padesát pět let,
moc už jich nezbylo,
konec života na dohled.

Dnes mi bylo,
Raději nemluvit,
Kdyby se tak dalo
znovu se malý narodit.

V plínkách,když ještě
jsem se batolil,
nevnímal venku deště,
ještě jsem nechodil.

Dnes mi bylo,
pomyslet ani nechci,
venku je všude bílo,
v akváriu lezou šneci.

Podléhají času,
stejně jako já,
jen nevnímají krásu,
žijí si s rybami.

Někdy bych chtěl
být jako ti šneci,
nevnímat čas
a žíti přeci.

Já vše vnímám,
co je mi to platné,
stejně čas neuhlídám,
jako obilí, co zlátne.

Jako já dozraje,
jen k užitku je více,
muzika zahraje,
až dohoří svíce.

Ty roky jak ovečky,
stádečko už tvoří,
větné souvětí bez tečky
papír života pokoří.

Dnes mi bylo,
za rok bude možná,
abych dokončil dílo,
touží má duše zbožná.

MARNOST
Chodidla má mě vedou
po cestách, jež svedou
nás dva dohromady.
Osud po dohodě s Tebou,
svítí si lunou bledou
na cestu příští zrady.

Naše cesty se propletou,
stopy navzájem popletou,
v chaosu společné chůze.
Na trní podél cest
odsouzen z vlastních gest,
zůstanou cáry po mé blůze.

POST COITUM
Kolik už bylo mužů
jež líbali Tě na čelo.
Kolik z nich noci probdělo,
nevím, říci nemůžu.

Kolik už bylo těch,
jenž do očí Tvých modrých,
hezkých, ale studených
se zahledělo, znajíce Tvůj spěch.

Kolik už bylo vyvolených,
jež líbali Tě při milování
na ústa při objímání
v křečích orgasmů společných.

IVAN FENCL
Stříbro ve vlasech
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Kolik už bylo odkopnutých,
kterým jsi dala vale,
když jako já Tě neskonale
milovali, spáchali hřích.

POD LESEM
Na louce pod lesem
ulehl jsem do trávy,
vánek přikryl mě
vůní z okolních květin.

S tichým úžasem
pozoruji jak do dálky
odplouvají něžně
shluky bílých peřin.

Kdy naposled jsem
takhle mohl ležet,
už je to dávno, věru,
čas příliš rychle běží.

Znovu vydat se za lesem,
vodu v potůčku běžet
vidět dole pod kopcem,
to je, oč tu kráčí.

VEČER NA CHALUPĚ
Každý večer mě uspává
potůček, co v lese bublává
a mlha, co padá do závoje,
přikrývá zemi, která je moje.

Okolní stromy stojící
ukolébavku mi zpívající,
s tmou se pokaždé snoubí
jak tiché město do podloubí.

Už se stínu tvoří baldachýn,
do sna mě provází rým
veršů mých večerních,
kraj už nočním klidem ztich.

STŘÍBRO VE VLASECH
Ach, kolik uběhlo už let,
co prožil jsem všechno,
než vlasy začaly mi šedivět.
Štěstí, trápení? Nejedno.

Kolik už bylo jar,
kolik uběhlo barevných podzimů,

teď, když už jsem stár,
připravuji se na zimu.

Sníh, bílý jak moje vlasy
napadne na střechy, na stráně,
slzy vzpomínkou orosí řasy,
stříbro navždy ozdobilo skráně.

Kdybych tu možnost měl,
mávnout kouzelným proutkem,
tak do dětství bych odletěl,
znovu chtěl bych býti klukem.

A nesledovat hodiny,
nevnímat, jak běží čas,
den prožít třeba jediný
uprostřed dětských krás.

PÍSEŇ TULÁKA
Můj život je složený
ze samých ztrát a nálezů,
sotva něco ztrácím,
nacházím jiné
a pak je tomu naopak.
Jen jsem něco našel,
brzy jsem o to přišel,
ztratil jsem všechno.

Tak bloudím životem
jak po prašných cestách tulák,
patníky mě zdraví,
telegrafní sloupy mávají
na pozdrav, když jdu kolem.
Nevím ani, kam jsem vyšel,
jdu rovnou za nosem,
tam, kam mě nohy zanesou.

ANDULCE
Navlékáš náramek z korálků,
pastelkama maluješ
pohozenou Natálku,
jak panenku svou jmenuješ,
na koberci ve svém pokojíku.

Kartáčem rozčesáváš
krásné vlnité vlásky,
do zrcadla se díváš,
úsměvem paseš konipásky,
píseň se line z Tvých rtíků.
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Filmový průmysl zmeškal kulturní revoluci.     
Vytržený kontext se nikdy nevrátí na své místo.  
Graffiti: první housle výtvarného sdružení Hollar.  
Krátký film vznikl v Čechách tak, že bylo třeba

film rychle dokončit.
Chůvy a domácí učitelé jsou na vymření, nahra-

zují je postupně vysokoškolští profesoři.
Vtip: věta roztrhaná na cucky a hozená do kra-

bice s motýly.  
Surealismus je výmyk na bradlech, potřebujete

k němu magnézium.  
Pařížská Sorbona má dobré jméno, ale žádné

příjmení. 
Umění je kometa s chvostem oslňujích paprsků.

Dobré jsou zejména proto, že si komety dříve všim-
neme.

Obrazy na obloze jsou přenášeny na dálku - jsou
to kulisy z galerie snů. 

Divadelní hvězdy vycházejí po půlnoci.            
I notebook může být odvázaný a mnohdy si

stejně dělá co chce. 
Logický svět stojí pevně na zemi, ale přestot voří

chambre separée.  
V hierachii církví stojí zázraky na prvním místě.

Ve vědě jim říkáme hypotézy a prověřujeme je.
Prognosťák se měl jmenovat Libušin ústav.     
Křesadlo v Silikon valley jako záložní zdroj ener-

gie.
Na kraji světa hoří pochodně - zapalují je na-

dšení vědátoři.  
Ani největší hustota geniů zemi nezachrání

budou-li géniové žít v ghettu.  
Profesionalita má strop, který nevadí amatérům

ani geniům.
Kolem počítačů se motají aiťáci a hekři, nejste-

li profík nepoznáte, který je který.
Statistika je matematický kouzelník.                 
Hloupost nezná mezí, kde však rozum vězí?
Akademický pokus zaškatulkovat Boha ztrosko-

tal.   
Ukradená literatura
Literární aperitiv: čtení jídelního lístku.         
Ubozí bratři Karamazovy: Port Arthur a Montmar-

ter.  
Literární skupina: Sixty eight publishers.         
Princezna Čárypíše je členka Penklubu.  

Pražská Unie ci-
zích spisovatelů
s ukradeným festi-
valem.  

Předehra opery:
zahřívací kolo or-
chestru.

Poezie potře-
buje, aby pár sta-
rých klasiků vstalo z mrtvých. Dnes se totiž nerodí
básníci, ale sedmilháři.

Každý nový román by měl vyschnout na slunci.
Promiňte, ale vždyť jde většinou o hnojivo!

Linkovaný papír s poznámkami o budoucnosti. 
Spisovatelé se rekrutují z inteligence, přesněji

řečeno z intelektuálů.
Inkoustová tiskárna Hewlett Parchant.             
Velké O je žonglovací talíř abecedy.
Na světovém jídelníčku si už mnoho tlumočníků

vylámalo zuby.
Za slátaniny, literární koniny a románové saláty

je odpovědný počítač stejně jako autor.  
La femme
Neznám ženu, aby nebyla herečkou, to už musí

být ex-bomba.  
Manželství beze slov je svatý obrázek pověšený

v pekle.
Každý polibek je slibek a každá pusa husa.  
Ramínka podprsenky zvláště u starších žen jsou

lešením těla.  
Šortky mohou být kratší než skotská sukně, ale

nesmí být kratší než ramínka podprsenky.
Co si pamatuji o sexu je to, že je velmi krátký.

Moje žena si ho nepamatuje vůbec, plete si ho
s krátkým filmem. 

Ulovit dobrého manžela – to je pocit, s nímž žena
může léta žít a klidně umřít.

Svatební smlouva – polibky na papíře.         
Sex je výstřel z malorážky. V posteli najdeme ná-

bojnice.  
Jen s parfémem Diór zakryjete hroší kůži.     Kra-

bička voskových  zápalek zapalující lýtka.
Upozornění v chrámové lodi: loďka s kadidlem

nestačí pro záchranu věřících.  
Hlavní loď s bočními oltáři a tumbou kapitána

Achaba.  

IVAN FONTANA
Aforismy 2017
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Anglický architekt staví dvoupatrové psí boudy,
samozřejmě že s celým příslušenstvím.  

Nejkrásnější kout světa: nebe - bylo převráceno
ve Velké francouzské revoluci.  

Madison Square: zahradní tečka za americkou
minulostí.

Dějiny křesťanství by byly dávno uzavřeny, kdyby
Ježíš žil o jeden den déle.

Francouz vás nikdy neuhodí do tváře, a když tak
s rukavici.  

Pád Bastily, jejíž prach se ještě neusadil.            
Skromnost se obléká do myších kožíšků. 
Na kraji světa hoří pochodně - zapalují je zblou-

dilí chodci a tuláci.  
Intelektuála poznáte na první pohled, je hubený

a krade myšlenky. Samozřejmě že ho musíte chytit
při činu.

Máme pomocníka se slušnou paměťí a potřebo-
vali bychom podrazáka, který jedním machem po-
ráží figurky.

Není přátelství, je jen pohlazení srdce?   
Kapela, která by klidně mohla hrát na konci

světa.  
Francouština je živý jazyk, jímž hovoří sochy

v Louvru.  
Neviditelnost je rub průměru.  
K čemu tíhne skromnost?  
Kostitřas v herbáři. 
Přátelství je důvěra srdcí.  
Logika je královnou rozumu.  
Činely: pokličky hudební kuchyně.
Svoboda - paralela vesmíru.  
Krása je otrokyní módy.  
Finační bazén s tsunami.  
Eidam - sýr s duší.
Opatrnost je plotem odvahy.  
Dvě uši ještě nezaručují stereo.  
V - sekyrka abecedy.  
Airbag, troška čerstvého vzduchu.
Pod koly aut štěstí neprší.  
Smrtka se smolnou pochodní. 
Hluk je nezkrocená hudba.  
Dirigent: krotitel filharmonie.
Bazilika v rukou baziliška.  
Skansen hodin i s náměstím.
Móda je ženský vesmír.  
Móda ovládaná estetikou.
Linkovaný list s perspektivou doby.
Vzpomínky jsou směrovky života.
Plánování: linkování budoucnosti.  

V – mateřský klín abecedy.
Malé o je korálkem abecedy.  
Švédský stůl s hlavou Holoferna.
Kříž na nebi se stopou grippenů. 
Když hoří - hledá proutkem vodu.  
T je topůrko abecedy. 
Chytrák je blb s rekuperací hlavy.  
Národní banka: sklad melounů. 
Zázraky se neopakují.  
Obušku kritiky z pytle ven. 
Elita imperia - idea prima.
Pravda je ovocem sadu myšlení.  
Naděje je půjčka století.  
Poštovní balón s košem trhavin.  
Pokrok – a jakým směrem?  
Pokrok podle stranické směrnice.  
Statistika je záchranná síť vědy.  
Fotovoltaika doporučená Voltairem.  
Anděl mrštěný do skříně.  
Přátelství stárne s věkem.  
Město je žebřiňák úřadů.  
Koláž se nevyhne iluzi. 
Tik: kyvadlo biologických hodin.  
Křesadlo s tříčtvrtečním taktem. 
Lapálie všeho druhu. 
Lapálie: embryo problému. 
Pramen Labe s kolínskou. 
Touha workoholika - pracák v nebi.  
Švédská bedna s ostatky Krále Olafa.
Manželky hasičů s plaménky v očích.  
Dobré vtipy přežijí své anonymy.
Meteorolog: specialista na Venuši. 
Co je duchem doby? Mamon a hobby.  
Půlnoční vlak - houkající sova.  
Mrtvá investice s evropskou dotací.  
Vytrhej koleje stejně tě vlak přejede.  
Amis a Amu Darja. 
Nejlepší koláče peče statistika. 
Ekologie Nova
Hory jsou chráněnou krajinnou oblastí zapome-

nutou Bohem.
Husa na provázku nemůže vidět pojizdnou čis-

tírnu peří.  
Býti trávou znamená mít kolínka, zdravé kořeny

a vydat se cestou červeného kříže.
Digitalizace Mathioliho herbáře přinesla první

překvapení: digitalis purpurea a digitális grandif-
lora.  

Už padesát let máme stejného pudla, liší se jen
střihem. 
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ROZHOVOR SE SOUDRUHEM LENINEM
Přes kupu klopot

v kvapu denním
den přešel

a ztemněl nerušeně
V pokoji dva jsme.

Já – 
a Lenin

na fotografii
na bílé stěně.

Rty pootevřenými 
plamenná řeč tryská!

Klín bradky
vztyčil se,

vyrovnal.
V záhybech čela 

je sevřena 
lidská,

v ohromném čele
myšlenka ohromná.

Teď pod ním
tisíce

stojí jak stěny…
Les praporů…

rukou osení…
Já vstával jsem ze židle

radostí rozsvícený.
Chce se mně

pozdravit,
přednést hlášení:

„Soudruhu Lenine,
referuji vám,

ne ze služební 
povinnosti,

ale z duše.
Soudruhu Lenine,

práce bouřlivá
bude provedena

a též v běhu už je.
Hřejeme,

oblékáme bídu nahou,
těžbou

se uhlí a rudy hromadí.
A vedle toho je,

nu ovšem,
mnoho,

mnoho
všelijakého 

plevele a chamradi.
Unaví se člověk

od ran, jež shrábl
i vrací.

Bez vás tu
začali být 

mnozí nezbední.
Velmi četní

a různí darebáčci
po naší zemi chodí

a kolem ní.
Těžko říci,

kolik jich je
a jak je zváti.

Typové však rozmanití
a jako vybraní.

bohatá sedlačiska
byrokrati,

patolízalové,
sektáři

a pijani
chodí si pašně

s trupy vypjatými,
odznaky

a plnicí pera
bijí do očí.

My, �se ví,
zatočíme 

se všemi s nimi,
ale je děsně těžké

se všemi zatočit.

VLADIMÍR MAJAKOVSKIJ
100
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Soudruhu Lenine,
u strojů, soustruhů,

na zemi,
kterou 

sníh i žatva kryje,
my vaším srdcem

i jménem,
soudruhu,

myslíme,
dýcháme,

bojujem
a žijem!“

Přes kupu klopot,
v kvapu denním

den přešel
a ztemněl nerušeně.

V pokoji dva jsme.
Já – a Lenin

na fotografii
na bílé stěně.

(1929)

O CHAMRADI
Sláva, sláva, sláva hrdinům!!!
Jim poctu
právě jsme
vzdali a vzdáme rádi.
Teď si však 
zase povězme
o chamradi.
Utichl revoluční bouře rej.
Jak bažina zahoupala se sovětská míchanina. 
I vylezl
za zády RSFR
obličej
měšťanka.
(Já nezvolil to slovo jen tak pro zábavu,
já nemyslím tu měšťanský stav doslova.
Měšťákům
bez rozdílu tříd a stavů
patří tato má slovní oslava.)
Z ruských nedozírných krajin všech
hned druhý den po Říjnové revoluci
slétli se,
a hbitě své opeření změnivše,
nalezli do všech institucí.
Sezením pětiletým zmozolili scé části zadní,
pevné jak umyvadla.
Dodnes si žijí
tiší a nenápadní.

Zřídili si útulné ložničky a večeřadla.
A večer
jedno z těch stvoření
kouká
na ženu, jak na klavír hraje,
a je rádo.

Pojednou prohodí, opojeno čajem:
„Soudružko Naďo!
Na svátek – přídavek.
Sazba –
24 tisíc!
Ech,
jen co je přinesu,
musím
tichooceánská kalhotiska získati si,
abych se v nich 
vyjímal
jak vršek korálového útesu!“
A Naďa:
„A já zase bych ráda róbu s emblémy.
Bez srpu, bez kladiva se neobjevím v sále!
V čem
jenom
figurovat bude mi
v Rev-vojen-sovětu na dnešním bále?“
Na stěně Marx.
V rámečku rudém.
Na „Izvěstijích“ dřímající kočka zasedá.
A vysoko, až u stropu
si hude
uvřískaný kanár nezbeda.

Marx ze zdi kouká, kouká…
A náhle 
prudce škubne ústy
a spustí: 
„Opředly revoluci šosákovy nitě!
Strašnější než Wrangel je šosácký ten kal!
Hleďte, ať krčky
kanárům co nejrychleji zakroutíte,
aby ten kanár
nad komunismem jednou nevyhrál!“

Generál může být ve formě, i když není v uni-
formě, a s obsahem v umění je to stejné.

Jestliže člověk zjistí, že může ovládat druhého
člověka, chová se k němu jako prase. 

Skutečná poezie musí vždy aspoň o hodinu
předběhnout život. 

Z ruských originálů přeložil Josef Taufer
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NA KTERÉPAK STRANĚ  
RÁČÍTE POPONÁŠET PANE 
VĚCI SVÉ SKRYTÉ?
Ku zlepšení postavy
krejčí oblek postaví.
Oblek z konfekce
mluví o socce.

Umění je též trochu
znát správný střih v rozkroku.
Jak zpovědník ví
i krejčí tajemství.

Na kterépak straně 
ráčíte poponášet pane
věci své?
10. 7. 2017

POLITOLOGOVÉ BEZ HRANIC
Pláče Pánbů u sporáčku,
vohřejvá si bramboračku.
Pláče, já se obětoval,
takhle to svět dopracoval.

Modlitbičku slyší zdola,
kvílí vědec, jsem za vola.
Ač jsem z fildy politolog,
u Kolbena dřu jak otrok.

Chceš odpověď Boží znát?
Půl světa má dneska hlad.
Co lidstvu schází nejvíc?
Politologové bez hranic.
10. 8. 2017

KDO NA MLÉKO JÍ PŘIPRAVIL?
Otcovství když nejasné,
těhotenství nešťastné,
když joudů spolu,
jak apoštolů.

Neví dívka, kdo to byl,
kdo na mléko jí připravil.
Bylo jich jak vos,
ať tahají los.

By se chlapci práva dobrali,
los o slámu krátkou tahali.

Ten co krátkou vytáhl.
tatíčkem být nemohl,
rozkročmo na voj,
v dětství spad plejboj.
19. 9. 2017

SMĚR PRAHA
Poslední podpora už je v čudu.
Zas hákovat muset budu!
Sbohem ženo, synové, 
sbohem rodný Žižkove,
potlačují všichni v oku slzy.
Snad se vrátí tatíček, 
přinese na chlebíček.
Snad se vrátí domů z Prahy brzy.

Ze Žižkova do Prahy pouť dlouhá.
Delší možná – je nazpátek!
Všude samej kamarád, 
můžu se uradovat!
Tady panák, jinde fl aška celá.
Na Ohradě – čelem vzad – 
do Prahy a hákovat!
Rodina mě tejden neviděla.

OREL Z BRD
Když termika je, 
horkej stoupá proud, 
A zadarmiko může 
orel plout. 

Já vzlítnout dovedu, 
až k vrcholům Brdů,

VLADIMÍR PINTA
Politologové bez hranic
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co lidskejm očím rády, 
se ztrácej z dohledu!

A když s termikou 
je to na draka, 
Slítnu dolů, dám si panáka. 
Nač kecat a bloumat?

To raděj rytmus zkoumat! 
Futrál s sebou mám,
saxofon vyndám, moje tóny, 
dámy, patřej Vám.

STREETWORKER – KLAUSIÁDA
Tůhle vybyl meloun, 
táta: „Ty seš lemoun!
Sedum stačí! – Kašli na to!“ 
Já: „Sychrovaný je to, táto!“
Zmámenej svým štěstím, 
táty rady nectím,
a že jsem se vytahoval, 
já pět natvrdo vyfasoval.

Privatizace, státní dotace, 
granty, nadace, konsolidace… 
zmámenej svým štěstím
táty rady nectím,
a že jsem se vytahoval, 
já pět natvrdo vyfasoval.

Strážný strážného bedlivě hlídá,
v tom je ta bída, že kradou oba
zmámenej svým štěstím
táty rady nectím,
a že jsem se vytahoval, 
já pět natvrdo vyfasoval.

PUSA ŠTÍPANÁ
Blažené mně chvíle nastanou,
když dostanu pusu štípanou.
Vaše krása – madam – 
náhodná není!
Výsledkem je jistě pěstění.

Košík růží, škopek prstenů,
vagon pomerančů seženu.
Koupím lístek do divadla, 
hrajou „Prodanou“
a to vše za jednu „štípanou!“

Rozdejte vše mezi chudé!
Já miluji růže rudé.
Moh’ byste mi jednu vystřelit!
A když žádnou nesundáte,
se „štípanou“ smůlu máte.
Můžem na hru od Bedřicha jít.

ZRZAVEJ PAVIÁN
Hodnotný den dneska prožívám.
Budu dekorován!
Osoba mě dekorující – 
s nejvyšší čepicí.
Hledá místo na mém břichu, 
co by bylo hodno vpichu.
Orlice a bílí lvové těší se 
na zvíře nové!
Zrzavýho paviána rád, 
na břichu budu hřát.

Zrzavýho paviána řád, 
pro ty co neklesli.
Co potlesku znali vzdorovat, 
co slávu unesli!
Vyhýbej se celebritám, 
drž se doma nechoď nikam!
Zrzavýho paviána řád – 
za bukem nosím rád.

KÁMO, PUČ KILO!
Kámo, puč kilo, 
to by mě spasilo.
Nemáš – nevadí, 
i padesát pohladí.

Nemáš ani flok – 
kořalky dej mi lok!
Nemáš kořalku? 
Dej mi aspoň Malborku!
Je bez kořalky, bez cigaret, 
smutek bez peněz,
předveď kámo, dobrý skutek 
a chvilku mě nes!
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ŽENA 
Svoji ženě píši vzletnou poemu.
Ona se však diví: Co je mu?
Vždyť já jsem jenom obyčejná žena
pro lásku a k plotně postavena
a on o mně takovéto básně píše 
jak o víle z pohádkové říše.
To se o počestné ženě ani nesluší,
mezi námi je jen souznění duší
a věrná, dlouholetá láska. To ano.
Nebo snad právě tím že je to dáno?
Že o mně píše takové ty milé rýmy, 
ale raději s tím někam jdi mi
a naštípej mi dříví na topení,
poleno už ani jedno v krbu není.
A až zase nebudeš mít žádnou práci
a Tvůj zrak se v dálce ztrácí,
kde dlí jen srdce přepustá,
pak mi napiš jednou pusou na ústa,
že jsem Tvoje krásná, jediná,
jak Tvá milá, rodná dědina.

SLOVÍČKA POD VÍČKA
Už má lásko nestihneš mi říci
všechna slůvka k srdci mířící,
co chtěl bych i já říkat věčně
jenom Tobě, žádné jiné slečně.

Jaksi život nachýlil se ke dnu,
kdo ví, zda se ještě zítra zvednu,
protože mi s Tebou čas moc kvapí,
z kluků dávno už se stali chlapi,

čas přivanul jak teplý vítr z jihu,
rozpustil tu sněhů bílou tíhu,
zas a znova napájí nás tato studna,
to nejsou jen slůvka hloupá, nudná.

Napájej mne, prosím, těmi slovy,
moje mysl stále Tvoji lásku loví,
ale spěchej, není čas, Carpe diem,
svůj rubáš už si doopravdy šijem.

JENOM TOBĚ
Ty jsi tak štíhlá a pružná jako pinie,
já zamiloval se do Tvé oblé linie,
na Tobě je pro mne všeho akorát a dost,
jak pro naši lásku, tak mně pro radost. 
A když zase přijde jaro a porodí
nový, barevný arzenál přírody,
tak ten arzenál si nechám líbit,
to je přec kouzelný ráj i byt.
Pak pozdravím Tě, moje milá,
zrovna když ses v řece nahá myla,
když aero psalo po obloze šmouhy,
kde jsou dnes ty moje dětské touhy?
Ale Ty už hlavu s tímto nelam si,
my si spolu zaletíme někamsi
a třeba v dálce kdesi v Kostarice
dám Ti něžnou lekci o lyrice,
nebo radši na tom našem splavu
zase popletu Ti láskou hlavu.

MÉ LÁSCE
Podívej se,
jde básník a má boty od bláta.
Ptáte se,
kdopak mu ponožky zalátá?
On chodí v sídlišti po stezkách z kamínků,
vlasy už má z šedivých pramínků,
básně si píše jen tak pro sebe,
nemyslí přitom vůbec na Tebe.
On neví, že Ty jsi má láska veliká,
že se můj hlas Tebou přímo zalyká,
že na tebe myslím už řadu roků,
že jsi posvěcením mojích kroků,
které vedou vždycky k Tobě jen,
že jsem Tebou navždy opojen.

BOHUMÍR POSPÍŠIL
Souznění
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ŽIVOT VLEČNÝ
Můj život byla šťastná báseň jediná,
co verš - to láskyplná hodina.
A šly roky jak báseň za básní,
už se nad tím člověk ani nezasní.

Ta báseň života, ta báseň veliká,
objímá mne jak obvaz z kalika
a čtu a pořád čtu ty básně další,
život někdy zazněl drsně a i s falší,

všechno se v něm rýmovalo, jak se sluší,
mnozí v okolí mém byli k tomu hluší.
Spočítám všechny ty rondely a sonety

a Ty jsi stále se mnou, no ne, Ty?
Divím se, ale jsem Ti za to vděčný,
i když pluji za Tebou jak člun vlečný.

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

MANŽELSTVÍ
Máme štěstí a dobrý vítr v plachtoví,
byl to osud, záměr božstva, kdo to ví?
Přitom inkasovali jsme mnohý políček
a tekl nám dírou kal do našich lodiček.
Však díky za ten vítr kdesi z mlhovin,
přinesl vteřiny klidu i spoustu vin,
bezesné noci za hříchy, bezpráví,
děd vnukům po večerech vypráví,
jak šťastně pluly ty dvě loďky po moři,
až příběh ten děti k spánku umoří.
Sám vzpomíná kmet na cestu dlouhou
a i v stáří opájen je stejnou touhou,
za vše děkuje lásce, lásce podzimní.
Až bude čas, trochu si mě povšimni,

že jsem vděčný za každé Tvé polaskání,
taky za ty vzácné lety orlů a i kání
v našem mlýně, kde poslední melem dávku.
Už nikdy ti neopravím lanfeštovou lávku.

ODPOVĚĎ
A já už vím, co Ti odpovím, 
když tu ležíme tak zcela nazí,
nejsme mrtví ani vrazi.

Jsi horká jak vzduch, co tetelí se pouští,
když fatamorgánu mi v oči pouští.
Stále jsi to Ty a zase Ty,
jak proti hladu zrna v poli zasety.
Ty jsi to, co dělá z hocha muže,
věř mi, mně se líbí Tvoje kůže,
takové ty oblé ženské pasy,
zas do útoku moje vášně tasí.
Takoví už zlí jsou vrazi,
do těla Ti kudlu vrazí.

Jistě tato věta mysl deptá,
moje žena se mně zeptá..
A já už vím,
co jí odpovím.

KRÁSNÉ STÁŘÍ
Pamatuji šlágr Odono Kláro...
Šlágry stárnou rychleji než my,
už mám připraveno na klinice ARO
a čas rekonvalescence, ten ležný.

Ale uzdravím se zas pro lásku svoji,
abych jí neudělal další starost,
už se tóny z gramofonu nevyrojí,
když praskne pero a pak dost.

Na ty staré písně rád si vzpomenu,
důležitá už je jen ta melodie,
nijak moc už nezáleží na jménu,
slova zapadla kdes v písku Dyje.

Tam koupala se moje žena v mládí, 
jenom já jsem nežil v tomto kraji,
už staré vzpomínky mne nepohladí,
zato nové melodie pro mne zrají.

Pár básní, věnovaných s pokorou a láskou mé
ženě, které jsem vybral ze stejnojmenné sbírky
a z ostatní celoživotní tvorby. Vydáno vlastním ná-
kladem. Brno, 1998. B. P.
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KOBLIHA JAKO ÚHLAVNÍ NEPŘÍTEL
Luboš hledá nepřítele:
Na hlavu ho porazí
Žluč mu zatím kypí v těle
a tak řeční, běsní, mele
zodpovídá dotazy
Už ho našel, uličníka
na másle je maštěný
žaludek se ho prý zříká
Marmeláda kazí trika
tak má zmizet ze scény
Kdo že je ten padouch jeden
který dělá potíže?
Luboš svoji válku vede
že se třesou víka beden
i samotný Koblížek
Velké firmy budou v klidu
fondy úspěch zapijí
Zaorálek našel třídu
Není třeba pesticidů
v jeho boji s bestií
Už to není mandelinka
dříve velmi děsivá
Na zvoneček Luboš cinká
O lotrovi padne zmínka
na adresu pečiva
Bude mela, hněv se zrodil
válka zatím probíhá
ČSSD? Slušnej oddíl
korporacím by se hodil:
Za vše může kobliha

HODNOTY JSOU PĚKNĚ NA…
V Katalánsku policie
ani chvíli nezaváhá
svoje starce řádně bije
Referendum – marná snaha
horší je než střelba vraha
Policejní brutalita
v Unii se zřejmě vítá
ta se křičet zjevně zdráhá
Když se hájí prosperita
hodnoty jsou pěkně na há…
Posvětí se anarchie
Majdan je prý projev blaha
Kosovo – ať dlouho žije

Vraždit Srby? Smí se – aha
Kdo však na Španělsko sahá
ten to ještě velmi schytá
Byla by to kalamita
za to stojí i ta dlaha
hlasujících – Někdo škytá
hodnoty jsou pěkně na há…
Řecké NE se přes noc smyje
práva lidí jsou moc drahá
Nebude tu rebelie
dvojí metr se zde vzmáhá
A co na to zlatá Praha?
Zda Kalousek zbité sčítá?
Rusa hnal by přes lán žita
K Španělsku je jiná váha
se sankcemi nepočítá
Hodnoty jsou pěkně na há…
Dvakrát měř – to heslo žije
O nás bez nás – no tak, hyjé
Systému už nepomáhá
Ani masáž. To, co zní, je:
Hodnoty jsou pěkně na há…

ŠPANĚLSKO JE JINÁ KÁVA
„Masakr byl, Ale houby“
Zeman mýtus neuznává
Kalousek ho ještě hloubí
vydává se za tvář práva
jež prý Zeman podkopává
Že byl na Národní třídě?
Kalousek hned: „Kdo ho viděl?“
Šest set zbitých – vlajkou mává
Za Zemana se prý styděl
Španělsko je jiná káva
V Katalánsku bolí klouby
vypukla tam velká vřava
Přání voličů se snoubí

MAREK ŘEZANKA
Balady
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s tím, jak je stát nakopává
Přes osm set zbitých hlava
odmítá brát – ke vší bídě
nejsou sankce za ten příděl
Hlas lidí se pošlapává
a je blízko ke koridě
Španělsko je jiná káva
O masakru tedy troubí

a pak řekne, marná sláva
referendum ne – jen volby
bít je chyba – to se stává?
Pokrytectví ukapává
jeho lodím chybí přídě
Jak hurikán na Floridě
ničí všechny vlna dravá
Rwanda čelí genocidě
Španělsko je jiná káva
Kalousek nám nezáviděl
Radí všem: „Co máš, to vyděl“
Levný stát je ryba dravá
EU tíhne k bronchitidě?
Španělsko je jiná káva

BALADA O MUŽI ZÁŠTIPLNÉM
Kde kdo šije do Zemana:
Tomáš Halík, jaká klika
samou láskou píše z rána:
Zemana se peklo týká
Alkohol jak bomba tiká
mozek mu prý rozežírá
všude kolem páchne síra
„Moje má být republika“
Mnohé další perly sbírá
analýza od Halíka
„Chci, abys byl“, prosí Pána
když nevděčný lid se zříká
filosofa, pro Satana
pošle k šípku kanovníka
„Ať si nevděčný lid pyká
moje moudrost neumírá“
Zemana má za satyra
podvědomí mu prý říká:
„Hochu, to je blbost čirá“
v analýze od Halíka 
„Oxford mám, však jaká hana
tenhle národ divně hýká
to není zem milovaná
zvolí skřeta, trpaslíka“
Velikán pak dlouho vzlyká
z očí velké slzy stírá

přitom vůbec nezastírá
že sám vzdal to, nejde nikam
Podvědomí? Černá díra
v analýze od Halíka
Psychoterapeut zírá
Etiku zná od Schapira
Káže, div se nezalyká
Lidé, kterým vadí šmíra
Odkloní se od Halíka

V PEKLE SE VODA VAŘÍ…
„Agentů“ jména píšou na seznamy
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 
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TRUBAČ
Polnici na ústech
volám svou krví
nástup milionů
z nichž každý prvý
trestat jde křivdu
na prapor přísahaje

já syn lidu

polnici na ústech
volám svou krví
nástup milionů
z nichž každý prvý
připraven k startu
hodina uhodila – uhoď ty
pod standartu

vzhůru
čas ťal v nás
msti se
ale kdo ses smrštil
vymršti se
kdo ses sevřel
ať je to jen v pěst
udeř sedři rez
kdo ses zachvěl
tož ne dřív než před výbuchem
ani srdce
nezůstávej při poplach v krytu
leda jako nálož dynamitu
dívej se
ale jako puška namířená
pal

Bij zabij
proraz mráz
za každý úder každou lež
a za strádání
za krev kamarádů všechnu krev
za každou drahou hlavu
bij zabij
proraz mráz

plíseň

na hlavy viníků
když už sten jen tak mocný
až je vžene na dýku

vzkřikni stotisíc výkřiků
jako kulka
když si razí dráhu
do čela vrahů

protože
jen brvou zachvěješ
a nejsi z ocele
vteřinu zaváháš
a jednals zbaběle

slyšíš?

hodina udeřila
udeř ty

vpřed!

JÍZDA
Otevřete se
větvemi modřínů
věnčené portály
šátky bříz zavlály
z oblačných říms
běžíme o závod
o závod s krajinami
vítr se zatočil s námi

zelený pták proti nám letí
ach pole ó lesy
jak krahujec jste se vznesly
klubko dětí na vysoké stráni
každý strom nás zdraví na potkání
dobrý den dobrou noc

a dálky na kolejích se pálí
voní to kalafunou
jak housle
v tlumených zátočinách
zemi jste objaly
vítej vítej

JINDŘICH VICHRA
Co zmohou Mauthausseny
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NOČNÍ SMĚNA
Každého rána o šesté,
když už není noc a není ještě den,
potkávám kamarády jdoucí domů
z dlouhých nočních směn,
potkávám údy, jež od strojů se vrací,
údy mašin, obráběné únavou
a sériovou prací.

Jsou z kouřů ryšavých,
ty stíny beze jmen,
jak vyšli z drakáren, lakýren a kotelen,
psi zbití, hledající kout,
opilí dřinou, opilí vahou pout,
tažní noční ptáci,
a jdeš-li s nimi též,
v krocích se jim ztrácíš…

V tom šeru zápalném lokty o lokty se trou,
v šelestu transmis, odkud to jdou,
havíři nočních směn?
kutali žal? kutali vztek?
za krokem krok, za skřekem skřek
vtíná se v nastavené přítmí

U PANKRÁCE
Tak blízko být a nemoci hnout prstem
jen pohled vyslat tam kde v celách
v tisíci dlaních se strašná síla uzavřela
že zázrakem nepraskne to vše ten systém
ten řetěz budov který řinčí v šeru
že marně se mu vyhýbáš na prostranství holém
člověče který dosud volně spěcháš kolem
víš co tě tíží co ti béře dech?

Mít ruce dosud svobodné být na doslech
a nemoci k vám zakřičet až zatřásl bych domy
slyšíte chlapci kulomet slyšíte jak zem duní?
pochodem tím chlad vlaje ve vlasech
co v nocích propastných vás vymršťuje z lůžka
co k mřížovým rezavým vás žene?
ruce až k nám se vztahují přes údy olověné
a jsou děsně nabité jak puška

Ó pane nevinných do nocí zacílené
čtrnáct set jich vzrůstá v našem těle
a rve nás ven že nelze váhat déle
již bije čas a budí zastřelené
a masy proudí l nám kdo zničil by ty síly
ty zůstaly přec v nás aby útočily
co zmůže tato zeď co zmohou Mauthauseny
proti těm kdo otřásají zemí

MÁ APPASSIONATA
(úryvek - Třetí zpěv)
Až smísen s vlnou řeky
budou se mlhy ptát
kam odešly matky
od svých nemluvňat?
V čase zralých třešní,
když pole začla zrát,
do rukou jim přešly,
že duše měla hlad?

Kde oblaka vláčí půdu,
prs nastavují pít,
živote, jestli opět budu,
já dítětem chci být,
za vínek v proudu dám tě zas,
za lid můj v nebezpečí,
tmo černá, ohavná, sraz nám vaz,
a přece budem větší,

a třeba bez hlavy
zem zdvihnem na ramenou*
a z očí matek vyneseme ji,
zem do slz zahalenou,
po prsou padlých půjdem,
vedouce dítky nezrozené,
stínej, gilotino, stínej jen,
a přece nebude nás méně,

budeme růsti dál,
dál zurčet přes oblázek
a kudy kdo z nás chodíval,
květiny vtisknou do svých zkazek,
kam my se chtěli pnout,
dorostou stébla trávy,
kamarádi, tam vytryskne proud,
kam padly vaše hlavy,

a poslední váš dech
mlýn života rozežene,
tam stromy zatančí svůj rej,
kde zdvihali jste paže odzbrojené,
a orchestrem zazní dílny,
sloupy měst vám na ramenou,
spěch váš nebude ztracen,
kamarádi, na shledanou,
smrt je jen jiná, nová práce…

Naše ukázka je ze sbírky Básník a gilotina, vy-
dala SJF ve spolupráci s VNK a nakladatelství
Orego, r. 2009.
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ZEMŘEL FIDEL CASTRO RUZ
Likvidátor četných hrůz
Batistovy diktatury kruté
Srdce nejedné Kubánky pukne
Odsouzena k živoření k prostituci
Zákazníky nejčastěji UeSA turisti
Děti často čističi bot
Masová bída
Nezaměstnanost
O negramotnosti nemluvě
Nespokojeným obuškem po hubě
Na rebely kruté represe:
„Fidele Castro, otřes se!“
Však ty se nevzdáš
Skončit musí batistovský neřád
Útok na kasárna Moncada
(26. 7. 1953)
Neuspěla revoluční eskadra
Před soudem se hájíš
Brilantně sám
Bezmocný batistovský
Soudní aparát
Končíš na čas v base
Po té v emigraci
Skončí brzy
Batistovi draci
„Demokracie
To je rozdat zbraně lidem!“
Byť tam vládne krutá diktatura
„Demokrat“ má z toho průjem
Jachta Granma vyplouvá
S padesáti osmi ozbrojenci
(25. 11. 1956)
Nepovedené přistání
Dává nepříjemnou lekci
Pohoří Siera Nevada
Základnou pro revoluci
Život proti smrti:
„Vlast, nebo smrt!“
„Socialismus, nebo smrt!“
Revoluční válku vedeš
Represe režimu zborcené
Na silvestra padá
Středokubánská Santa Clara
Diktátor Batista

Na útěk se dává
Dnes osvobozuješ Havanu
(1. 1. 1959)
Kuba na prahu
Nového žití
Negramotnost se rychle
Vymýtí
Stejně jako bída
UeSA velká pýcha
Uvaluje na Kubu
Totální embargo
Za znárodňování na Kubě
UeSA prezidenta napadlo
Žoldáků invaze
V zátoce Sviní
Revoluční Kuba
Ji rozbíjí
(16. – 19. 4. 1961)
Chruščovovy strategické rakety
Karibské nechvalné přemety
Svět na pokraji světové války
Vyjednávání „Chruščev
- Kennedy“ spásný
(10. 1962)
Za odchod sovětských raket
Záruka na Kubu neinvaze
„Embargo však zachovám!“
Chlubí se prezident UeSA
„Embargo budeme prohlubovat!“
„Embargo budeme
Exteritorializovat!“
Embargo na Kubě působí
Obrovské škody
Získá tak UeSA jistě
Politické body
Kubu prý rozdrtí bídou
Západní „demokratickou“ šmírou

JAN ZEMAN
Za Fidelem Castrem
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Podpora kubánských teroristů
Vrahů. Sabotérů. Bombových mistrů
Sundají kubánský dopravní letoun
Na pachatele v UeSA ne metlou
Pachatel terorista je prý hrdina
Masová vražda se nepočítá
Na Kubě bída?
Západní propaganda hřímá
Byť bída sužuje ostatní Karibik
Divný to prý kubánský hit
Mnohahodinové Castrovy projevy
Kubánci prý s ďáblem spolčeni
Na Kubě bez kasin bordelů
Spekulantských trhoveckých modelů
Bezplatné vzdělání Kubáncům všem
Bezplatná lékařská péče
Nízké nájemné
Netrpí se korupce
Parazit se utne
Ne sovětský socialismus
Cení na něj zuby
UeSA hnus
Kubánské jednotky odráží
Útoky vojsk JAR na Angolu
(1975 a 8. 1988)
Kubánští lékaři zachrání
Bezpočet lidí
Z chudých domovů

Zhroutil se Sovětský svaz
Dosud pevná mírová hráz
(1991)
Legendární opora socialismu
Ve víru Gorbačovského oportunismu
Nezhroutila se však malá
Revoluční Kuba
Nezabila ji měšťáctví puma
Po ztrátě spojenců
Více chudá
Na místo cukrové třtiny rodí
Obilí kubánská půda
Chudoba cti netratí
Krytá sociální závratí
Sociálními jistotami
Nekonzumními jinotaji
Lékařská kulturní velmoc
Nad buržoazní demokracií
Morální bídy moc

Vysoký věk
Zdravotní obtíže
Předáváš moc

Bratr Raúl vládnout
Na Kubě může
(8. 10. 2006)
Opatrné reformy
Fidel se již nedostává do formy
Již dávno ho nespatří s doutníkem
Kouření zdraví upírem
Neuslyší nikdo více
Jeho nové
Mnohahodinové projevy
Věkem a zdravím sečteny
Píše články:
„Zase hrozí války!“
Mnohým radí
Nebezpečné
Obamovské pozadí

Zemřel Fidel Castro
(25. 11. 2016, 22.09 místního času)
Ve věku devadesáti let
Jež zásadně změnil
Dříve těžce zbědovaný
Kubánský svět
Zemřel velikán velikánovič
Šest set třicet osm krát měl
Přestat žít
Rukou proradných vrahů
Svobodu kubánskou kradu
Svobodou prý byla
Diktatura krutá
Přinášející Kubáncům
Přetěžká muka

Zemřel Fidel Castro Ruz
Na Kubě veliký smutek
Na Floridě však pár hrůz
Zlý člověk pro zlý skutek
Mafie kubánská slaví
Jak se sluší na vrahy
Slaví i pražská kavárna
Na Castra pilně nadává
Podivná spisovatelka
S Castrovou smrtí spokojená
Snad to ani není žena
(k článku spisovatelky a scénáristky 

Terezy Boučkové Zázrak ve 22.29, 
Metro 29. 11. 2016)
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ŠKATULATA, HEJBEJTE SE!
Škatulata, hejbejte se,
my jsme hoši hraví:
co kdo zbabral na svém postu,
na jiném to spraví.

Odpovědnost za průsery
stačí chytře svalit
na proradnou opozici,
nebo přímo na lid.

Žili jste si nad poměry,
málo ctili vládu,
jenom vaší vinou dospěl
český grošík k pádu.

Pot a slzy, pot a slzy
na lid český platí
za trest, že chtěl k blahobytu
frčet přímou tratí.

Škatulata, hejbejte se,
proč se vzdávat moci,
když nám kryjí záda věrní
mediální šmoci.
—— —— —— —— —— 
Poučení z toho plyne,
ale hne vám žlučí:
Komu vládnou škatulata,
bude čím dál chudší.

JUSTIČNÍ MAFIE 
Ať žije věhlasná justiční mafie,
národ se pobaví, národ si užije.

Justiční mafie zná svoji profesi,
předvede občanům, jak řídit procesy.

Zamítne, prověří, odvolá, pověří,
pohrozí rebelům, nabídne příměří.

Předvede občanům, kdo tahá za drátky,
a pak nám předloží legrační pohádky.

Ať žije věhlasná justiční mafie,
i kdyby zemřela, zázračně ožije!

ČESKÝ KABARET II
Facka zleva, facka zprava,
to je naše denní strava;
jen se mrkni do novin,
kolik je tam volovin.

Třikrát denně čerstvé zprávy,
ale hlavně že jsme zdrávi;
hopsa hejsa ze schůze,
uzdraví nás klausfúze.

My jsme děti české matky,
holé ruce, holé zadky;
však náš národ ožije,
máme svoje mafie.

Facka zprava, facka zleva,
ale nám to vůbec neva;
zúčastni se ty i ty
kurzu nasertivity!

ODKAZ PŘEDKŮ
Pamatujte,
synkové a dcery:
tam, kde tuční pupky,
hubnou charaktery.

DUMKA SCHŮZOVNÍ 
Když se kříží fráze s frází,
potlesk mas je doprovází.
Když se s blafem páří žvást,
může se jít rozum pást.

DOBOVÉ ŘÍKADLO
Když ty sloužíš době,
ona slouží tobě -
dokavad tě neodloží
na nejbližší skobě.

JIŘÍ ŽÁČEK
Odkaz předků
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BALADA O ŠEJDÍŘÍCH
Jak se Vám líbí třeba sup?
Šejdíř je také dítě boží,
vzorně se stará o svůj lup
a prachy se mu v kase množí.
V New Yorku jako v Záporoží
rojí se hejna zlatých much.
Pro šejdíře je všechno zboží,
brzy nám budou prodávat i vzduch.

Řeknou ti: Co chceš, to si kup!
Sokolí křídla, kníry mroží,
žraločí ploutve, tygří chrup…
Jen ať se tvoji bližní složí!
Z peněžních chrámů na nároží
čpí mrtvolný a ztuchlý puch.
Pro šejdíře je všechno zboží,
brzy nám budou prodávat i vzduch.

Zisk připisují na svůj vrub,
nadarmo se tu nepinoží.
Zaplatíš za svit hvězdokup,
daň ze snění i ze souloží.
Na krk ti oslí chomout vloží
a neodpustí žádný dluh.
Pro šejdíře je všechno zboží,
brzy nám budou prodávat i vzduch.

Nejvyšší šejdíř z božích lóží
má absolutní zrak i sluch.
Pro šejdíře je všechno zboží,
brzy nám budou prodávat i vzduch.

BALADA O VELKÉ ŠOU
Baví nás bavič, bodrý brach,
směje se každý strejc i teta,
na všechny sněží hvězdný prach,
stačí jen gesto, stačí věta.
Když už se baví každý sketa,
zatnu se plný odporu.
Ach, šoumeni všech zemí světa,
proboha, už dost humoru!

Jenom se bavte, žádný strach,
život je crazy opereta,
namísto Bacha Offenbach,
a nikdo nemá právo veta.
Kdo odnaučí smát se skřeta,
křiváka, lháře, potvoru?
Ach, šoumeni všech zemí světa,
proboha, už dost humoru!

Můj bože, nejsem sebevrah,
nemám chuť hrát si na Hamleta,
ale váš humor je jen tlach
pro blbce alfa, blbce beta.
Až anděl smích vyjde z ghetta,
velká šou skončí v hororu.
Ach, šoumeni všech zemí světa,
proboha, už dost humoru!

Svět doutná jako cigareta,
dým stoupá k nebi nahoru…
Ach, šoumeni všech zemí světa,
proboha, už dost humoru!

BALADA O PRVNÍ A POSLEDNÍ SPRAVEDLNOSTI
Všichni se lišíme v tom, co nám velí
zvyk, rozum, vášeň, rozmar nebo vkus.
Jeden jí maso, druhý chroustá zelí,
někdo rád mléko, někdo pije džus,
někomu voní čistý špiritus
a vychlemtá ho plné necky.
Ať už jsi Frantík, Talián či Rus,
smrt, stará děvka, bere všecky.

Jsou dobrodruzi udatní a smělí,
plaví se světem jako Kolumbus,
a jiný chce mít mámu za prdelí,
dloubat se v nose a pást hejno hus.
Ať nosíš kožich nebo hubertus,
ať žvatláš česky nebo řecky,
ať mlsáš kaviár či žvýkáš trus,
smrt, stará děvka, bere všecky.

Na mnoho sort a kast se lidé dělí,
jeden ctí pravdu jako mistr Hus,
druhý lže, jako když se nechumelí,
a další vyje jako Orfeus.
Ať už se mračíš jako kakabus
nebo se culíš spiklenecky,
ať už máš všecka nebo žádná plus,
smrt, stará děvka, bere všecky.

Jsme pro ni jenom číslo, kus.
Vylouskne nás jako jádro z pecky.
Každý má nárok na funus,
smrt, stará děvka, bere všecky.

Naše ukázka je z knihy Vy mě taky!, kterou vydal
Šulc-Švarc, s. r. o.,ve spolupráci s nakladatelstvím
M. Švarce - Šulc a spol.,Oldřichova 52, Praha 2,
roku 2012 jako svou 437. publikaci 
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Pamatuji se, že jsem jednou vyhrál v soutěži
(jednalo se o luštění křížovek) jako cenu básnickou
sbírku Michala Černíka Mezivěk. Netušil jsem, že
se o pár desítek let společně sejdeme jako autoři
v několika sbornících. A jsem rád, že mám možnost
autora celé řady knih vyzpovídat.

Pane Černíku, pamatujete si na svoji báseň Nej-
upřímnější místo ze vzpomínané sbírky Mezivěk?
A jsme k sobě dnes upřímnější než v době, kdy
sbírky vznikla? Jste sám k sobě upřímný?

Snad se mi daří být i k sobě upřímný, myslím
si. A. snad si nenalhávám. Člověk by si měl za-
chovat nějakou sebereflexi. Znamená to být
k sobě poctivý, pokorný, čestný. Domnívám se, že
jsme dřív byli k sobě upřímnější, lidé se tolik ne-
hnali za požitky a za mamonem. Dnes se prokla-
muje individualismus a egoismus, chamtivost je
ctností.

Úryvek z vaší básně jsem použil jako motto své
knížky Krása. Dovolím si krátce citovat: „Při každé
revoluci lidé věřili, že nový systém naplní jejich
tužby. Bláhoví, copak nevědí, že revoluci vždy jiní
znásilní, vykradou a z nádherných ideálů zbude jen
okoralá kůrka chleba? Pravda a spravedlnost
a prostí lidé jsou pokaždé první obětí.“ Byl jste
krátce předsedou Svazu českých spisovatelů. Jaké
byly vaše představy o fungování svazu v dobách
„perestrojky?“ Jak se naplnily?

Snažil jsem se především navrátit do literatury
zakázané spisovatele, jedinou prioritou měla být
kvalita díla. I když těch cílů jsem měl víc, toto
jsem považoval za své hlavní snažení. Krok za
krokem se program návratu zakázaných spisova-
telů zpátky do literatury naplňoval, a to v perma-
nentním sporu s mnohými literárními dogmatiky
a politiky. Listopadové události roku 1989 mne
předběhly a paradoxně jsme se nejen já, ale řada
mých spisovatelských kolegů, ocitli v roli zakáza-
ných. V masmédiích a většině tisku zákaz trvá do-
dnes. 

Mám rád vaše knížky, ve kterých se vracíte do
dětství. Například vaši sbírku Cena dětství, která

mě zaujala jako celek. Dokonce mi Ivana Blahu-
tová napsala o mojí sbírce Opuštěná hnízda dět-
ství, cituji: „Já si myslím, že v této sbírce je
i hodně černíkovského. Tedy ve způsobu vidění
světa. I když Ty jsi lakoničtější a melancholičtější.“
Je to pro mě velká poklona, a tak se ptám, čím je
pro vás dětství? Proč se do dětství autoři tak rádi
vracejí?

Pro mne je zase poklonou, že spolu ve vidění
světa rezonujeme a že vás některé mé verše au-
torsky ozvučely. Čím více člověku přibývají léta, tím
blíže má k dětství. Dokonce si myslím, že mladý
člověk má k svému dětství daleko, žije budouc-
ností. 

A je vaše tvorba pro děti tedy stálým návratem
do dětství? Víte, třeba sbírka Jak žijí oblázky patří
k mým oblíbeným. A verše „Oblázek je kámen
ohlazený při pohádkách. Když na něj zaťukáme,
otevřou se vrátka“ přímo vybízí k ponoření se do
světa dětské fantazie. Jaké bylo vaše dětství? Dět-
ství poválečné a 50. léta?

Tatínek jako penzionovaný prvorepublikový dů-
stojník roku 1942 vstoupil do komunistické strany,
pracoval v ilegalitě, byl zatčen, prošel Terezínem,
Buchenwaldem, podařilo se mu utéci se skupinou
sovětských důstojníků, po válce pracoval na gene-
rálním štábu v hodnosti plukovníka, v roce 1950
položil stranickou legitimaci, jelikož nesouhlasil
s politickými procesy. Skončil jako horník na
Kladně. A to vše poznamenalo naši rodinu. Byli
jsme v klatbě, já i můj starší bratr. A místo do pio-
nýra jsem chodil na evangelické náboženství, za-
ložili jsme klub Lasiček podle Foglarovy knihy Hoši
od Bobří řeky, měli jsme vlastní klubovnu a plnili
jsme bobříky. Bylo to naše dětství, a proto bylo nej-
krásnější. 

Myslíte si, že dnešní děti málo čtou? Co vás jako
dítě nejvíce bavilo jako čtenáře?

Zda děti dnes málo čtou, to nemohu posoudit.
Možná proto, že nebyla televize, ani počítač, byl
jsem náruživý čtenář. Četl jsem Foglara, Verna,
Maye, Londona, cestopisy, dobrodružné příběhy,

Lipa_03_2017_LIPA  17.11.17  18:50  Stránka 44



45

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

pravidelně jsem navštěvoval čelákovickou kniho-
vnu. 

A jaké knížky či autory byste nám dospělým čte-
nářům doporučil?

Balzac, Tolstoj, Bunin, Šukšin, Babel, Andrejev,
Šolochov, Pasternak, Platonov, Marquez, Saro-
yan, Ajtmatov, Brecht, Jeffers, Whitman, Vančura,
Olbracht, Hrabal, Körner, Pavel, Seifert, Holan,
Halas, Závada, Skácel, Florian. A mohl bych po-
kračovat.

Vím, že rád fotografujete. Můžete nám svůj ko-
níček představit? A jak se vám daří skloubit poezii
a fotografie?

Můj výsledek je na mých webových stránkách,
kde představuji své dva celky: Světla slov a Zrna
slov. Stačí, když si čtenář zadá mé jméno, a pak si
může prohlížet mých 320 obrázků s texty.

A co cestování? Napsal jste překrásnou knihu
Běžte do Prčic anebo jinam (psal jsem o ní v našich
tiskovinách). Cestujete po vlastech českých nebo
se vydáte občas „za humna“ do světa? Kde se vám
nejvíce líbí? A dokázal byste žít bez svého rodného
kraje?

Vždycky jsem říkal, že člověk nejdříve musí po-
znat svůj domov, svou vlast, a pak by měl teprve
poznávat cizí země. Já jsem dlouho poznával svou
vlast a vše, co k ní patří a čím se může pyšnit a o to
méně jsem pak poznával cizí země. Z nedostatku
peněz, z nedostatku času, z nedostatku možností,
a když ty možnosti byly, tak už se zase nedostávalo
zdraví. Jsem patriot, člověk domova, proto hodně
mých veršů a textů je o domově, ve všech jeho roz-
měrech. Domov je mým středem světa, napsal
jsem několikrát, od něho měříme všechny dálky,
všechna svá snění.

Bojíte se, že e-knihy vytlačí klasické tištěné
knihy? A máte už čtečku?

Nebojím se, a čtečku nemám, raději se mazlím
s knihou ve své posteli.

Myslíte si, že literatura může udělat svět o kou-
síček lepší?

Nemyslím si, že je v moci literatury udělat svět
lepší, a zvláště dneska ne, kdy je hodnotná litera-
tura deklasována v médiích i ve společnosti. Může
však nechat svou stopu ve čtenáři, prosvětlit jeho
myšlení, nadchnout ho pro ideály, pro krásu, pro
lidství, probudit jeho fantazii, naučit ho snít, otevřít
mu jiné vnímání světa. 

Proč je postavení dnešních literátů nedůstojné?
Slovo honorář je pomalu považováno za sprosté

slovo. Básníci si vydávají knihy, shání sponzory,
sami si zajišťují distribuci. Jak z toho ven?

Ach! Žijeme v době zbožštění peněz, spotřeby
a vymývání mozků. Mocní světa nepotřebují člo-
věka, který cítí, vnímá, myslí, miluje, ale vytvářejí
manipulativní dav. Hodnotné umění se stalo pleve-
lem, v umění se glorifikuje násilí, sex, ošklivost,
morbidita, cynismus, narcismus, exhibicionismus,
nihilismus, zrůdnosti, střílení, rozkladný životní
pocit. Společnost upadá stále víc do dekadence,
kritéria hodnot jsou zdeformovaná, obrácená na-
ruby. To je estetický a mravní výsledek kapitalismu.
Kapitalismus v této fázi je pro hodnotné umění zá-
hubný a pro sebe sebezáhubný. 

Vrátím se ještě k jedné vaší práci. Kdysi jsem
si vypsal úryvek z vaší reportáže Tři osudy, která
vyšla v Literárním měsíčníku někdy v 2. polovině
80. let 20. století. Cituji: „Po každé válce si
vždycky lidé mysleli, že byla navždy poslední…
A lidstvo dál klopýtá a kolísá od pólu života k pólu
smrti, od lásky k nenávisti, od tyranství k lásce,
od lži k pravdě, od poroby k hrdosti, od vraždy
k sebeobětování, od bídy k velikosti, od války
k míru.“ Ta slova jako byste napsal v těchto
dnech, neztratila nic na aktuálnosti, právě nao-
pak. O válce se mluví čím dál víc. Jak vnímáte
dnešní svět?

Militantnost mocipánů světa je obludná, jejich
chamtivost je bezhraničná, jejich zlo je iracionální,
vtahují země do válek, jsou to zločinci, patří před
mezinárodní soudní tribunál.

A trváte na tom, aby člověk, opět si vás dovolím
citovat, „skládal také zkoušku z lidskosti?“

Především politici by měli skládat zkoušku z lid-
skosti, ale bohužel, k politické moci se často do-
stávají lidé charakterově pokřivení, ve valné
většině jsou to deprivanti.

Možná to budete považovat za neslušnost, ale
přesto si dovolím položit jednu otázku. V básni Od-
pověď čtenářům píšete: „Už se mne neptejte, proč
píšu, je to stejné, jako bych odpovídal, proč žiju.“
Tak tedy, přeji vám ještě hodně krásných knížek
pro nás, ať už malé či velké čtenáře, ale nedá mi
to, abych se nezeptal: Proč vlastně píšete? Co vás
nutí sednout k počítači nebo nad papír a předávat
dál svoje myšlenky?

Psaním se zachraňuji, psaní je pro mne duševní
jóga, je to hájení radosti, která nám ještě zbývá.

ČAJ - Časopis Autorů Jičínska
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Na nikoho jsem nedonášel
Rozhovor Kateřiny Perknerové s Karlem Srpem, předsedou Jazzové sekce

Prezident Miloš Zeman chtěl, aby se Karel Srp
stal členem Etické komise, která rozhoduje o při-
dělování statusu příslušníka protikomunistického
odboje. Premiér Bohuslav Sobotka Srpovo jmeno-
vání odmítl podepsat s tím, že Srp nesplňuje zá-
konné podmínky. Podle něj se stýkal s StB
a dlouhodobě jí poskytoval informace. Soud přitom
před 17 lety rozhodl, že byl ve svazcích StB veden
neoprávněně. 

Karel Srp oslavil 80. narozeniny.
• Překvapilo vás, že premiér Sobotka odmítl

kontrasignovat Zemanův návrh?
Nerad bych citoval reakce, které mi na jeho vy-

stoupení ohledně mého jmenování, přišly. Byly ve-
lice vulgární a na hlavu předsedy vlády by se snad
ani neměly vyslovovat, ale na tu Sobotkovu se
hodí.

• Premiér svůj postup zdůvodnil tím, že nespl-
ňujete předpoklady dané zákonem.

Ve vyjádření pro média ale uvedl, že jsem vedle
dobrých udělal také hodně špatných věcí a dlou-
hodobě a intenzivně donášel StB. Chci jasně říct,
že za dvacet let mi nebyly předloženy žádné píse-
mné materiály, které by obsahovaly nějaké moje
udání nebo hlášení. Nic takového totiž neexistuje,
je to jedna velká mediální lež. Pan premiér si na-
běhl.

• Na jedné straně tu je skutečně soudní verdikt,
který říká, že jste ve spisech StB veden neopráv-
něně, ale na druhé tu jsou vyjádření Jaroslava
Hutky nebo Vladimíra Merty. Konkrétně Hutka tvrdí,
že v materiálech, které na něj StB vedla, našel vaše
hlášení. Jak si to vysvětlujete?

Tím, že lže. Žádná hlášení jsem nikdy nepsal. Je
zajímavé, že pánové Hutka ani Merta nejmenují
svoje estébáky, svoje řídící důstojníky, byť je znají.

• Chcete říct agenty, kteří na ně byli nasazeni?
Ne, ty, kteří s nimi spolupracovali. Hutka se

přece nemohl z republiky vystěhovat jen tak. On
byl dokonce trestně stíhán za nedovolené podni-
kání, a přesto dostal pas a odjel.

• Vy tvrdíte, že Jaroslav Hutka spolupracoval se
Státní bezpečností?

Říkám, že měl v StB dobré přátele.
• Nepopíráte, že jste se s estébáky stýkal, ko-

neckonců vás i vyslýchali, byl jste po procesu

s Jazzovou sekcí téměř dva roky zavřený. Nepo-
koušel jste se s nimi hrát nějaké hry, ošálit je?

My jsme nevěděli, že mluvíme s příslušníky StB.
Většinou to byli lidé pod hlavičkou inspektorů mi-
nisterstva kultury nebo úřadu pro tisk a informace.
V rámci Jazzové sekce jsem musel obíhat desítky
organizací, ale nikdy mě nezajímalo, jestli ti úřed-
níci pracují pro StB, CIA nebo KGB.

• Nikdo po vás nechtěl informace o konkrétních
lidech?

Na nikoho se mě neptali. Úředníky zajímala do-
ložka nejvyšších výhod, tedy dovoz strategických
surovin na Východ. Když se mnou mluvili čeští di-
plomaté, říkali mi, ať Američanům vzkážu, že se
u nás dodržují lidská práva, a ať nám povolí tu do-
ložku. Nějaký Hutka nebo další osoby je absolutně
nezajímali.

• Jste dlouholetý přítel Miloše Zemana, z jeho
rukou jste v roce 2013 převzal i státní vyzname-
nání. Když vám oznámil, že vás navrhne za člena
Etické komise ČR, co vám proběhlo hlavou? Tentýž
orgán vám totiž před několika lety odmítl přidělit
odznak člena protikomunistického odboje.

Celý aparát kolem Ústavu pro studium totalitních
režimů (ÚSTR), je tendenční nebo věcí neznalý.
Tady u mně kdysi seděl Čestmír Císař, který mi vy-
právěl, že se ho při psaní protokolu z výslechu na
ÚSTR ptali, jestli se ve slově Dubček píše b nebo
p. Mě se zase tázali, proč jsme tehdy tu StB vlastně
nezrušili. Čili to jsou lidé, kteří neznají souvislosti,
dějiny. V té komisi bych byl nejstarší a také jediný,
kdo od srpna 1968 u všeho byl.

• Chtěl jste tedy v komisi být proto, že máte his-
torickou paměť a osobní zkušenost?

Přesně tak. Rozhodně ne kvůli mstě.
• Nejde mi na mysl, že se proti vašemu jmeno-

vání ohradila taková autorita jako kupříkladu pro-
fesor Jan Sokol, jenž uvedl, že to musí být nějaký
omyl. A Stanislav Devátý ho považuje dokonce za
výsměch. Přitom jde o lidi, které jste určitě v 80.
letech minulého století znal, všichni jste byli sou-
částí disentu. Devátý byl vězněn stejně jako vy. Ne-
mrzí vás jejich reakce?

Je to třicet let a ti lidé se velice změnili. Pana
Sokola jsem poznal až po listopadu. On byl sou-
částí Charty 77, my jsme ji za Jazzovou sekci ne-
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Jan Ježek Karlu Srpovi na FB
20. 2. 2016 v 8:47 hodin
Děkuji za přijetí mezi Vaše FB přátele.

Od rána poslouchám Karla Kryla a vzpo-
mínám, jak lidi měli jediného nepřítele
a uměli s ním bojovat. Dnes to je složi-
tější. Někdo záměrně rozpoutává bitvu
všech proti všem. Není to o rozdělování
národa. Ten už je dávno rozdělen. Cesta
je štěrk a prach, po které jdem a nevíme
kam...

Hezký den, pane Srpe.

Karel Srp Janu Ježkovi na FB
20. 2. 2016 v 9:11 hodin
Nelze sjednotit rodinu, natož národ.

Bylo a bude. Jsem rád, že dnes máme
nejdokonalejší ústavu od roku 1918, ob-
sahující smysl Helsinských dohod. Je príma, že například Ota Veverka dává na FB fotky z normalizace:
fronty na kalhoty, maso, fotokopie rozsudků, že není doba, kdy nám nad hlavou visela atomovka a "my"
jsme ji zase pověsili nad "Západ". Protože znám "život" od Heydrichiády, dovolil jsem si tyto řádky.

Jan Ježek Karlu Srpovi na FB
20. 2. 2016 v 9:18 hodin
Ano máme "demokracii", ale její pozitiva opět vy-

užívají mocní a "právo" je lámano penězi a zná-
mostmi. Svoboda slova? Právo na pravdivé
informace? Kdo šíří lži pomocí "nesilnějšího" média
ČT? Zákon o ustáleném standardu, použitý ve stíž-
nosti 17 senátorů. Komu v senátu slouží? Občanům
za jejich právo na informace?

Víc už nebudu pokračovat. Bylo by to moc dlouhé.

https://www.facebook.com/radiohortus?pnref=lhc.unseen

podepsali, pro nás to nebylo důležité. Stanislava
Devátého jsem poznal až v roce 1988, kdy už bylo
v podstatě rozhodnuto. To byl disident na poslední
chvíli, řekl bych.

• Jejich výroky se vás tedy nedotýkají?
Ne, oni jsou dneska někde jinde, finančně, exi-

stenčně a hlavně zájmově.
• Historik Pavel Žáček řekl, že kauza Srp je dů-

kazem, že jsme se nedokázali s komunistickou mi-
nulostí vyrovnat. Měl tím prezidentův záměr
jmenovat vás do Etické komise ČR. Předlistopa-
dová společnost ale přece nebyla černobílá a ne

všichni, kdo nepodepsali Chartu 77, byli zločinci.
Jak to vidíte vy?

Jistěže nebyla černobílá, nebo lépe řečeno ru-
dobílá. Já už toho mám plné zuby, jak se dnes ne
snad lže, ale vynechává. Já jsem byl dvacet let za
komunistů u lopaty a teď jsem důchodce na hranici
chudoby. Jiní disidenti měli větší kliku, stali se
z nich ministři, byli ve funkcích. Ale to ani je, ani
nikoho ostatního neopravňuje zkreslovat historii.
Vždyť mnozí nemají šajna o tom, co se dělo, tak ať
mi raději nechodí před barák.

24. 1. 2017 Zdroj: www.denik.cz
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Dementi hospodáře VNK Honzy Korála k jeho
dehonestaci v agitce takzvané České televize
Prohlášení k pořadu Newsroom ČT24 z 18. 6. 2017 o Všeslovanském sjezdu v Rusku

Česká televize odvysílala v neděli 18. 6. 2017 na
kanále ČT24 od 22:05 pořad Newsroom ČT24. Jed-
ním z hlavních témat byla reportáž s titulem „Čeští
dezinformátoři jezdí do Moskvy pro informace“, ve
které jsem účinkoval jako hlavní osoba. Důrazně se
ohrazuji vůči některým obviněním, které byly v této
reportáži vysloveny a to následujícím způsobem:

V pořadu byly vysloveny tyto výroky:
„Čeští dezinformátoři si nedávno zajeli do

Moskvy na Všeslovanský sjezd.“
1) Jako dezinformátor jsem označován v oku-

pačních médiích (vydavatelství Economia, Česká
televize) pouze já, Jan Korál. Uvedený výrok, pro-
tože se vyjadřuje v množném čísle, LŽE o tom, že
by tam jel ještě vůbec někdo další, kdo by byl kdy
označen za dezinformátora.

2) Obvinění z dezinformací vůči mé osobě nikdy
nikdo nedokázal a ti, kteří mne obvinují z dezinfor-
mací, se vědomě a záměrně vyhýbají veřejné dis-
kuzi se mnou, ve které bych jejich obvinění vyvrátil.
Jinými slovy – soustavně a vědomě LŽOU a utíkají
před PRAVDOU

„Akce má podle některých odborníků dost jasný
cíl: Rozšiřovat ruský vliv do Evropy“

Cíl této akce byl jiný a to posílení a rozvoj VŠECH
slovanských národů. Jedná se tedy o LEŽ.

„Lidi, kteří píšou články na pochybné weby… „
Pochybné weby – jedná se o záměrně dehonestu-

jící nařčení. Co je na webu NWOO.org pochybného?
Evidentně pouze to, že se poctivě drží úsilí o hledání
skutečné Pravdy a nikoliv propagandou jakéhokoliv
druhu, jak to např. dělá Česká televize. Opět je pou-
žito množné číslo bez adekvátního odůvodnění.

„…si mohou pro rady nebo na výlet jezdit kdy
a kam chtějí. Nebo ne?“

Nejeli jsme pro rady, naše pozice na tomto
sjezdu nebyla podřízená komukoliv včetně ruských
pořadatelů. Jeli jsme tam jako suverénní partner
v diskuzích, kdy jsme prezentovali své názory, zna-
losti a zkušenosti, stejně jako příslušníci všech
ostatních slovanských delegací. Autoři reportáže
tedy podsouvají divákům názor, že tam existuje ně-
jaká řídící struktura nebo hierarchie. Řídící struk-
tura Všeslovanského výboru má podobu kulatého

stolu, kde mají zástupci všech národů rovnocenné
plnohodnotné postavení. Opět se jedná o záměr-
nou a vědomou LEŽ.

Další manipulací je zpochybnění naší svobody
účastnit se takovýchto akcí, natož když jednáme
zcela prokazatelně v zájmu celého Českého národa
a jeho příznivé budoucnosti. Autoři reportáže pod-
sunují divákům myšlenku, že by se účast na tako-
výchto akcích měla zakázat, či trestat, čímž se
přibližují minulým dobám totalitní diktatury, at už
jakéhokoliv druhu. Srovnejte to například s účastí
na setkáních typu Bilderberg, Trilaterální komise
nebo Bohemian Grove, které nikoho ze zpravodaj-
ské redakce České televize ani trochu nezajímají.

„Někteří autoři dezinformačních a konspiračních
webů si jezdí pro informace přímo do Moskvy“.

Opět pojem „dezinformační“, k tomu dehone-
stující pojem „konspirační“ – opět nikdy neproká-
záno.

V části, kde je citováno mé odmítnutí účinkování
v této reportáži, je ocitována pouze poslední část
mého emailu redakci Newsroom ČT24. Chybí tam
tento úvod:
Dobrý den,

děkuji za nabídku. Vzhledem k tomu, že produkce
zpravodajství České televize produkuje na téma
Ruska dle mého názoru pouze bezcenný odpad, resp.
jednostranně zaměřenou manipulaci, tak nemám
k vašim produktům žádnou důvěru. Ať bych řekl co-
koliv, vybrali byste si jen to, co by se vám hodilo, což
je podloženo nejen mou opakovanou zkušeností.

Do ČT půjdu tedy pouze tehdy, pokud se bude
jednat o přímý přenos, a tím váš pořad není.

Co si myslím o ČT, si může každý zjistit například
na webových stránkách NWOO.

Nebo stačí sebrat odvahu a rozum do hrsti a po-
dívat se na jakékoliv jiné nezávislé weby a sociální
sítě, zjistit si, co si o ČT (místo vás) lidi v této zemi
myslí.

Autoři reportáže tedy udělali přesně to, co jsem
předpokládal, tj. vzali informaci, kterou měli k dis-
pozici a vytrhli z kontextu pouze to, co se jim hodilo
do jejich dehonestační a v pravém smyslu slova
dezinformační kampaně.

48

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_03_2017_LIPA  17.11.17  18:50  Stránka 48



49

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

„Je to všeobecně neúspěšný člověk, …a za od-
měnu, že na něho byli hodní, tady šíří to, co mu tam
nalili do hlavy.“

1) Úspěch je velmi subjektivní záležitost a mě-
řítka J. X. Doležala jsou mi velmi vzdálená. J. X.
Doležal tedy LŽE.

2) Každý, kdo si přečte mé texty, které jsem do-
posud o této akci napsal, nebo shlédne seminář
z 15. 6. 2017, kde jsem mluvil o tom, co se na Vše-
slovanském sjezdu dělo, pochopí ihned, že se jed-
nalo o všestrannou svobodnou diskuzi a nikoliv
jednostrannou „nalejvárnu“. Měli jsme na mnoho
věcí rozdílné názory, např. co se týká role nábožen-
ství. Z mnoha těchto diskuzí existují videozáznamy
a všichni účastníci tohoto sjezdu mohou má tvrzení
potvrdit. J. X. Doležal tedy opět vědomě a záměrně
LŽE, ostatně jako již mnohokrát dříve.

„Dostanou jakoby novou agendu, kterou mohou
popisovat.“

Jakub Zelenka opět něco tvrdí, aniž by k tomu
měl jediný důkaz, pouze spekuluje, respektive zá-
měrně LŽE.

„To jsou desítky skupin, desítky nesmyslů, de-
sítky bludů, který voni šíří, kterým voni žijou,
všichni se jim smějou, kromě těch Rusů. No tak
dělaj pro Rusy.“

Dá se předpokládat, že J. X. D. má na mysli ony
různé tzv. konspirační teorie, např. o Novém svě-
tovém řádu, či událostech z 11. září 2001, o kte-
rých již několikrát psal pro Reflex. Vzhledem

k tomu, že informace o těchto tématech pocházejí
především ze Západu (USA, Velká Británie, Ně-
mecko…), kde se tomu věnuje velmi početná ko-
munita nezávislých novinářů, publicistů a jejich
čtenářů, tak J. X. D. LŽE o tom, že se tomu smějí
všichni kromě Rusů. Původ těchto informací je
tedy na Západě a nikoliv v Rusku. Informace o zlo-
činných spolčeních v západních zemích od nezá-
vislých západních autorů jsou pouze v souladu se
zkušenostmi a znalostmi představitelů všech slo-
vanských národů, tj. nikoliv pouze Rusů, o čemž
je možné se přesvědčit například z veřejně do-
stupného záznamu zahájení Všeslovanského
sjezdu.

Celá reportáž Newsroomu ČT24 je tedy v pravém
smyslu slova dezinformací, a je součástí dlouho-
dobé a systematické rusofobní kampaně České te-
levize. Vzhledem k tomu, že kampaně stejného
druhu se stejnou metodikou probíhají ve většině
evropských zemí a v USA, a pokyny k vedení tako-
výchto kampaní jsou často součástí veřejných pro-
hlášení od organizací jako je EU nebo NATO, lze
oprávněně považovat zpravodajskou redakci České
televize za osoby ohrožující bezpečnost České re-
publiky a vědomě se dopouštějící různých trest-
ných činů z oblasti Trestných činů proti základům
České republiky, cizího státu a mezinárodní orga-
nizace. Není to bohužel zdaleka poprvé a bohužel
nejspíše ani naposled.

20. 6. 2017
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Rusko se musí vzbudit a zbavit se
bludu o možnosti dohody s USA
RT. SANCTION BACKLASH

Moderátorka TV Russia Today (RT): US senát
téměř jednomyslně uvalil nové sankce na Rusko
za údajné vměšování ruských hackerů do tamních
prezidentských voleb. Zákon taktéž zabrání prezi-
dentu Trumpovi, aby vůbec kdy zmírnil existující
sankce proti Ruské federaci. Zákon zároveň uva-
luje další sankce i na Írán a Severní Koreu. Aby-
chom si toto prodiskutovali, připojí se k nám teď
Paul Craig Roberts. Je to bývalý náměstek ministra
financí USA a předseda Institutu
pro politickou ekonomii. 

Paule, ráda vás vidím. Díky, že
jste si na nás udělal čas. Ve
vašem novém článku Nový
zákon o protiruských sankcích
je pomníkem Washingtonu jeho
vlastní kriminalitě, jste napsal,
cituji: „Kongres by raději zničil
prezidenta USA a zvýšil riziko
nukleární války, než aby přede-
šel konfliktu s Ruskem normali-
zací vztahů s ním.“ Co mi
k tomu řeknete?

PCR: Myslím, že zákon je to
extrémně nebezpečný. Ze dvou důvodů. Za prvé,
zabraňuje prezidentu Trumpovi, aby vůbec kdy nor-
malizoval vztahy s Ruskem. A jak víme, napětí je
teď velmi vysoké. Podle mého názoru je napětí
vyšší, než jaké kdy bylo kdykoliv předtím za stu-
dené války. Druhý důvod, proč je zákon extrémně
nebezpečný, je ten ekonomický tlak, který vyvíjí na
Rusko, protože je navržený tak, aby byly nahrazeny
ruské prodeje zemního plynu do Evropy prodeji
americkými. Takže to poškozuje rubl, poškozuje to
ruskou ekonomiku a nadále více izoluje Rusko od
Evropy. Tohle je druh ekonomického tlaku, který
vede k válce.

RT: Takže tvrdíte, že sankce znepřátelí Evropu
a zvláště Německo, kde má potrubí (Nord Stream
2) končit. Co má US kongres získat schválením
těchto sankcí, pokud se jedná o striktní zvýšení,
vynucené zvýšení jejich závislosti na americkém
zemním plynu?

PCR: No, to je jedna z částí, kongres získává po-
litickou podporu od amerického energetického
průmyslu a dále získává politickou podporu od vo-
jensko-průmyslového komplexu. A proto vojensko-
průmyslový komplex vyhrává tím, že zabraňuje
normalizaci vztahů s Ruskem, což by byla hrozba
pro (vojenský) rozpočet a moc tohoto vojensko-
průmyslového komplexu. A energetické společ-
nosti vyhrávají tím, že mají nový trh pro jejich

zemní plyn, jejich zkapalněný
zemní plyn, získávaný fraková-
ním, které způsobuje také
mnoho škod životnímu pro-
středí ve Spojených státech.
A tudíž z toho mají užitek obě
skupiny, a proto kongres, jak
jste viděli, hlasoval téměř jed-
nomyslně. Pouze 2 senátoři
hlasovali proti a myslím, že
pouze 3 kongresmani ze čtyř
nebo pětiset hlasovali proti.
Takže vidíte sílu těchto zájmo-
vých skupin, dávajících své
zájmy před zájmy normalizace

vztahů mezi nukleárními mocnostmi. Když máte
špatné vztahy mezi nukleárními mocnostmi, jako
jsou Rusko a USA, šance, že se stane něco špat-
ného, jsou velmi vysoké. 

RT: Dnes jsme viděli, že Rusko nyní podniklo od-
vetná opatření ořezáním personálu amerických
ambasád v Ruské federaci. Z vašeho pohledu, jak
by mělo ruské vedení interpretovat tyto nové
sankce?

PCR: Myslím, že ruské vedení musí konečně
opustit tu svou milovanou iluzi, že může dosáhnout
dohody s Washingtonem. Jak už jsem se jasně vy-
jádřil dávno, jediný způsob, jak se může Rusko do-
hodnout s Washingtonem, je vzdát se mu
a akceptovat americkou hegemonii. Pokud bude
ruská vláda pokračovat s touto iluzí, že může do-
sáhnout s USA dohody, myslím, že je vino z velmi
nebezpečného bludu. Takže si myslím, že tohle by
měl být budíček pro Rusy, že americký kongres teď
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učinil hlavním cílem americké zahraniční politiky
konflikt s Ruskem!

RT: Toto je jen začátek protiopatření, přijímaných
Ruskem. Jak vidíte, že se toto bude odvíjet, zvláště
když USA mají prezidentem Donalda Trumpa, který
se na to dívá protichůdně oproti kongresu, a hledá
spíše normalizaci těchto vztahů. Jak předvídáte, že
to Rusko zvládne?

PCR: Trump už nemůže s Ruskem normalizovat
vztahy, zákon mu to zakazuje. A sám nemá žádnou
opravdovou alternativu k (ne)podepsání zákona,
protože to nejde vetovat.  Pokud to totiž Trump ne-
podepíše, média to použijí jako důkaz, že pracuje
ve prospěch Ruska. A to by pravděpodobně vedlo
k jeho impeachmantu. Takže, co Rusko udělá, vím,

že to záleží na tom, jak moc se probudí, jak moc
se vzdá té své iluze, vlastně spíše bludu o dosažení
dohody. Je to vážná situace pro Rusko, když Spo-
jené státy směřují odhodlaně ke konfliktu s ním.
Přinejmenším tu máme přesná fakta. Celý tento
zákon, a to je záměr jednoho ze dvou hlavních
předkladatelů tohoto zákona, má zvýšit napětí, pro-
tože je to nezbytné pro udržení moci a rozpočtu vo-
jensko-průmyslového komplexu v USA.

RT: Zajisté to vypadá jako trajektorie toho, kam
míříme. Díky za sdílení vaší expertízy s námi. 

Překlad V. K., Aeronet
8. 8. 2017
Z TV záznamu rozhovoru přepsal Jan Poláček
29. 8. 2017

SEMINÁŘ V BRNĚ
Ve čtvrtek 27. 9. 2017 odpoledne se v rámci Výboru národní kultury - pobočného spolku Brno, pod ve-

dením jeho předsedkyně a básnířky Marušky Veselé, uskutečnil seminář o Všeslovanském sjezdu v Rusku
a o Prvním Sněmu Slovanských Občin v Novém Hrozenkově. Vystoupili: Pavel Petkov, Jan Korál, Petr
Synek. Seminář byl bohužel vzhledem k provozním podmínkám zkrácen jen na dvě hodiny.

Přesto se seminář setkal s velkým zájmem publika. Široce byla diskutována úloha Ruské pravoslavné
církve jako spolupořadatele letošního Jubilejního sjezdu. Všemi třemi panelisty bylo vysvětleno, že Sjezd
nebyl pod výhradním vlivem pravoslavné církve. Cirkev ale byla nezastupitelná v zprostředkování nad-
standardních návštev městeček i velkoměst a klášterů i historických monumentů během plavby luxusní
lodi Velkokněžna Anastazie. 

Stejně tak byla diskutována kontroverzní role Cyrila a Metoděje, spočívající v likvidaci původní slo-
vanské kultury, slovesnosti a zejména nahrazení komplexního slovanského písma Bukvice církevní for-
mou, tzv. cyrilici, formovanou Západem a Vatikánem. Cyrilice vymazala z písemného projevu Slovanů
obrazové myšlení, se kterým Bukvice pracovala v několika úrovních čtení. 

Protože nejen toto téma vzbudilo velký zájem, pokračovali panelisté a diskutující do pozdních večerních
hodin ve společném informování se ještě v blízké restauraci U měděné pánve. Pavel Petkov
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Konspirační teorie
PAUL CRAIG ROBERTS

Ve Spojených státech se jako „konspirační teo-
rie“ označují všechna objasnění, která se liší od
verzí, sloužících vládnoucí oligarchii, establish-
mentu nebo jakémukoliv zřízení, které řídí agendu
a zároveň vytváří různé výklady a verze, podporující
samotnou agendu. Přičemž ale vysvětlení, která
nám vládnoucí třída předkládá, jsou sama o sobě
konspiračními teoriemi. Navíc jsou to takové kon-
spirační teorie, jejichž cílem je zakrýt skutečné
spiknutí, s nímž naši vládci operují.

Například oficiální vysvětlení útoků z 11. září je
konspirační teorie. Několik muslimů, převážně Sa-
údských Arabů, vystavilo velmoc největšímu poní-
žení, snad ještě většímu, než když David usmrtil
Goliáše. Přechytračili všech 17 amerických zpravo-
dajských agentur, zároveň zpravodajské služby ali-
ance NATO a Izraele, Národní bezpečnostní radu,
Dopravní bezpečnostní úřad, Řízení letového provozu
i Dicka Cheneyho. Jednou ráno unesli čtyři americká
dopravní letadla a srovnali se zemí tři mrakodrapy
Světového obchodního centra (World Trade Center),
zničili část budovy Pentagonu, kde zrovna probíhalo
vyšetřování o zmizelých 2,3 bilionech dolarů, a navíc
způsobili, že ti blbci z Washingtonu z toho všeho ob-
vinili Afghánistán namísto Saúdské Arábie.

Zcela zřejmě byla Saúdská Arábie, která pokořila
Ameriku, také zapojena do tohoto spiknutí.

Lze této konspiraci uvěřit?
Schopnost několika málo mladých muslimů od-

vést takový výkon je přímo neuvěřitelná. Tak velké
selhání americké národní bezpečnosti by totiž zna-
menalo, že Amerika byla zcela zranitelná po celá
desetiletí studené války se Sovětským svazem.
Kdyby skutečně došlo k takovému totálnímu se-
lhání národní bezpečnosti státu, Bílý dům a Kon-
gres by okamžitě nařídily vyšetřování. Mnoho osob
by bylo hnáno k zodpovědnosti za dlouhý řetězec
selhání v rámci zajištění bezpečnosti, vedoucí
k úspěšnému provedení útoků. Nic takového se
však nestalo, nikdo nebyl dokonce ani pokárán
a Bílý dům odolával všem nátlakům na zahájení vy-
šetřování celý jeden rok. Aby byly umlčeny rodiny
obětí útoků 9/11, byla nakonec svolána komise
9/11, která, jak se dalo čekat, pouze sepsala
„vládní příběh“ a tím bylo celé „vyšetřování“
u konce.

Navíc neexistují žádné důkazy, které by podpo-
řily oficiální konspirační teorii ohledně 11. září.
Vskutku, veškeré známé důkazy jsou v rozporu
s oficiální konspirační teorií.

Například je prokázán fakt, že se budova č. 7 zří-
tila volným pádem, což znamená, že byla připra-
vena k demolici. Proč byla připravena k demolici?
Na tuto otázku neexistuje žádná oficiální odpověď.

Je známo, že důkazy, které předložili vědci, ar-
chitekti, inženýři, piloti, a také záchranáři, kteří se
ocitli ve věžích dvojčat jako první a osobně zažili
četné výbuchy, vedoucí ke zřícení věží, jsou ofici-
álně považovány za konspirační teorii.

CIA zavedla termín „konspirační teorie“ do ve-
řejné diskuze jako součást akčního plánu zdiskre-
ditovat osoby, které se vyjadřovaly skepticky ke
zprávě Warrenovy komise ohledně atentátu na pre-
zidenta Johna F. Kennedyho. Jakékoliv jiné vysvět-
lení, než to, které bylo oficiálně předloženo, a které
bylo v rozporu se všemi známými důkazy, bylo
označeno za konspirační teorii.

Konspirační teorie jsou páteří zahraniční politiky
USA. Například režim prezidenta George W.
Bushe ml. byl aktivní ve vytváření konspirace proti
Iráku a Saddámu Husajnovi. Bushův režim vytvořil
falešné důkazy o iráckých „zbraních hromadného
ničení“, prodal falešný příběh důvěřivému světu
a využil jej ke zničení Iráku a zavraždění jeho
vůdce. Podobnou obětí konspirační teorie, kterou
vytvořili Obama a Hillary Clintonová, se stal Kad-
dáfí, což nakonec vedlo ke zničení Libye a zavraž-
dění Kaddáfího. Syrského prezidenta Assada a Írán

52

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Pa
ul

 C
ra

ig
 R

ob
er

ts
. F

ot
o 

RT

Lipa_03_2017_LIPA  17.11.17  18:50  Stránka 52



53

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

měl postihnout stejný osud, dokud nezasáhli Ru-
sové.

V současné době se Washington zabývá konspi-
racemi proti Rusku, Číně a Venezuele. Oficiálně
prohlásil, že „Írán představuje hrozbu“, a rozmístil
americké raketové střely na ruské hranice; využil
„severokorejskou hrozbu“ k tomu, aby rozmístil ra-
kety na čínské hranice. Washington také tvrdí, že
demokraticky zvolený prezident Venezuely
je diktátor, a uvalil na Venezuelu sankce,
aby tak pomohl nepočetné španělské elitě
- jejímž prostřednictvím Washington tra-
dičně ovládal jihoamerické země - zorga-
nizovat státní převrat, a Američané tak
mohli znovu začít ovládat Venezuelu.

Všichni jsou hrozbou: Venezuela, Jemen,
Sýrie, Írán, Irák, Afghánistán, jisté kmeny
v Pákistánu, Libye, Rusko, Čína, Severní
Korea, avšak nikdy ne Washington. Největší
konspirační teorií naší doby je, že na Ame-
ričany doslova útočí zahraniční hrozby ze
všech stran. Američané nejsou dokonce
v bezpečí ani před Venezuelou.

New York Times, Washington Post, CNN,
NPR a další presstitutní média vždy rychle
vyvrátí veškerá objasnění, která se liší od
těch, která jsou v zájmu vlád, a okamžitě je
označí za konspirační teorie.

Více než devět měsíců presstitutní
média podporují konspirační teorii, že se Donald
Trump podílel na spiknutí s ruským prezidentem
a ruskými zpravodajskými službami za účelem
hacknutí prezidentských voleb v USA, a že byl
Trump, coby ruský agent, dosazen do Bílého domu.

Pro tuto konspirační teorii neexistují vůbec
žádné důkazy. Avšak žádné důkazy nejsou zapo-
třebí, neboť tato teorie slouží zájmům vojensko-
bezpečnostního komplexu, Demokratické strany,
neokonzervativců, a dovoluje zaprodaným noviná-
řům prokazovat nesmírnou oddanost svým pánům.
Nekonečným opakováním se lež stává pravdou.

Existuje konspirace, která je proti americkému
lidu. Jejich pracovní místa byla přesunuta do za-
hraničí, aby zbohatli ti, kteří již bohatí jsou. Ameri-
čané jsou nuceni žít v dluzích, aby se neustále
marně snažili udržet si svou životní úroveň. Jejich
snaha zastavit tento úpadek tím, že si zvolí prezi-
denta, který za ně mluvil, je před jejich očima vy-
vrácena naprosto zkorumpovanými médii
a vládnoucí třídou.

Dříve nebo později jim začne docházet, že jim
nezbývá nic jiného, než se za pomoci násilí vzbou-
řit. Než však dojdou k tomuto závěru, bude s nej-
větší pravděpodobností příliš pozdě. Američanům
trvá velmi dlouho, než se vymaní z falešné reality,
v níž žijí. Američané jsou lidé, jimž jsou důkladně
vymývány mozky, a kteří se pevně drží svých fa-
lešných životů uvnitř Matrixu.

Pro důvěřivé a naivní jedince, jimž byl vymyt
mozek natolik, aby uvěřili, že jakákoliv objasnění,
lišící se od oficiálně požehnané verze, jsou konspi-
rační teorií, jsou na internetu k dispozici dlouhé se-
znamy vládních spiknutí, jimiž se vládám podařilo
oklamat lid ve prospěch svých cílů, s nimiž by lid
nesouhlasil.

Pokud má svoboda na Zemi pokračovat, nebude
to v západním světě. Bude to v Rusku a v Číně,
v zemích, kde poznali hodnotu svobody, a také
v některých jihoamerických zemích, jako je Vene-
zuela, Ekvádor a Bolívie, bojujících za svou svrcho-
vanost proti americkému útlaku.

Vskutku, jak o tom začínají psát historici, kterým
nejde o kariéru, prvořadé ponaučení z dějin je to,
že vlády klamou svůj lid.

Všude v západním světě je vláda konspirací proti
lidem.

29. 8. 2017
Článek Conspiracy Theory vyšel na PCR 
26. srpna 2017. Překlad Zvědavec.
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Chlapeček a Tlouštík
PETR ŽANTOVSKÝ

Kdo by pod téměř dětinsky znějícím titulkem
hledal útěšný příběh s dobrým koncem, bude zkla-
mán. Anglický název Fat Man (v českém překladu
Tlouštík) totiž nesla plutoniová jaderná puma,
která byla právě před dvaasedmdesáti lety, 9.
srpna 1945 v 11:02 hod. svržena z amerického
bombardéru B-29, pojmenovaného Bockscar, na
japonské přístavní město Nagasaki. Puma explo-
dovala ve výšce 550 m nad městem a při výbuchu
uvolnila energii odpovídající výbuchu 22 000 tun
TNT. Výbuch způsobil devastaci větší části města
a okamžitou smrt asi 40 000 obyvatel. Dalších
zhruba 25 000 lidí bylo zraněno a tisíce dalších
později zemřelo na následky radioaktivního ozá-
ření. Celkem podle odhadů zahynulo asi 74 000
obyvatel města, ale skutečnému číslu (genetic-
kých „vkladů“ ozářených, následovaných epide-
micky se chovající rakovinou, se asi nikdy
nedopočítáme).

Ten druhý hrdina z titulku, Chlapeček, neboli
Little Boy, byl jen o pár desítek hodin dříve pou-
žitý Tlouštíkův kolega, uranová jaderná puma,
která byla 6. srpna 1945 svržena z amerického
bombardéru B-29, nazvaného  Enola Gay, na ja-
ponské přístavní město Hirošima. Puma byla vy-
puštěna v 8:15 hod. místního času z výšky 9
600 m a explodovala ve výšce 580 m nad měs-
tem. Výbuch uvolnil energii odpovídající explozi
asi 15 tisíc tun TNT. Bezprostředně po výbuchu
zahynulo asi 70 000 obyvatel města, stejný počet
lidí zemřel později na následky radioaktivního
ozáření nebo zranění. Celkem zahynulo asi 140
000 obyvatel. 

(8. srpna 1945 americké noviny oznámily, že vy-
sílání tokijského rádia popsalo zkázu v Hirošimě
takto: „Prakticky veškeré žijící věci, lidé a zvířata,
byli doslova sežehnuti zaživa.“ Situaci po shození
bomby na Nagasaki zase japonská zpráva popi-
suje jako „hřbitov bez náhrobního kamene“.)

A opět platí – dlouhodobé a dědičné následky
v tom čísle obsaženy nejsou a být ani nemohou.
Některé odhady uvádí, že do roku 1950 zemřelo
až 200 000 lidí následkem rakoviny a dalších dlou-
hodobě účinkujících příčin. Jiné studie uvádí, že
od roku 1950 do 1990 zemřelo zhruba 9% lidí na
rakovinu a leukémii v důsledku ozáření z bomb.

Nicméně zpět do bodu nula: Chceme-li být na-
turalisticky konkrétní, podle japonských zdravot-
nických zdrojů se odhadovalo, že lidé, kteří zemřeli
v první den daného útoku, ze 60 % bylo obětí ozá-
ření nebo uhořeli v plamenech, ve 30 % zahynuli
pod padajícími troskami a v 10 % z ostatních pří-
čin. Během dalších měsíců vzrostl počet úmrtí na
popáleniny a nemoc z ozáření, způsobenou radi-
ací. Z pozdějších výzkumů pak vyplynulo, že 15-
20 % zemřelo na ozáření, 20-30 % na popáleniny
a 50-60 % z ostatních příčin. Je asi zbytečné do-
dávat, že většina lidí, kteří v obou městech zahy-
nuli, byli civilisté. Trochu méně se ví, že to byla
dopředu akceptovaná součást amerického zá-
měru.

Chlapeček i Tlouštík měli své cíle stanoveny
především v návaznosti na fakt, že dosavadní
standardní bombardování směřované často pře-
devším proti vojenským cílům Japonsku nebralo
energii v pokračování dávno prohrané války. Ta
tedy definitivně skončila až 2. září 1945 podpisem
japonské kapitulace – samozřejmě pod dramatic-
kým dojmem atomového pekla.

Shození bomb bylo „úspěšným“ výsledkem ně-
kolikaletého jaderného výzkumu známého pod ná-
zvem Projekt Manhattan. Jeho cílem bylo navázat
na předválečné vědecké poznatky (z velké části
evropských vědců – Fermiho, Bohra, Heisenberga
a dalších) a sestrojit atomovou zbraň hromadného
ničení. Jakékoli pozdější vysvětlování (a je třeba
říci, že ho mnoho nebylo, za válku se asi zprvu
jaksi nikdo moc nestyděl) by nedávalo smysl.
Bomba je bomba, vypadá, jak vypadá, činí, co činit
má, a nese důsledky, které má v sobě naprogra-
movány. Zde tedy, asi poprvé v takovém nárazo-
vém měřítku, se věda, ta ctihodná služka
moudrosti, postarala o šíření smrti způsobem
dosud nevídaným. Onen konkrétní vědecký vý-
zkumný tým vedl americký fyzik J. Robert Oppen-
heimer. Jeho historická role se později poněkud
zašmodrchala.

Ve dnech 10. – 11. května 1945 právě výbor
v Los Alamos, vedený Oppenheimerem, doporučil
jako možné cíle Kjóto, Hirošimu, Jokohamu a ar-
zenál císařské armády v Kokuře. Cíle byly vybrány
podle následujících kritérií:
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Cíl musí být větší než tři míle v průměru a být
důležitým strategickým cílem v obydlené oblasti.
Výbuch musí způsobit značné poškození. Až do
srpna 1945 nemělo být místo útoku atakováno
běžnými konvenčními prostředky. „Jakékoliv
menší, čistě vojenské cíle, by měly být rozmís-
těny na rozsáhlejším území v dosahu cíle, aby se
tak vyhnulo nepatřičnému riziku, že by byla zbraň
ztracena jen díky špatnému umístění bomby,“
stojí doslova v zápise z uvedeného zasedání. Vy-
braná města tak vskutku byla během předcho-
zích nočních bombardovacích náletů převážně
nedotčena a americké armádní letectvo souhla-
silo, že tato města vynechá, aby se
tak mohlo udělat přesné vyhodnocení
důsledků svržených bomb. Hirošima
byla popsána jako „důležitý armádní
sklad a přístav uprostřed městské
průmyslové oblasti. Pro radary to je
dobrý cíl a město má dostatečnou ve-
likost, aby mohla být značně poško-
zena velká část města“. Onen výše
citovaný výbor uvedl toto: „Bylo od-
souhlaseno, že psychologické faktory
ve volbě cíle jsou velmi důležité. Tedy:
získání co největšího psychologic-
kého účinku proti Japonsku a vytvo-
ření dostatečně velkého významu
zbraně, který by ocenila i mezinárodní
publicita.“ Aby nedošlo k omylu: cíl by
plánován cynicky přesně, s důrazem na detail,
o čemž svědčí i tento citát: „Po této stránce má
Kjóto výhodu lidí s největším počtem vzděláva-
cích institutů, a z tohoto důvodu je schopno lépe
ocenit význam zbraně, (zatímco) japonský císař-
ský palác v Tokiu má větší slávu než jakýkoliv
jiný cíl, ale má nejmenší strategickou hodnotu.“
Také načasování bylo velice pragmatické. Na za-
čátku července 1945, cestou do Postupimi na
mírovou (!) konferenci šéfů spojeneckých zemí,
americký prezident Truman rozhodl, aby bomby
byly shozeny. Jeho nařízení o bombardování
mělo rychle vyřešit výsledek války vyvolaným
zničením a strachem z dalšího zničení v takové
síle, aby donutil Japonsko se vzdát. Těžko se
ubránit dojmu, ačkoli samozřejmě historické ku-
lisy jsou jiné, že to připomíná dnešní rétoriku vo-
jenských lídrů o „zastrašení a odstrašení“°;
jenomže tehdy byla dovedena do vítězného (?)
konce. Kam stejná generálsko-velmocenská

mentalita povede dnes, to je jeden z otevřených
konců tohoto příběhu.

S kovbojskou přesvědčivostí vzápětí po bom-
bardování Hirošimy prezident Truman prohlásil:
„Pokud teď nepřijmou naše podmínky, mohou oče-
kávat z nebe padající trosky“. A jak pravil, tak se
stalo. „Nepřítel má navíc novou děsivou zbraň
s takovou silou, která může ukončit mnoho nevin-
ných životů a udělat nezměrnou škodu. Kdyby-
chom pokračovali v boji, nejenže by to mělo za
následek zhroucení a likvidaci japonského národa,
ale také by to vedlo k celkovému zániku lidské ci-
vilizace. Tedy - jak máme za těchto okolností za-

chránit milióny našich občanů? Nebo se snad
máme obrátit proti našim císařským předkům?
Toto je důvod, proč jsme přijali opatření Společné
deklarace spojeneckých sil.“, pravil císař Hirohito
v kapitulačním projevu.

Téměř bezprostředně po událostech samot-
ných, se rozvinula diskuse o jejich skutečném
smyslu a ne/zbytnosti. Motto této diskuse nabídl
bývalý ministr obrany Henry L. Stimson roku 1947:
„Atomová bomba je více než zbraň hromadného
ničení, je to psychologická zbraň.“ Možná i nevěda
tím předurčil celou budoucnost poválečného „vál-
čení“ zdaleka nejen v klíčových zemích euroatlan-
tického prostoru. Nejpozději od pádu Tlouštíka
a Chlapečka do japonských obydlí je nad slunce
jasné, že hlavní smysl víceméně každé tzv. mo-
derní války je dosáhnout psychologického účinku
- třeba také v podobě onoho „odstrašení“ a „za-
strašení“, jímž se ohánějí vrchnostové z NATO od
varšavského summitu v roce 2016, kdy si vytýčili
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cíl ležící (opět oficiální rétorikou) „na východ od
NATO“

Role jaderného bombardování v japonské kapi-
tulaci a jeho morální odůvodnění jsou předmětem
vědecké i laické diskuse již desítky let. J. Samuel
Walker v dubnu 2005 napsal, že: „Základní otáz-
kou rozdělující vědce po čtyři desetiletí je to, zda
bylo použití bomby nezbytné k dosažení vítězství
ve válce v Tichomoří za podmínek uspokojujících
USA.“

Zastánci bombardování obecně
tvrdí, že způsobilo japonskou kapitulaci
a předešlo tak velkému počtu obětí
v plánované invazi do Japonska (ope-
race Downfall), kde se počítalo
s oběťmi v řádech milionů na obou
stranách (je to samozřejmě jen speku-
lace, která naštěstí nebyla ověřena
skutečností). Na druhé straně nejsou
řídké názory, že Chlapeček s Tlouští-
kem zahájili novodobou éru státního
terorismu. Např. Michael Stohl v knize
The Politics of Terrorism toto jaderné bombardo-
vání (jakož i řadu jiných zejména amerických vo-
jenských akcí všude ve světě) nazývá pouhou
demonstrací síly, která byla vojensky zbytečná,
nemorální, dokonce užívá výrazů „vojenský zlo-
čin“ či forma „státního terorismu“. O mnoho let
později, v jiném teritoriu, ale také s odůvodněním,
že jde o to zastavit srbský Miloševičův - prý zlo-
činný - režim, zazněl výraz „humanitární bombar-

dování“. Jeho preceptor, Václav Havel, byl
několikrát uvažován v souvislosti s Nobelovou
cenou míru – to jsou paradoxy, že. Ale to jen na
okraj.

Ještě pár slov o „otci“ obou bomb. J. Robert
Oppenheimer, (1904 – 1967) byl americký teore-
tický fyzik. Po ukončení svých studií na Harvardu
spolu s Maxem Bornem vypracoval část kvantové
teorie, známé jako Born-Oppenheimerova aproxi-

mace. Rok po svržení bomb byl jmenován do
funkce předsedy vědecké rady Komise pro atomo-
vou energii (AEC), a stal se tak hlavním poradcem
vlády a armády v jaderných otázkách. Po odpálení
první sovětské atomové bomby se zrodila nová
myšlenka stvořit novou a ničivější zbraň - vodíko-
vou bombu. Oppenheimer (a další jeho bývalí spo-
lupracovníci) ovšem proti vývoji nové bomby
vystupoval, vyslovoval se pro kontrolu nad vývo-
jem a užitím atomových zbraní. Kvůli tomuto pro-

hlášení byl vyšetřován ze zrady. FBI se domnívala,
že poskytl informace o atomové bombě Sovět-
skému svazu. Porota ho nakonec shledala nevin-
ným. Nicméně mluvíme o éře McCarthysmu, kdy
hordy více či méně oficiálních inkvizitorů kádro-
valy každého jen trochu důležitého Američana -
počínaje Charlie Chaplinem – a konče třeba právě
Oppenheimerem. (Sám pojem „Výbor pro neame-
rickou činnost“ naháněl strach, avšak, jak vidíme
na našem CTHH, už našel své následovníky.) Vědec
byl odvolán ze všech funkcí a ztratil politický vliv,
teprve o deset let později byl prezidentem Johnem
Fitzgeraldem Kennedym rehabilitován.

Oppenheimerova zásluha o bombu se stala
nutně jeho noční můrou. Drama svědomí vědce,
jehož životní dílo připravilo ve vteřině statisíce lidí
o život, je – v Dantově pojetí – spíše očistcem než
peklem. O to víc mrazí věcnost, s níž Oppenhei-
merův „triumf i tragiku“ (řečeno se Stefanem
Zweigem) popsal jeho přítel, spisovatel Haakon
Maurice Chevalier v mimořádné a příznačně na-
zvané knize Muž, který se chtěl stát Bohem. (Mi-
mochodem, česky vyšla v 60. letech v překladu
Jana Zábrany a s obálkou Adolfa Borna.)

Proč to vlastně připomínat dnes, v době, kdy
slova jako „svědomí“ patří zdánlivě minulosti?

Přece právě proto!
9. 8. 2017 
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Zatímco jsou západní sdělovací prostředky zau-
jaty jaderným a raketovým programem KLDR, po-
zornosti hlavního proudu uniká modernizace
dalších složek severokorejských ozbrojených sil,
kvůli které budou muset Spojené státy zřejmě
měnit scénáře svých útočných plánů. Řeč bude vý-
hradně o konvenčních silách.

Ještě loni pochodovali Pchjongjangem vojáci
z dob korejské války. Letošní přehlídka jako by
jednu z největších armád světa přenesla z poloviny
minulého století do současnosti: khaki polní uni-
formy a druhoválečnou výstroj vystřídaly moderní
maskovací vzory, kevlarové přilby, balistické vesty
a noktovizory. Vojáků „nové armády“ KLDR maší-
rovalo severokorejskou metropolí víc než tisíc.

O čem to svědčí? Nejen o tom, že modernizující
se KLDR nabírá tempo jako Čína v nedávné minu-
losti. Především je to další z řady důkazů, že ty tam
jsou doby, kdy byla severokorejská armáda obrem
na hliněných nohou, opírajícím se o papírově mili-
onovou sílu mohutných útočných uskupení se stov-
kami „hloupých“ raket, prehistorickými tanky
a zastaralým dělostřelectvem. Nejedna chorá hlava
v Pentagonu se jistě těšila, až si podobně jako
v Iráku zastřílí na tento ideální cíl přesných zbraní,
obzvláště za podmínek absolutní vzdušné nad-
vlády.

Právě blesková likvidace útočných kapacit
včetně významného počtu balistických raket a ry-
chlé získání převahy nad severokorejským letec-
tvem byly tím, na co se mohli američtí plánovači
v případě útoku na KLDR spolehnout – pokud by
se ovšem země nepustila do reformy a moderni-
zace ostatních složek ozbrojených sil.

Místo „potravy pro děla“ speciální jednotky pro
noční operace. Severní Korea dlouhodobě čelící
zbrojnímu embargu skutečně nemá letectvo, které
se může s úspěchem postavit byť jediné palubní
letce americké letadlové lodi. Disponuje nikoliv pě-
tatřiceti, ale pouhými patnácti poměrně moderními
letouny MiG-29, z nichž ale letuschopná je pouze
malá část, což platí taktéž o stále ještě využitel-
ných letounech MiG-23ML. Kritickým problémem
letectva KLDR není nedostatek pohonných hmot,

jako ještě nedávno, ale absence náhradních dílů
a především raketové výzbroje, kterou prostě není
odkud brát.

Zbytek letadel vzdušných sil Severní Koreje,
s výjimkou bitevních Su-25, vrtulníků Mi-8 a mo-
difikovaných MD 500 a starých transportních le-
tounů An-2, nestojí vůbec za řeč.

Vedení země se sice snaží přesvědčit domácí
i zahraniční publikum o opaku – jak ukázal loňský
překvapivě otevřený „vzdušný festival“ ve Won-
sanu –, ale očividně si je samo tohoto hendikepu
dobře vědomo. Svědčí o tom probíhající reforma
pozemních vojsk, odrážející se nejen v „architek-
tuře“ nedávné vojenské přehlídky, ale i v množících
se cvičeních speciálních sil. V popředí žebříčku pri-
orit samozřejmě zůstaly balistické rakety všeho
druhu, avšak důraz je nyní kladen také na menší,
dobře vycvičené, vybavené a vyzbrojené jednotky,
schopné provádět samostatné operace ve dne
i v noci hluboko v týlu nepřítele. Jejich vzdušnou
mobilitu mají zajistit stovky letounů An-2, schop-
ných plnit tuto funkci i při vzdušné převaze protiv-
níka a při poničené letištní infrastruktuře.
Severokorejské „anduly“ představují velmi flexi-
bilní a za určitých podmínek nesnadno odhalitelné
letouny, které mohou díky nízké rychlosti působit
prakticky odkudkoliv, provádět „skryté“ přelety na
velmi krátké vzdálenosti a ve velmi malých výš-
kách. 

Armáda KLDR samozřejmě po celou dobu své
existence disponuje speciálními jednotkami
a podle některých (pochopitelně nepotvrzených)
informací severokorejští armádní specialisté na

Američané si musí útok na KLDR dobře rozmyslet.
I bez jaderné odpovědi by je čekal tvrdý oříšek,
jaký ještě nezkusili
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guerillový boj připravovali bojovníky Hizballáhu
před jejich úspěšným střetem s izraelskou armá-
dou (IDF) v roce 2006. Ovšem podstatné je to, jaký
tyto síly právě nyní získávají v rámci severokorej-
ské armády význam.

Pokud někdo považuje tvrzení o dobře vybave-
ných severokorejských jednotkách za přehnané
a argumentuje tím, že vojáci na přehlídce nesli
jen „kalašnikovy“ bez optiky a granátometů, byť
se spirálovými velkokapacitními zásobníky, nechť
se pořádné podívá na detailní obrázky z letošní
přehlídky, které ukazují něco, co na videozáz-
namu z přehlídky takřka nebylo vidět: Ukazují
zcela novou zbraň, kombinaci útočné pušky a au-
tomatického granátometu, silně připomínající su-
permoderní jihokorejskou S&T Daewoo K11,
avšak konstruovanou pravděpodobně na základě
severokorejské kopie AK-74. Nesou ji stovky vo-
jáků.

Něco podobného bylo dosud v souvislosti s ar-
mádou KLDR spíše z říše fantazií nebo
scénářů bondovek. A dá se předpoklá-
dat, že tím Severokorejci neřekli vše.

Nejde jen o speciální jednotky, ale
také o vyspělé obranné systémy,
o kterých se lze domnívat, že jsou vy-
soce efektivní. Nikoliv poprvé Severo-
korejci prezentovali moderní
protivzdušný raketový komplex dlou-
hého dosahu – podobnou zbraní ne-
disponovala dosud žádná ze zemí,
které se staly cílem americké agrese,
a není tedy zdaleka pravda, že „seve-
rokorejská PVO je na úrovni té libyjské před in-
tervencí Západu“. Na Západě tento zbraňový
systém dostal označení KN-06, zatímco korejský
název je Pongae-5. Mobilní komplex připomíná
známý ruský systém S-300 nebo jeho čínský klon
HQ-9. Jeho vývoj začal ještě v minulé dekádě
a poprvé byl na přehlídce v Pchjongjangu před-
veden v roce 2010, o rok později pak byl úspěšně
vyzkoušen. Podle informací jihokorejských služeb
raketa při zkouškách urazila vzdálenost 100 kilo-
metrů, maximální dosah je podle odhadů až 150
kilometrů. Další testy tohoto protivzdušného kom-
plexu proběhly v letech 2015 a 2016. Je otázkou,
kolik těchto komplexů má armáda KLDR ve vý-
zbroji, avšak už samotný fakt, že země dokázala
úspěšně vyvinout tak složitý a podle všeho účinný
zbraňový systém,  může podstatně zkomplikovat

plánování vzdušných operací na severu Korej-
ského poloostrova. Pokud je Pongae-5 analogem
zmíněných ruských a čínských komplexů PVO,
Severokorejci zvládli technologicky velmi náročný
proces, který nespočívá pouze ve vývoji a výrobě
samotných raket, ale také radiolokátorů, řídících
stanovišť a dalších komponentů. Je samozřejmě
velkou otázkou, do jaké míry to dokázali sami,
nicméně vývoj prostředků PVO dlouhého dosahu
v KLDR pokračuje a má vyústit v nový komplex,
nazvaný Pongae-6.

Mediální pozornosti se nedočkal ani další
systém, který má Severní Koreu bránit tentokrát
před napadením z moře. Pchjongjangem v sobotu
15. dubna 2017 projelo šest pásových vozidel,
každé vezoucí čtyři válcovité kontejnery. Ty obsa-
hují severokorejské protilodní střely, odvozené od
velmi moderních a účinných ruských střel Ch-35,
jež tvoří základ pobřežního systému Bal, chránícího
poloostrov Krym.

Tyto střely, považované za protiváhu amerických
Harpoon, byly instalovány také na nové severoko-
rejské rychlé raketové čluny se níženou radarovou
signaturou, označované Nongo (koncepčně po-
dobné norským člunům Skjold), a zřejmě se stanou
také hlavní protilodní zbraní dokončovaných seve-
rokorejských korvet kategorie stealth. Prezento-
vaný systém představuje v principu obdobu
ruského Balu a znamená po mnoha desetiletích
velmi výrazné posílení pobřežních obranných ka-
pacit KLDR. Střela Ch-35, která se do Severní Ko-
reje dostala z Ruska pravděpodobně v 90. letech
a jejíž výrobu si Severokorejci zvládli osvojit, do-
káže ničit plavidla až do výtlaku 5 tisíc tun a po-
škodit i větší lodě, a to i na vzdálenost výrazně
přesahující sto kilometrů.
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Ch-35 je označována za „nákladově nejefektiv-
nější“ protilodní řízenou střelu na světě. Zbraň,
která nabízí velmi dobré výkony a odolnost proti
rušení, je údajně výrazně lacinější než jiné po-
dobně účinné střely, takže – ekonomicky vzato –
se ji „vyplatí“ používat i proti malým člunům. Její
zařazení do výzbroje představuje podle specializo-
vaného odborného Oryx Blogu „obrovské zlepšení“
kapacit severokorejského námořnictva a „hrozbu
pro námořnictvo jak Jižní Koreje, tak Spojených
států“. Nový systém pobřežní obrany neznamená
žádné riziko pro letadlovou loď, podstatně však
může znesnadnit například vyloďovací operace.
Odpalovací zařízení navíc není stacionární, ale mo-
bilní, což komplikuje případnou eliminaci tohoto
obranného prostředku.

Závěr
Uvedené tři oblasti modernizace severokorej-

ských ozbrojených sil svědčí o tom, že země nere-
zignovala na konvenční obranu, a ve skutečnosti
nesází na (sebe)zničující scénář apokalyptického
jaderného konfliktu. Spousta otazníků zůstává

okolo schopnosti vyrábět moderní obranné pro-
středky v potřebných kvantech, avšak východoa-
sijské země nejednou prokázaly mimořádnou
schopnost mobilizovat své zdroje k dosažení kýže-
ných cílů – a KLDR je typickým příkladem tohoto
fenoménu.

Případný konvenční konflikt na Korejském polo-
ostrově by napáchal obrovské škody jak bráněné
zemi, tak útočníkovi – pokud by se neomezil pouze
na menší cílené útoky, jako při nedávném úderu na
syrskou základnu Šajrát.

Provedení rozsáhlé kampaně, jako byla Pouštní
bouře, nebo dokonce operace s cílem odstranění
severokorejského vedení, může pro agresora před-
stavovat nepřekonatelný problém. KLDR se svojí
početnou, loajální, dobře motivovanou, vycvičenou
a modernizující se armádou není Irák, Jugoslávie,
a už vůbec ne Libye.

Napsal/přeložil: Geo
20. 4. 2017
Eurasia24.cz
Foto: nknews.org, KCNA

Rusko se dostalo příliš blízko k mírovým hranicím NATO
Svobodomyslné NATO provádí výlučně mírová vojenská cvičení, která mimochodem při sebemenší

chybě mohou vyvolat agresívní reakci Ruska, nacházejícího se příliš blízko manévrů, uvádí se v satirickém
článku novin The Huffington Post. Radí tu Alianci, aby přestala hrát drahé vojenské hry a utrácela triliony
dolarů za něco užitečného. „Vypadá to, že NATO se chce ještě jednou dostat do Guinessovy knihy rekordů
(a to ne za nejdelší okupaci Afghánistánu v moderních dějinách — aliance už má i tak všechna uznání
a privilegia, která mu patří za tento úspěch)", píše The Huffington Post. Tyto americké noviny se domnívají,
že NATO vejde do dějin díky jinému svému rozhodnutí, které je mimochodem stejně zbytečné jako oku-
pace Afghánistánu. Jde o nejrozsáhlejší od doby studené války alianční vojenská cvičení v Polsku. "NATO
provádí rozsáhlá "obranná" vojenská cvičení na hranici s Ruskem. I ta sebemenší chyba může vyprovo-
kovat agresívní reakci ze strany těchto zbabělých Rusů. Proč vůbec Rusko umístilo svou zemi tak blízko
k našim vojenským základnám a mírovým mezinárodním vojenským cvičením?", ptá se autor článku
Riley Waggaman. Navrhuje také čtenářům, aby provedli experiment: napište seznam zemí s největšími
výdaji na obranu a napište je do dvou sloupečků. V prvním sloupečku bude „NATO a milovníci svobody",
ve druhém „osa zla". Do prvního sloupečku se dostanou pochopitelně všechny země, patřící do NATO.
A Rusko, Írán, Čína, Severní Korea, Islámský stát, Darth Vader a další podobní budou ve druhém. „Vždyť
oni jsou všichni spojenci, je to tak? Je", píše autor a navrhuje sečíst všechny obranné rozpočty zemí
a podívat se na výsledek. Pro názornost Waggaman navrhuje také vypsat počet zahraničních základen
a počet zemí, do nichž Aliance vtrhla, které „osvobodila" nebo bombardovala během posledních 25 let.
Varšavská smlouva už dávno přestala existovat. Na rozdíl od ní se NATO cítí skvěle a dokonce přijímá
nové členy. Riley Waggaman připomíná, že studená válka už jednou byla. „Historici se dívají zpátky a kla-
dou si otázku: proč tolik lidí tak dlouho a odevzdaně trpělo tento politický nesmysl, který stál tolik peněz
a lidských životů? Možná přestaneme hrát stolní hru se sázkami na triliony dolarů a místo toho postavíme
několik nemocnic nebo něco podobného? Předem děkuji".

18. 6. 2016 Sputnik
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Na pláži 2017: Půvab jaderné války
JOHN PILGER

Kapitán americké ponorky říká: „Všichni musíme
jednou zemřít, někteří dříve, někteří později. Pro-
blémem vždy bylo, že nikdy nejste připraveni, pro-
tože nevíte, kdy to přijde. No, nyní to víme a nelze
s tím nic dělat.“

Říká, že bude mrtev do září. Umírání bude trvat
asi týden, ačkoliv si nikdo nemůže být jistý. Zvířata
žijí nejdéle. Válka skončila za měsíc. Protagonisty
byly Spojené státy, Rusko a Čína. Není jasné, jestli
začala náhodou či omylem. Nebyl žádný vítěz. Se-
verní polokoule je kontaminována a nyní bez ži-
vota.

Radioaktivní mlha se pohybuje na jih k Austrálii
a Novému Zélandu, k jihu Afriky a k jižní Americe.
V září zhynou poslední města a vesnice. Stejně
jako na severu zůstane většina budov nedotče-
ných, některé z nich osvětleny posledními záblesky
elektrického osvětlení.

Takto světy končí
Ne za velkého třesku, ale za skuhrání
Tyto řádky z básně T. S. Eliota Pokleslí lidé (The

Hollow Men) se objevily na začátku povídky Nevila
Shuta Na pláži (On the Beach), která
mne dovedla téměř k slzám. Po-
známka na obálce uváděla totéž.

Tato povídka byla uveřejněna
v roce 1975, tedy na vrcholu stu-
dené války, kdy až příliš mnoho spi-
sovatelů mlčelo nebo se nechalo
zastrašit. Styl jazyka naznačuje
vznešenost; avšak nic co jsem četl
o jaderné válce, nebylo tak zarputi-
lým varováním. Žádná jiná kniha
není tak naléhavá.

Někteří čtenáři se upamatují na
černobílý hollywoodský film, s Gre-
gory Peckem v hlavní roli velitele amerického ná-
mořnictva, který se vydá s ponorkou k Austrálii, aby
tam čekal na tiché beztvárné strašidlo sestupující
na poslední svět živých.

Knihu Na pláži jsem dočetl, když americký
kongres schválil zákon o ekonomické válce
s Ruskem, druhou zemí na světě, co se týká smr-
tícího jaderného potenciálu. Pro toto hlasování
nebylo žádného ospravedlnění, mimo slibu
plundrování.

„Sankce“ jsou zacílené i na Evropu, především
na Německo, které je závislé na ruském zemním
plynu, a na evropské společnosti, které legitimně
obchodují s Ruskem. To, co bylo předloženo k dis-
kusi na Capitol Hill, nenechalo spoustu užvaně-
ných senátorů na pochybách, že cílem tohoto
embarga je donutit Evropu dovážet drahý ame-
rický plyn.

Hlavním cílem se však zdá být válka – skutečná
válka. Takto extrémní provokace nemůže naznačo-
vat nic jiného. Zdá se, že po ni dychtí, ačkoliv Ame-
ričané nemají tušení, co válka je. Občanská válka
let 1861-65 byla na jejich pevnině poslední. Válka
je však to, co Spojené státy dopřávají jiným.

Jsou jedinou zemí, která použila jaderné zbraně
proti lidským bytostem, a poté zničily bezpočet
vlád, z nichž mnoho byly demokraciemi, a zničily
celé společnosti – milion mrtvých v Iráku je jen
zlomkem v porovnání s masakrem v Indočíně, který
prezident Reagan nazval „vznešenou věcí“ a pre-
zident Obama jej zhodnotil jako tragédii „vyjímeč-
ných“. A nemluvil o Vietnamcích.

Když jsem vloni natáčel u Lincolnova památníku
ve Washingtonu, zaslechl jsem, jak průvodce
Služby národních parků vykládal partě školáků:
„Poslouchejte. Ve Vietnamu jsme ztratili 58,000
mladých vojáků, a ti zemřeli při obraně vaší svo-
body.“

Během okamžiku byla pravda převrácena na-
ruby. Nebyla bráněna žádná svoboda. Svoboda
byla zničena. Byla napadena agrární země a byly
zabity, zraněny, otráveny a vyhnány z domovů mi-
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liony tamních lidí; vyžádalo si to 60,000 životů ná-
jezdníků. Ano, poslouchejte.

Každé generaci je prováděna lobotomie. Fakta
jsou odstraňována. Historie je čištěna a upravo-
vána, a nahrazována tím, co časopis Time nazývá
„věčnou přítomností“. Herold Pinter to popsal jako
„manipulaci moci po celém světě, moci maskující
se za sílu univerzálního dobra, a jde o vynikající,
a dokonce vtipný, vysoce úspěšný akt hypnózy,
z čehož plyne, že k uváděným věcem nikdy nedo-
šlo. Nic se nikdy nestalo. Nedělo se to, i když se to
odehrávalo. Nezáleželo na tom. Nikoho to nezají-
malo.“

Ti, kteří se označují za liberály či tendenčně za
„levici“, jsou chtivými účastníky této manipulace
a v jejím rámci výplachu mozku, který se dnes za-
měřil na jedno jméno: Trump.

Donald Trump je šílený, fašista, mamlas v pod-
ručí Ruska. Je rovněž darem pro „liberální mozky
naložené ve formaldehydu politiky identity“, na-
psala památně Luciana Bohneová. Posedlost Trum-
pem člověkem – ne Trumpem jako symptomem
a karikaturou systému v problémech – znamená
velké nebezpečí pro nás všechny.

Zatímco realizují svoji fosilní protiruskou
agendu, narcistická média, jako Washington Post,
BBC a Guardian, potlačují podstatu nejdůležitějšího
politického příběhu naší doby a provádí válečné
štvaní v měřítku, které jsem ve svém životě neza-
žil.

3. srpna 2017, v kontrastu s tím, co Guardian vě-
noval žvástům, že Rusové konspirovali s Trumpem
(což je reminiscencí pravičáckého pronásledování
Johna F. Kennedyho jako „sovětského agenta“),
tyto noviny uvedly, na straně 16, že prezident Spo-
jených států byl nucen podepsat kongresový zákon
vyhlašující ekonomickou válku Rusku.

Na rozdíl od všech ostatních Trumpových pod-
pisů to bylo provedeno prakticky v tajnosti a dopl-
něno námitkou samotného Trumpa, že je to
„evidentně protiústavní“.

Probíhá puč proti muži v Bílém domě. Ne proto,
že je to odporná lidská bytost, ale proto, že dával
konzistentně najevo, že nechce válku s Ruskem.

Tento záblesk zdravého rozumu, či záblesk prag-
matismu, je pro manažery, kteří stráží systém za-
ložený na válce, šmírování, zbrojení, hrozbách
a extrémním kapitalismu, kacířstvím. Martin Luther
King je nazval největšími pachateli násilí v dnešním
světě.

Obklíčili Rusko a Čínu raketami a jaderným ar-
zenálem. Použili neonacisty, aby dosadili nestabilní
a agresivní režim v ruském příhraničí – což je způ-
sob, jakým provedl invazi Hitler, a vedlo to ke smrti
27 milionů lidí. Jejich cílem je rozbít současnou
moderní Ruskou federaci.

V reakci na to je Vladimirem Putinem neustále
používáno slovo „partnerství“ – kdy se, zdá se,
snaží udělat vše, co by mohlo zastavit nábožný
úprk k válce se Spojenými státy. Nedůvěřivost
v Rusku se mohla nyní přeměnit na strach,
a možná na jistou odhodlanost. Rusové zcela jistě
v rámci válečných her a simulací provedli jaderné
protiúdery. Cvičení letectva jsou hojná. Historie je
naučila být připravenými.

Hrozba je simultánní. Rusko je prvním, Čína dru-
hým cílem. USA právě ukončily obrovské vojenské
cvičení společně s Austrálií, pod názvem Talisma-
nová šavle (Talisman Sabre). Nacvičovali blokádu
Malacké úžiny a Jihočínského moře, přes které
vedou ekonomické tepny Číny.

Admirál velící americké Tichomořské flotile řekl,
že bude-li třeba, hodí na Čínu atom. To, že takovou
věc v současné proradné atmosféře řekl veřejně,
začíná z fikce Nevila Shuta dělat skutečnost.

Nic z toho není považováno za hodné informo-
vání ve zprávách. Nijak se to nespojuje s krvavou
lázní u Passchendaele před sto lety. Ve většině
médií již upřímné a čestné zpravodajství není ví-
táno. Dominují žvanilové, známí jako vědátoři: re-
daktoři jsou jen pro infozábavu, nebo jsou to
prosazovatelé partajní linie. Tam, kde kdysi bylo
podřizování se faktům, je nyní volný prostor pro
tupá klišé. Novináři, kteří se nepodvolí, jsou vykop-
nuti.

Tato naléhavost má spoustu precedentů. V mém
filmu Nadcházející válka s Čínou (The Coming War
on China) John Bordne, příslušník raketové jedno-
tky amerického letectva na Okinawě v Japonsku,
popisuje, jak v roce 1960 – během kubánské rake-
tové krize – bylo jemu a jeho kolegům řečeno, aby
ze svých sil odpálili všechny rakety.

Tyto rakety s jadernými hlavicemi byly zacíleny
jak na Čínu, tak na Rusko. Nižší důstojník to zpo-
chybnil a tento rozkaz byl nakonec odvolán – ale
až poté, co byly rozdány služební pistole a nařízeno
střílet na lidi z posádky, pokud to nezastaví.

Na vrcholu studené války byla protikomunistická
hysterie ve Spojených státech tak velká, že ame-
ričtí představitelé, kteří služebně působili v Číně,
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byli obviňováni z vlastizrady a vyhazováni z práce.
V roce 1957 – tedy v roce, ve kterém Shute napsal
Na pláži – nemohl žádný zaměstnanec minister-
stva zahraničí mluvit jazykem nejpočetnějšího ná-
roda na světě. Lidé mluvící mandarínsky byli
vyhozeni po obvinění, nyní zopakovaném v kongre-
sovém zákoně, který byl právě schválen a jehož
cílem je Rusko.

Návrh zákona přišel od obou politických stran.
Mezi Demokraty a Republikány není zásadnějšího
rozdílu. Výraz „levice“ a „pravice“ je bezobsažný,
bez významu. Většina novodobých válek Ameriky
byla započata nikoliv konzervativci, ale liberálními
demokraty.

Když Obama opustil úřad, zůstalo po něm re-
kordních sedm válek, včetně nejdelší války Ame-
riky a bezprecedentní kampaně mimosoudních
vražd – pomocí bezpilotních letounů.

V posledním roce ve funkci, podle studie Rady
pro zahraniční vztahy (CFR), Obama, „zdráhající se
liberální válečník“, dal shodit 26,171 bomb – tři
bomby každou hodinu, nepřetržitě celý den. Poté,
co slíbil, že pomůže „zbavit svět“ jaderných zbraní,

tento nositel Nobelovy ceny míru vyzbrojil armádu
více jadernými hlavicemi, než jakýkoliv jiný prezi-
dent po skončení studené války.

Donald Trump je v porovnání s tím slaboch. Byl
to Barack Obama – s jeho ministryní zahraničí Hil-
lary Clintonovou po boku – kdo zničil Libyi jako mo-
derní stát a zahájil hromadný úprk lidí do Evropy.
Doma ho přistěhovalecké skupiny znaly jako „hlav-
ního deportátora“.

Jedním z posledních činů Obamy coby prezi-
denta bylo podepsání zákona, který přiřkl Penta-
gonu rekordních 618 miliard dolarů a který byl
odrazem stupňujícího se fašistického militarismu
ve vládě Spojených stát. Trump se k tomu připo-
jil.

Pohřbeno v detailech bylo zřízení „Střediska in-
formačních analýz a reakce“. Je to ministerstvo
pravdy. Je pověřeno poskytováním „oficiálních bá-
chorkových faktů“, které nás připraví na reálnou
možnost jaderné války – pokud to umožníme.

On the Beach 2017: The Beckoning Of Nuclear
War vyšel 7. 8. 2017 na ICH. 

11. 8. 2017.  Překlad Zvědavec.
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Zvyšování tlaku na severokorejský režim Kim
Čong-una nikam nepovede. Mezinárodní společen-
ství by namísto výhrůžek mělo jednat a vyřešit ko-
rejskou krizi diplomatickou cestou. V článku, který
Kreml zveřejnil ve čtvrtek, to napsal ruský prezi-
dent Vladimir Putin. Upozornil na to server CNN.

Anketa
Souhlasíte s Vladimirem Putinem, že světu hrozí

rozsáhlý válečný konflikt?
Ano: 92.9%
Ne: 7.1%
Celkem hlasovalo 8524 čtenářů.
„Rusko je přesvědčeno, že je

politika vyvíjení tlaku na Pchjong-
jang chybná a neúčinná,“ sdělil
Putin světu před zahájením sum-
mitu BRICKS v čínském Sia-
menu. BRICKS je hospodářské
uskupení Brazílie, Ruska, Indie,
Číny a Jižní Afriky. Svět nyní
podle Putina „balancuje na hraně
rozsáhlého válečného konfliktu“.

„Problémy regionu by měly být
vyřešeny prostřednictvím pří-
mého dialogu všech zúčastně-
ných stran, a to bez kladení
předběžných podmínek. Provo-
kace, tlak, militarismus a urážlivá
rétorika vedou do slepé ulice,“
varoval dále Putin.

Poznámky ruského prezidenta Kreml zveřejnil
jen několik hodin poté, co Spojené státy a Jižní
Korea v reakci na další test severokorejské balis-
tické střely podnikly simulované bombardování Ko-
rejského poloostrova a Američané nad ním nechali
přelétnout strategické bombardéry B-1B Lancer. Ty
jsou schopny nést jaderné hlavice. Severní Korea
to označila za „zbrklý a divoký vojenský čin“.

Současnou krizi vyvolala neutuchající snaha re-
žimu Kim Čong-una vybavit se raketami schopnými
nést jaderné hlavice, jimiž by mohl zasáhnout Spo-
jené státy a jejich spojence. Jaderný program
KLDR přitom pokročil tak, že Pchjongjang už svého
cíle dosáhl nebo je mu velmi blízko. A to je pro
Američany nepřijatelné.

Novinky.cz
1. 9. 2017 7:47
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/447913

-svet-je-na-pokraji-rozsahleho-valecneho-kon-
fliktu-varoval-putin.html

Z diskuze ke článku
David Kovář, Suchomasty, 1. září 2017, 07:49:28
Napsal ten, co napadl Ukrajinu.
Saša Harvan, Lomnice, 1. září 2017, 07:53:00
Amíci musí mít vždy nějaké nepřátele, ať už sku-

tečné či jen domnělé, hodící se do militaristické
propagandy Ušáků.

René Salva, Domažlice, 1. září 2017, 07:54:07
Zvyšování tlaku na severokorejský režim Kim

Čong-una nikam nepovede. Mezinárodní společen-
ství by namísto výhrůžek mělo jednat a vyřešit ko-
rejskou krizi diplomatickou cestou. V článku to
napsal ruský prezident Vladimir Putin.

--------------------------------
Bohužel vede...:-( Ušáci potřebují vyprázdnit

zbrojní sklady, zisk je zisk...
Jan Novák, Opatovice nad Labem, 1. září 2017,

07:54:29
To, co řekl Putin, ví každý rozumný člověk! Ale

vysvětlujte to vypatlaným americkým jestřábům!!
Oni provokovat můžou, ale běda, když je jiní napo-
dobí!!

Svět je na pokraji rozsáhlého
válečného konfliktu, varoval Putin
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Dokud nedojde k obnovení důvěry mezi Ruskem
a USA, je jaderné odzbrojení nemyslitelné
VLADIMIR KOZIN

Rusko a USA se od roku 2011 řídí podmínkami
Nové dohody o snižování počtu strategických
zbraní (New START), na kterou obě strany nahlížejí
jako na důležitou praktickou smlouvu, jejímž úko-
lem je kontrolovat strategické jaderné zbraně. Oče-
kává se, že do 5. února 2018 obě strany dosáhnou
smlouvou určených limitů počtu strategických
útočných jaderných zbraní, které každé ze stran
umožňují držet si arzenál čítající 1 550 jaderných
hlavic a 800 rozmístěných a nerozmístěných od-
palovacích ramp a bombardérů.

Před nikterak dlouhou dobou doporučovali ana-
lytici v amerických médiích prodloužení smlouvy
o dalších pět let po jejím zániku v roce 2021, tzn.
aby zůstala v platnosti do roku 2026.

Řada problémů souvisejících s rusko-americ-
kými otázkami týkajícími se kontroly nad jader-
nými zbraněmi však dosud není dořešena – od
problematiky protiraketové obrany k prevenci in-
cidentů pod mořskou hladinou, zahrnujících po-
norky, a mnohé další záležitosti.

Návrh prodloužit platnost New STARTu o dalších
pět let a začít chystat novou dohodu START IV by
se mohl dočkat praktické odezvy, kdyby se o něm
uvažovalo izolovaně od jiných problémů, které se
silně dotýkají regionální a globální stability. Více
pozornosti by si zasloužil, kdyby mezi Moskvou
a Washingtonem existovalo pravé strategické part-
nerství. Ve výsledné atmosféře naprosté důvěry by
se nevyskytovaly žádné diametrálně odlišné pří-
stupy k řešení tolika naléhavých mezinárodních
problémů.

Naneštěstí se nic takového neprojevuje už léta.
Vztahy Ruska a USA se aktuálně nacházejí ve stavu
hluboké krize. Washington proti Rusku rozjel stu-
denou válku verze 2.0 a na rozdíl od počáteční fáze
konfliktu (1945-1991) dosáhla tato nová fáze zcela
nových a nebezpečnějších rozměrů.

Moskva je přirozeně připravena uvažovat o návr-
zích Washingtonu prodloužit New START, ale pouze
pokud přijdou oficiální cestou, a ne prostřednictvím
médií nebo z řad vědců a výzkumných pracovníků,
protože správnou proceduru k provedení takového
kroku upravuje Článek 14 této smlouvy.

A co víc, dalo by se říct i to, že z perspektivy glo-
bální stability se zdá strategicky nebezpečné určo-
vat limity na odpalovací rampy, bombardéry a bojové
hlavice tak, aby platily až do roku 2026, a rovněž po-
kračovat dále po cestě dalšího snižování počtu
zbraní na základě nějaké nové dohody (nejnovějšího
STARTu), a to z následujících devíti důvodů:

1. Do roku 2020, tzn. šest let před zánikem pří-
padně prodloužené smlouvy New START, dosáhne
poměr množství amerických systémů obrany proti
balistickým raketám a ruských strategických útoč-
ných zbraní 2:1, zatímco poměr počtu amerických
US obranných systémů založených na použití anti-
raket vůči počtu ruských strategických bojových
hlavic se vyšplhá až na 3:1 (a žádný z těchto scé-
nářů nebere v úvahu raketový systém Patriot). Ne-
kontrolované hromadění amerických
protiraketových systémů a rostoucí rozšiřování je-
jich zóny nasazení tento nebezpečný nepoměr ještě
zhorší. USA, které se spoléhají na svoji převahu,
spočívající v obraně proti balistickým raketám, by
mohly snadno provést první jaderný útok nejen na
Írán či Severní Koreu, ale dokonce i na Rusko nebo
na Čínu, a pak by měly jistotu, že se před odvetným
útokem skryjí pod svým nepropustným protirake-
tovým štítem. Čím níž bude strop pro ruské strate-
gické jaderné zbraně a čím větší bude počet
antiraket v americkém systému protiraketové
obrany, které budou moci tyto ruské zbraně odrazit,
tím lákavější bude pro Washington provést první,
tzv. preventivní jaderný útok, zejména na Rusko.

2. Americké taktické jaderné zbraně jsou roz-
místěny ve čtyřech evropských státech a v asijské
části Turecka. Právě tyto zbraně by mohly být pou-
žity k provedení prvního jaderného útoku, nebo
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k zesílení jaderných útoků provedených za pomoci
strategických útočných zbraní. Na paměti bychom
měli mít i to, že americké jaderné zbraně, které
jsou oficiálně klasifikovány jako taktické, mohou
současně plnit jak taktické, tak strategické jaderné
úkoly, a to v závislosti na svém způsobu nasazení
– jestli z taktického, nebo strategického letadla.

3. Spojené státy používají při vojenských cviče-
ních a při demonstracích síly v Evropě, Asii a v asij-
sko-tichomořském regionu těžké strategické
bombardéry.

4. Washington pravidelně porušuje Dohodu
o omezení raket středního doletu z roku 1987. Pen-
tagon už tuto dohodu od roku 2001 porušil 92krát
při testování účinnosti protiraketových systémů jak
amerických, tak patřících jeho spojencům, při němž
používá jako cíle přesně ty typy balistických raket
krátkého a středního doletu, které tato dohoda za-
kazuje. Americký vojenský rozpočet na rok 2018 vy-
členil 65 milionů na tvorbu nové jaderné rakety
s plochou dráhou letu, odpalované ze země. Krom
toho ve Washingtonu zaznívají hlasy, které obhajují
jednostranné odstoupení USA od této dohody.

5. Při celoročně probíhajících vzdušných dohle-
dových operacích nad Baltem, při nichž nad třemi
baltskými státy bez přestávky hlídkují letouny, se
používají taková letadla tří západních jaderných
mocností, která mohou nést buď konvenční, nebo
jaderné střely.

6. USA se řídí doktrínou nepodmíněného útoč-
ného jaderného odstrašování, která jim umožňuje
provést buď masivní, nebo omezený první jaderný
útok na Rusko, Čínu, Severní Koreu a Írán.

7. Washington tvrdohlavě odmítá dosáhnout ja-
kékoli dohody, jež by bránila zbrojení ve vesmíru.

8. Spojené státy a NATO pokračují v neomeze-
ném zvyšování počtu konvenčních sil, což zahrnuje
i těžké zbraně, a v provádění rozsáhlých vojen-
ských cvičení v oblastech hraničících s Ruskem
a jeho spojenci. Od roku 2014 vzrostla četnost a in-
tenzita vojenských průzkumů, které NATO realizuje
v bezprostřední blízkosti Ruska, o 400 % a letec-
kých průzkumů o 900 %.

9. Rámcové dokumenty USA a NATO dosud ob-
sahují nepatřičná prohlášení o jednání Ruska na
mezinárodním poli, a co se týče ekonomiky, USA
a jejich spojenci dosud podporují ilegální sankce,
které dopadají na 400 různých ruských institucí
a podniků plus 200 jednotlivců, což nijak nepo-
máhá obnovení vzájemné důvěry.

Až v únoru 2018 dojde ke splnění požadavků
New STARTu, budou ruské možnosti, jak pokračo-
vat v jednání s Američany o bilaterálním snižování
počtu strategických útočných zbraní, fakticky vy-
čerpané.

Platí ale i to, že by se do podobného vyjednáva-
cího procesu měly zapojit všechny jaderné moc-
nosti. Především by se to týkalo Británie a Francie
– primárních jaderných spojenců Spojených států,
které mají vzájemné závazky ve vztahu k „nepod-
míněnému útočnému jadernému odstrašování“. Při
kalkulaci rovnováhy budoucího jaderného poten-
ciálu Ruska oproti všem třem západním jaderným
mocnostem by se měl brát v úvahu kombinovaný
jaderný arzenál Velké Británie, USA a Francie, aby
bylo zajištěno, že nepřeváží nad jaderným poten-
ciálem Ruské federace.

Západní komentátoři se pokoušejí šířit zvěsti, že
Rusové se už rozhodli New START prodloužit. Tak
to ale není. Žádné takové rozhodnutí zatím ne-
padlo. Rusko si momentálně dosud promýšlí, jaké
stanovisko k této věci zaujme. Takové bylo oficiální
ruské prohlášení, které zaznělo 20. října na plenár-
ním zasedání Moskevské konference o nešíření ja-
derných zbraní.

Americký vojenský establishment si bude muset
zvyknout na myšlenku, že když přijde na otázky
odzbrojení, je zbytečné vyvíjet na Rusko mediální
tlak, a že veškeré snahy o další postup musejí začít
kroky mířícími ke ztracené vzájemné důvěře a ře-
šením těch mnoha problémů týkajících se kontroly
nad jadernými zbraněmi, které vedou ke strate-
gické nerovnováze sil mezi Moskvou a Washingto-
nem.

Článek Nuclear disarmament is unthinkable
until trust is restored between Russia and the US
vyšel 26. 10. 2017 na orientalreview.org

30. 10. 2017 
Překlad Zvědavec

Se
rg

ej
 L

av
ro

v

Lipa_03_2017_LIPA  17.11.17  18:50  Stránka 65



•  V sobotu 4. 11. 2017 se uskutečnilo každoroční
udělování cen Unie českých spisovatelů (UČS). Po
kolikáté už se rozdávaly?

Bylo to už po dvanácté. Když už jsme u statistiky,
kterou ostatně nenávidím, protože jsem se s ní na
vysoké škole děsně namořil, ocenili jsme, počítaje
v to i letošek, 51 básníků, spisovatelů, hudebníků,
výtvarníků, herců, režisérů, filozofů…

Jsou mezi nimi například Miroslav Florian i Vla-
dimír Janovic, Ludvík Hess a Antonín Kachlík, Zde-
něk Frýbort a Valja Stýblová, Lenka Procházková
a Zdeněk Hrabica, Zdeněk Mahler a Milan Bla-
hynka, Erazim Kohák a Jiří Žáček, Vlastimil Vond-
ruška a Emil Hruška, Karel Srp a Zdeněk Troška,
Čestmír Císař a Michal Černík, Petr Žantovský
a Ivana Blahutová.

Ze začátku jsem možná chtěl poukázat na jakési
protiklady, ale samozřejmě nejenom teď vidím, že
všichni mají něco společného, že všichni se snaží,
aby tenhle svět – řečeno vůbec ne nadneseně –
nepřišel o básníky.

Kdybych vyjmenoval všechny, vypadalo by to, že
se chceme v Unii vytahovat, že totiž naše ceny ko-
píruje Hrad. Možná jsme pro něj jakási školka.
•  Kdo byl nejzajímavějším oceněným či hostem?

Jožo Ráž za jedinečnou muziku, František Sarna
za výtvarnou službu Vysočině, Michael Doubek za
knihu Nepřizpůsobivost, Do Ngoc Viet Dung za uve-
dení české poezie do Vietnamu a Eva Kantůrková
za knihu Jan Hus. Nikdo není nejzajímavější,
všichni jsou zajímaví a pro českou kulturu nena-
hraditelní.

Pokud jde o hosty, zveme všechny, jimž kultura
dosud leží na srdci. Účastnil se i velvyslanec Viet-
namské socialistické republiky pan Ho Minh Tuan,
protože – a je to už podruhé – byl oceněn vietnam-
ský překladatel české literatury.
•  Jak vnímáte současnou levici a její výsledky
v nedávných volbách?

Postmoderní kultura plodí i postmoderní poli-
tiku, až na to, že v ní (pro komunisty) není dovoleno
vše. Levice s pravicí se tak nějak promíchaly,
aspoň podle předvolebních slibů soudě.

Začínám věřit, že jsem se na stará kolena stal
monarchistou. Každé volby v novém režimu skon-
čily koalicí, nad jejímž složením plebejcům ne-

zbývá než mrkat na drát! Před koalicemi, v pře-
moudřelém počítači mi tam skočilo »kořalicemi«,
varoval v Londýně už Edvard Beneš, a máme je tu
zas. Takoví lidovci byli vždy nepotopitelní, vždy se
našla nějaká ta Carpathia, která je z Titaniku vytá-
hla. Koalice jsou hrobem demokracie. Český král
by tomu zatrhl tipec!

Levice už po válce fatálně ztratila smysl pro
humor. Humor není jen sranda. Konzervativní zap-
šklost není vidět jen na oblečení, na volebních hes-
lech, ale i na stylu práce. A kultura pro levici není
ani popelkou.
•  Můžete to upřesnit?

Ano. Někdy to vypadá, že když levice slyší slovo
kultura, posílá pro Ježibabu. Kultura ovšem ani pro
pravici neznamená víc než viditelnou fangličku,
jenže tam to patří k ideové výbavě: co ti nevydělá,
na to se vydělej.

A hlavně, pravice od roku 1989 nepřetržitě
vládne, ať se kryje, jak se kryje průhlednými či ne-
průhlednými pseudonymy. Vítěz sebral vše, a tak
nějakou tu edici Harlekýnek, pohádek pro infantilní
čumily a la Den nezávislosti, či her o Rusácích
snese, ba zaplatí.

Kdyby aspoň ve volbách platilo staré dobré,
»máš, co sis zasloužil«. Ale – jak říkám – v post-
moderní době neplatí už nic.
•  Co vás inspirovalo v tvorbě za socialismu a čím
vás inspiruje kapitalistická současnost?

Inspirace podléhá jiným zákonům, přesně ře-
čeno nepodléhá žádným zákonům. Dokonce může

JE NEZBYTNÉ VIDĚT, SLYŠET A NEMLČET!
Rozhovor Radovana RYBÁKA s Karlem SÝSEM

Fo
to

 R
ad

ov
an

 R
yb

ák

66

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_03_2017_LIPA  17.11.17  18:50  Stránka 66



67

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Poděkování Unii českých spisovatelů
Vážení kolegové!

Když mi Karel Sýs oznámil, že mi Unie českých spisovatelů udělí cenu za knihu o Janu Husovi, v prvním
okamžiku jsem nevěděla, jestli jsem dojatá nebo se raduji. A když vám teď za cenu děkuji, víc mě nutí
o ní přemýšlet, protože je to ocenění opravdu mimořádné.

Mimořádná nejsem já, mimořádný byl Jan Hus, kterého se mi asi podařilo dost věrně zobrazit. A mi-
mořádná je asi ta kniha, protože vzbudila mnoho různých ohlasů. Byla vydaná čtyřikrát, poprvé v samiz-
datu, třikrát knižně; v době jejího vzniku vyvolala širokou diskusi, která vydala na samostatnou
samizdatovou knížku. A dokonce se mi doneslo, že můj výklad Jana Husa posloužil jako argument, když
vedení katolické církve jednalo o jeho rehabilitaci. Knížka také přispěla k tomu, aby byl o Janu Husovi
natočen film.

Co mě ale nutí nejvíc přemýšlet je fakt, že v osmdesátých letech jsem za knihu obdržela cenu Společ-
nosti Jana Palacha v Paříži, a že její před úřady utajené předání zprostředkovala paní Ivanka Tigridová.
Teď jste mi dali cenu vy, mí kolegové spisovatelé. Karel Sýs mi napsal, že je to za to, že kniha je statečná,
mě ale napadá širší souvislost. Že snad skutečně dějinný čas opisuje spirály, a že si dějinná paměť, která
je v nás přítomná, vybírá pro ocenění díla i dost výmluvná, i dost neutrální, na nichž by to mohla demon-
strovat.

Každý máme nějaký literární životopis a velice si cením toho, že jste se svou cenou stali jeho sou-
částí.

Srdečně vás zdravím. A přeji to nejlepší.
V Luhačovicích, 2. listopadu 2017 EVA KANTŮRKOVÁ

být i nezákonná, což výborně pochopil Ústav pro
studium totalitních režimů. Samozřejmě lze vysle-
dovat určité změny úměrné věku.

Za socialismu jsem pořád ještě prožil víc než po-
lovinu dosavadního života. Tu lepší. Jistě, nezačal
jsem psát v peřině, i když – popravdě řečeno –
jsem spoustu inspirace našel v dětských letech.

Pokud chápeme inspiraci cosi jako vdechnutí,
dýchat musíme za každého počasí. Socialismus
pro mne znamenal radost ze života, neboť aby bás-
ník mohl bouřit, potřebuje jistý klid.

Teď někdo řekne, že jsem si naběhl na vidle, že
mnozí, ba velmi mnozí, žádný klid nepociťovali, právě
naopak. Já však mluvím o klidu jiné kategorie, bás-
níci mne pochopí. Samozřejmě já ani generační druzi
jsme nebyli slepí, naopak jsme viděli ostřeji, a když
jsme později mohli mnohé ovlivnit, ovlivňovali jsme.
•  Uvedete konkrétní příklad?

Uvedu jen časopis Svazu českých spisovatelů
Kmen, jenž jsem v letech 1988 a 1989 řídil. Také
na »druhé« straně byli lidé, kterým šlo o nápravu
a s nimiž jsme si – a oni s námi – podávali ruce. To
se ovšem bořitelům nehodilo do krámu.

Kdo byli oni bořitelé, to se asi nikdy nedozvíme,
jelikož žádný Trump pozadí neodtajní. Vždyť právě
kurvy neodkrývají pozadí rády.

Samozřejmě můžeme nahlédnout do spisů
StB, můžeme se dozvědět, že největší židobijci,
pardon, komunistobijci, mají nejvíc dnes tak dra-
hého másla na hlavě, můžeme si přečíst, že ku-
příkladu jeden z nejdivočejších šakalů Peňás se
kryl přezdívkou »Pero«… Ale o loutkovodičích
nenajdeme nic, i když je to vlastně jasné jako
facka. Jenže za obdrženou facku se každý stydí
a radši ji zapře.

Ani ta »druhá« strana myslím nečekala takový
rozklad, takový bordel, takové totální zblbnutí ná-
roda. Nikdy však není pozdě prozřít. Ale to je téma
pro jiný rozhovor.
•  Máte rozepsaný nějaký svůj nový román? Pokud
ano, o čem bude?

Mám mnoho knih hotových i rozepsaných, ale
nemám prostředky na jejich vydání. Hlavně však,
že jsou napsané či rozepsané.

Je to nekonečný bordel. Nedávno mi laskavé na-
kladatelství FUTURA vydalo knihu Bordel na kvad-
rát. Zatím poslední z řady Bordelů, které jsem už
napsal a porůznu vydal.

Skončím olympijským: Není nezbytné vydat, ne-
zbytné je vidět, slyšet a nemlčet.

Haló noviny 
2. 11. 2017
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Zkoumání československé historie je v neuvěři-
telné krizi. Je osekáno z jedné strany existencí zá-
kona o protiprávnosti režimu v letech 1948-89
a z druhé politickým projektem zvaným Ústav pro
studium totalitních režimů. V obou případech jde
o paskvil, který nedovoluje "badatelům", aby do-
spěli k jakýmkoli jiným závěrům, než těm, které
naši minulost očerňují. 

Řečeno s Jiřím Suchým, pro skutečné historiky
je nebezpečné domnívat se cokoli. Bezpečí pro ně
představuje používání zjednodušujících adjektiv:
komunistický, vykonstruovaný, monstrózní, norma-
lizační, zločinný a kurva komunistická.

Historici mají, nebo by měli mít, přístup k obrov-
skému množství informací v archivech. Mohli by
například vnést jasno do pozadí politických pro-
cesů v letech 1948-54. Západ (čti CIA) tehdy po-
chopil význam Stalinovy teorie o zostřování
třídního boje v době, kdy byl socialismus na pokraji
vítězství. Cožpak není fascinující sám fakt, že se
Západu podařilo vytvořit "důkazy" o tom, že zost-
řování má svoje protagonisty ve všech státech, bu-
dujících socialismus a "potvrdit" jimi správnost
zmíněné teorie?

Stalinova teorie zjevně platí obecně a tak se
v Česku bojuje proti KSČ a KSČM s nebývalou silou.

S archivními informacemi nakládá každá moc
velmi opatrně. Proto se skartovává, utajuje a pře-
krucuje.  

Moje generace se postupně dozvěděla, že Julius
Fučík byl hrdina a pak zrádce, který práskl vše, co
se dalo. A taky, že Gusta Fučíková byla kurva ko-
munistická, která nechtěla dát originál Reportáže
psané na oprátce z ruky, aby se zakrylo jeho pře-
pisování pro potřeby komunistů.

S velkým odstupem, tedy v roce 2010, vyšla
kniha Julek Fučík věčně živý a tam je to zase
všechno jinak. Reportáž nebyla upravována, Fučík
podle autentického vyšetřovacího spisu, podepsa-
ného samotným komisařem Böhmem, nic podstat-
ného neprozradil.

Kniha vysvětluje i to, proč Gusta nedala Reportáž
z ruky. Měla prý podmínku, že ji vydá jen do muzea
novinářů, kteří zahynuli za války. Fučík tam jistě
měl být na prvním místě, ale nehodilo se to, že za-
hynuli i jiní, kteří se s komunisty nekamarádili.

Jak jinak se mají lidé dozvědět alespoň přibliž-
nou pravdu než prostřednictvím skutečných histo-
riků?

Je absurdní, že média i obec historiků nechala
bez povšimnutí skartaci několika tisíc svazků tý-
kajících se "nových" prominentů. Byly mezi nimi
údajně i materiály Václava Havla. To znamená, že
se nikdy nedozvíme, jak se náš moderní hrdina
choval při výsleších.

Z hlediska československé historie je zajímavé
i to, že CIA přinutila americkou vládu ke znovu uta-
jení materiálů, které se týkaly "balonových" akcí
ze začátku padesátých let. Tyto materiály byly od-
tajněny po uplynutí lhůty padesáti let, ale pak byly
znovu uzavřeny do trezoru.

Selektivní přístup k informacím je typický pro
každou propagandu, tedy pro upravovanou pravdu.

"Badatelé" na výplatní listině ústavu, který se
zabývá totalitními režimy, se snaží vytvářet dojem,
že v bývalém Československu takřka zuřila občan-
ská válka. Zaměřují se na velmi malé procento po-
pulace.

Tento zdroj (http://www.policie.cz/clanek/obeti-
komunistickeho-rezimu.aspx) uvádí počty odsou-
zených (205486), emigrovaných (170938),
popravených (248) a zahynuvších při pokusu o pře-
chod hranic (145). Určitou část populace postihly
nucené práce (21440). A vojenská služba u pomoc-
ných technických praporů (PTP) postihla 60000
mužů.

Zaokrouhleno, šlo o ztrátu 400 životů a určitý po-
stih 500000 občanů.

Obě uvedená čísla jsou zajímavá. Kdyby se zmí-
něný ústav zabýval tím "Ako chutí moc a to kade-
kolvek na svete", mohl by dospět k závěru, že
ztracené životy během komunistického teroru
v Československu, představují jen jednu desetinu
zabitých při americké invazi Panamy v roce 1989.
Moc tu byla při chuti…

Panama je svým způsobem srovnatelná s naším
srpnem 1968, protože šlo o ochranu parciálních

95 PROCENT
JIŘÍ JÍROVEC
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zájmů na předem vykolíkovaném území. Pomiňme
velké války posledních padesáti let, kde byl počet
obětí nesrovnatelně vyšší, protože šlo o globální hry.

Číslo 500000 má svůj protějšek v americké poli-
tice. Jenže tam představovalo počet předčasně zem-
řelých dětí v důsledku sankcí proti Husseinovu Iráku.  

Když se moderátorka jedné z hlavních televiz-
ních společností v USA zeptala  Madeleine Albrigh-
tové, zda to byla přijatelná cena za svržení
diktátora, v Československu narozená dáma odpo-
věděla: ANO.

Zmíněný rozhovor dokazuje, že se z člověka,
který se dostane k moci a začne uvažovat v mě-
řítku států a kontinentů, lehce stane zrůda, do jejíž
rozlišovací schopnosti se nevejde člověk, natož
pak dítě. Chcíplo pár fakanů, tak co.

Kamarád oné americké političky se při přechodu
z Hrádečku na Hrad změnil z nýmanda ve velikáše
a rychle změnil svůj odpor ke zbrojení a vojenským
uskupením na podporu bombardování a války. Do-
stal za to pár čestných doktorátů.

Pokus o vybudování sociálního státu, který se
v Československu odehrával v letech 1948-89, měl
svoje oběti, ale většina z toho půlmiliónu byla po-
stižena jen v prvních pěti letech, kdy nový režim
upevňoval svou moc a kdy se Západ snažil vývoj
v Československu ovlivnit ekonomicky i politicky.

O prvním pětiletí se příliš nepíše, protože s od-
stupem času přece jenom vypadá blbě, že se přes
hranice vraceli naverbovaní "agenti chodci", že
mnozí odpůrci nového režimu počítali s tím, že vy-
pukne třetí světová válka a oni se vrátí k moci.

Nehodí se připomínat velmocenskou politiku
USA. Nehodí se připomínat Vietnam, nehodí se při-
pomínat jejich podporu diktátorským režimům
v Chile a Argentině ani kdekoli jinde.

A již vůbec se nehodí připomínat, že naprostá
většina československých občanů získala základní
jistoty, o nichž se v mnohých "vyspělých" demokra-
ciích jen sní. Nehodí se připomínat právo na práci,
vzdělávací systém, zdravotní péči, existenční jistotu
a neobyčejný kulturní rozkvět šedesátých let.  

Místo toho se historie překrucuje, jak se dá.
Nedávné výročí Měnové reformy z 1. června

1953 představuje zajímavý příklad výběrového pří-
stupu k informacím. Současná propaganda ji spo-
juje s odporem dělníků v Plzni, ale zcela opomíjí
historický kontext.

Na stránkách totality.cz se lze dočíst: "Sedm let
po válce existoval ještě přídělový lístkový systém

a vedle něho volný prodej, kde ale byly ceny něko-
likrát vyšší. Zboží a služby, které stát nedokázal za-
jistit, doplňoval černý trh. Neúnosnost této situace
si začali brzy uvědomovat i představitelé státu.

Tzv. měnová reforma, uskutečněná na přelomu
května a června 1953, měla státu pomoci vyřešit
několik věcí najednou: zastavit inflaci, zredukovat
oběživo, přivést příjmy a úspory obyvatel do sou-
ladu s trhem a také přinést peníze do zchudlé
státní pokladny na umoření státního dluhu."

K uvedenému výkladu lze dodat, že třeba v Bri-
tánii byl lístkový systém zcela zrušen ještě později
než v Československu. Chybí rovněž informace
o tom, že po druhé světové válce proběhly peněžní
reformy ve všech evropských zemích s výjimkou
Spojeného království, Švýcarska, Švédska a Iber-
ského poloostrova.

Jiný zdroj uvádí klíč, podle kterého byly staré pe-
níze přepočítávané na nové. Uvádí rovněž, že „čle-
nové KSČ dostali často lepší kurs, který navíc nebyl
vázán na výši částky“.

Je jistě škoda, že k tomu nejsou uvedeny žádné
podrobnější informace.  

Sám vím o jedné výjimce, která platila pro přepo-
čet zůstatku na vkladních knížkách, pokud byly sou-
částí odměn státních vyznamenání. Můj tatínek
(vždy nestraník) sdílel v roce 1952 státní cenu Kle-
menta Gottwalda s plzeňským lékařem docentem
Vaňkem. Dostali ji za objev příčiny předčasné úmrt-
nosti kojenců na zápal plic. To nebylo nic politického.
Šlo o významnou práci související s tím, že se osla-
bení imunitního systému matky přenášelo na novo-
rozence. V principu šlo o podobný mechanismus,
jaký známe s HIV, vedoucí posléze u pacientů s AIDS
k úmrtí na zápal plic. Byl to zásadní objev, který
nešlo přehlédnout. Odměna ve staré měně byla 100
000 korun a byla přepočítána na novou měnu 1:5.

To, že měnová reforma připravila občany o část
hotovosti i úspor, je nepochybné. Stejné ovšem
udělala i privatizace po roce 1989: "V polistopa-
dové éře inflace meziročně nejvýrazněji vzrostla
v roce 1991, o 56,6 procenta. Naopak nejméně se
měnily ceny v roce 2003, tehdy byla míra inflace
skoro nulová.

Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
Rok 1991 byl v posledních dvaceti letech výji-
mečný, nikdy před tím ani potom inflace nepřesá-
hla 21 procent.

Na vysoké hodnotě roku 1991 měla značný vliv
devalvace měny, zřejmě také zrušení takzvané zá-
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porné daně v září 1990, které způsobilo značný ná-
růst cen výrobků a hlavně liberalizace cen od 1. 1.
1991. Výrazněji stoupaly ceny také v roce 1993.
Tehdy vzrostly spotřebitelské ceny o 20,8 procenta."

V souvislosti s měnovou reformou se samo-
zřejmě nemluví o tom, že ke stejnému datu vznikl
univerzální penzijní a zdravotní systém. Byl zjevně
položen na zdravých základech, protože přežil
všechny útoky až do letošního roku.

S odstupem času vypadají informace o měnové
reformě skoro legračně. Tehdy byli u moci komu-
nisté, a tak to je na koho svést. Teď máme finanční
krize, kam oko dohlédne, a nikdo za nic nemůže.

Na současném vývoji je zajímavé, jak snadno se
zastánci současných poměrů vracejí ke komunis-
tickým nápadům. Myslím, že to bylo v pořadu
„Máte slovo“, kde kdosi radil důchodcům, aby roz-
dělili byty, které jsou pro ně velké a sdíleli je
s ostatními.

Shodou okolností jsem v takovém bytě kdysi
bydlel. Byl na Vinohradech v Římské ulici a někdy
v padesátých letech, kdy ještě nebyla sídliště, byl
rozdělen ze tří pokojů, kuchyně a nevytápěného
pokojíku pro služku na dva byty se sdíleným pří-
slušenstvím. Dostali jsme pokoj a kuchyň. Služku
jsme neměli, a tak z jejího kamrlíku vznikla temná
komora.

Komunisti řešili bytovou krizi i tím, že přiznávali
určitý počet čtverečných metrů obytné plochy na
osobu. Do toho se nepočítala kuchyně a příslušen-
ství. Nadměrné metry bylo nutné zaplatit navíc.
Bylo-li jich více, než pro příslušnou bytovou kate-
gorii povoloval předpis, byl držitel bytu tlačen k vý-
měně za menší byt.

Postupem času byl bytový problém řešen ma-
sivní výstavbou panelových domů, které byly ce-
nově dostupné. Jistý hlupák je nazval králikárnami
- co taky čekat od politika, odtrženého od normál-
ního života.

V úvodu byla zmínka o instituci, která upřed-
nostňuje osudy necelých 5ti % původní populace.
Zbývajících 95% je mimo její rozlišovací schopnost.
Dobře, ta instituce zaměstnává slouhy, byť je povy-
šuje na "badatele".

Skutečný historik by měl být schopen zpracovat
jakékoli téma. To v Česku nejde. Řada z nich je ta-
buizovaná. Například případ Milady Horákové. Byla
popravena v roce 1950, tedy tři roky před Ethel Ro-
senbergovou, která dostala trest smrti za přepiso-
vání jakýchsi materiálů, jimiž údajně její manžel

vyzradil Stalinovi tajemství atomové bomby. V čer-
vnu 1953 byli oba popraveni na elektrickém křesle.

Případ Rosenbergů a Milady Horákové spojuje
jedna věc: byli exemplárně potrestáni za spolupráci
s druhou stranou. Skutečná škoda, způsobená pře-
dáváním informací, byla druhořadá.   

Ústav pro studium totalitních režimů nevyvrátil
obvinění Milady Horákové ze špionáže a z pod-
vratné činnosti, která měla vrátit do ČSR kapitalis-
mus. Vhodným výběrem slov ale zkulantnil situaci
takto: "Pro Miladu Horákovou bylo pomáhat rodi-
nám prvních zatčených a udržovat spojení a vý-
měnu informací s emigrací stejně přirozeně, jako
za války udržovali s manželem spojení s Londý-
nem." Podle obžaloby se „výměna informací“ tý-
kala například jakéhosi plynovodu, jehož popis byl
údajně doplněn označením míst, kde by se dal nej-
lépe vyhodit do povětří (kdyby toho bylo zapotřebí).

V Kanadě byl v roce 2012 odsouzen námořní dů-
stojník Jeffrey Delisle. Dostal dvacet let za to, že si
„vyměňoval informace“ s Moskvou. Člověk si něco
vymění a pak ho to mrzí, lze parafrázovat Švejka.

Ze zorného úhlu československé historie je po-
zoruhodný tento výrok jeho soudce Currana:

"[…] even if the amount of damage Jeffery De-
lisle caused is speculation, the fact that he passed
information at all is a serious crime […] Society is
justifiably outraged at the betrayal."

což přibližně znamená:
"[…] i je-li škoda, kterou Jeffrey Delisle mohl

způsobit, nejasná, samotný fakt, že informace
vůbec předával, je závažným zločinem […] spo-
lečnost je právem rozhořčena nad takovou zra-
dou."

On ten Urválek holt byl o šedesát let před svými
následovníky. Roli hrálo to „že“ a ne „co“ bylo pře-
dáno.

Podstatný rozdíl je v tom, že československá ve-
řejnost byla alespoň formálně pohoršena a pode-
pisovala rezoluce proti Horákové a později proti
Slánskému. V Kanadě je nějaký oficír každému
u prdele. Pokud se někdo o něco zajímá, tak to je
zlomená čelist hokejové hvězdy Crosbyho.

Aby byla paralela k případu Horákové úplná,
řekla státní prokurátorka Lyne Decarie, že:

"Jde o zastrašení a (že) rozsudek dává jasnou
výstrahu."

V podstatě to samé řekla Ludmila Brožová-Po-
lednová. S tím rozdílem, že ona do toho ještě při-
míchala světový mír.
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V USA čekal na svůj soud Bradley Manning. Ten
informoval čtenáře Wikileaks o některých aktivi-
tách americké diplomacie a tím ohrozil úsilí pro-
pagandy zajistit, aby občané věřili, že co vláda USA
činí, dobře činí. Částečně se přiznal, takže ho ne-
popravili, ale "jen" uvěznili na 35 let. Manninga,
zadrženého v roce 2010, lámali samotkou, buze-
ním, nahotou a zimou. Lze to považovat za důkaz
toho, že vězeňské a věznitelské metody se režim
od režimu nemění.

Vyhlášení rozsudku smrti nad Miladou Horáko-
vou vyvolalo mezinárodní reakci. Ze spárů kata
a jeho oprátky ji nedostala ani přímluva Alberta
Einsteina.

No, stejný Einstein se o tři roky později postavil
i na obranu Rosenbergových, a s ním, rovněž ne-
úspěšně, i Jean-Paul Sartre, Jean Cocteau, fyzi-
kální chemik Harold Urey, nositel Nobelovy ceny,
Bertold Brecht, Pablo Picasso i papež Pius XII.

Případ Milady Horákové nemůžeme pochopit
bez srovnání s případem Ethel Rosenbergové.
A jen kombinace obou nám umožňuje pochopit, jak
moc ohlupuje občany na obou stranách.  

V Česku je cpána propaganda do dětí již od ma-
teřské školy. Je to možné jen proto, že skuteční
historici zesrabovatěli nebo vymřeli.  Vychováváni
jsou tím spratkové, kteří jednou odkývnou, že je
v pořádku být neustále pod kontrolou policejních
kamer, budou věřit tomu, že katolická církev měla
recht, když mučila a upalovala čarodějnice,
a vůbec, že je dobré popravovat lidi odlišných ná-
zorů.

Těch 95% lidí ví, že všechno bylo trochu a často
úplně jinak. Nová moc již uspěla v tom, že je ne-
musí brát na vědomí.

7. 6. 2016
PL
Autor je přírodovědec, žije v Kanadě.

Z Bradley Manninga je dnes Chelsea Manningová.
Foto FB
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Podívejme se na obvinění vznášená proti prezi-
dentovi:

Zradil ústavu, na kterou přísahal
Dopustil se vlastizrady, když se spřátelil s Rus-

kem a dalšími nepřáteli Ameriky
Podrobil Ameriku zájmům Ruska
Byl nachytán při fantastických lžích Američa-

nům, včetně osobních, jako jsou jeho předešlé
manželství a rozvod

Prezident Donald Trump?
Ne, prezident John F. Kennedy.
Co většina Američanů nechápe, protože to před

nimi bylo tajeno tak dlouho, je, že to, čeho se Trum-
povi dostalo ze strany národně-bezpečnostní elity,
oficiálního tisku a amerických pravičáků kvůli jeho
podané ruce Rusku, či „tajné dohodě“ s ním, je
v porovnání s tím, co musel strpět Kennedy za to,
že se dopustil odporného „zločinu“ podané ruky
Rusku a zbytku sovětského svazu v duchu míru
a přátelství, jen slabým odvarem.

Nenáviděli ho za to. Nadávali mu za to. Útočili
na něj. Znevažovali ho. Označovali ho za naivního.
Říkali o něm, že je zrádce.

Všechny odpornosti uvedené výše, plus další,
byly obsaženy v reklamě a letáku, který se objevil
v Dallasu ráno 22. listopadu 1963, v den kdy byl
Kennedy zavražděn. Lze si je přečíst zde a zde.

Od té doby se někteří lidé pokoušeli o to, aby to
vypadalo, že tato reklama a leták vyjadřovaly pouze
pocity extrémních pravičáků v Dallasu. To je ne-
smysl. Vyjadřovaly hluboké přesvědčení generál-
ního štábu, CIA, konzervativního hnutí a mnoha lidí
v oficiálních médiích a washingtonské elitě.

V červnu 1963 jim hodil Kennedy rukavici v pro-
jevu na Americké univerzitě, s názvem „Mírový
proslov“. Byl to jeden z nejpozoruhodnějších pro-
jevů, který kdy nějaký americký prezident pronesl.
Byl vysílán po celém komunistickém Sovětském
svazu, poprvé v historii.

V tomto projevu Kennedy oznámil, že hodlá
ukončit studenou válku a chování nepřátelství
k Rusku a ke zbytku Sovětského svazu, které ame-
rická národně-bezpečnostní elita vtloukala do hlav
Američanů od skončení 2. světové války.

Byl to radikální názor a, jak Kennedy velmi dobře
chápal, co se jeho týkalo, velmi nebezpečný. Stu-

dená válka proti
americkému part-
neru a spojenci
z druhé světové
války byla použita
ke konverzi Spoje-
ných států na re-
p u b l i k u
s omezenou vládou
a dominancí ná-
rodně-bezpečnost-
ního státu,
sestávajícího se z rozsáhle permanentní vojenské
elity, CIA a NSA, spolu s jejich širokou paletou to-
talitářských pravomocí, jako vraždy, změny režimu,
puče, invaze, mučení, šmírování a podobně. Všichni
byli přesvědčeni, že studená válka – a tak zvaná
hrozba mezinárodní komunistické konspirace,
která měla mít údajně centrálu v Rusku – by trvala
věčně, což by přirozeně znamenalo permanentní
a stále se zvětšující štědrost k tomu, co před-
chůdce Kennedyho, prezident Dwight Eisenhower,
nazval vojensko-průmyslovým komplexem.

Kennedy náhle tento vlak studené války hodlal
zarazit tím, že nastolil přátelskou a mírovou koe-
xistenci s Ruskem, zbytkem Sovětského svazu
a Kubou.

Kennedy věděl velmi dobře, že jeho činy byly ně-
kterými považovány za smrtelnou hrozbu pro „ná-
rodní bezpečnost“. Nakonec nezapomínejte, že to
byla nabídka guatemalského prezidenta Jacobo
Arbenze učiněná v přátelském duchu sovětům, co
vedlo k jeho sesazení CIA a udělalo z něj cíl aten-
tátu, jako součásti operace na změnu režimu. Byla
to přátelská nabídka kubánského vůdce Fidela
Castra sovětům, která z něj učinila cíl operací Pen-
tagonu a CIA na změnu režimu, včetně invaze,
atentátu a sankcí. Byla to přátelská nabídka konž-
ského vůdce Patrica Lumumby sovětům, která
z něj udělala cíl atentátu organizovaného CIA. Byla
to přátelská nabídka chilského prezidenta Alvadora
Allende sovětům, co bylo důvodem CIA zorganizo-
vaného puče v Chile, který vedl k Allendeho smrti.

Kennedy nebyl hlupák. Věděl, co se proti němu
chystá. Slyšel, jak Eisenhower varoval Američany
ve svém projevu na rozloučenou. Poté, co si Ken-

Posedlost Ruskem trvá již desítky let
JACOB G. HORNBERGER
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nedy přečetl novelu Sedm květnových dní (Seven
Days of May), která líčila nebezpečí vojenského
puče v Americe, požádal své přátele v Hollywoodu,
aby z ní udělali film, který by sloužil jako varování
Američanům. Uprostřed kubánské raketové krize,
když Pentagon a CIA vyvíjely extrémní tlak na Ken-
nedyho, aby bombardoval Kubu a provedl invazi,
jeho bratr Bobby řekl sovětskému představiteli, se
kterým jednal, že prezident je silně ohrožen sesa-
zením při puči. A, samozřejmě, si byl Kennedy plně
vědom toho, co se stalo Arbenzovi, Lumumbovi
a Castrovi za to, že udělali přesně to, co dělal nyní
on – podali sovětům přátelskou ruku.

V očích národně-bezpečnostní elity se prostě
přátelská ruka Rusku, Kubě nebo jakémukoliv „ne-
příteli“ Ameriky nenabízí. To, že to učinil,
udělalo, v jejich očích, z Kennedyho usmi-
řovatele, zrádce, vlastizrádce a hrozbu pro
„národní bezpečnost“.

Kennedy nezůstal jen u svého Mírového
projevu. Začal také vyjednávat smlouvu se
sověty, která měla ukončit nadzemní ja-
derné testy, což byl čin, který vyvolal
v Pentagonu a CIA ještě více vzteku
a zloby. Ano, je to tak – řekli, že „národní
bezpečnost“ závisí na tom, že americká
vláda bude pokračovat v tom, u čeho pro-
testuje u Severní Koreje dnes – v prová-
dění jaderných testů, jak nadzemních, tak
podzemních.

Kennedy zmobilizoval veřejné mínění, aby pře-
konal zuřivou opozici v armádě, CIA, kongresu
a washingtonské elitě, a zajistil si bezpečnou cestu
ke schválení Smlouvy o zákazu jaderných zkoušek.

Pak nařídil částečné stažení jednotek z Viet-
namu a řekl blízkým tajemníkům, že nařídí celkové
stažení, až v roce 1964 vyhraje volby. V očích ame-
rické národně-bezpečnostní elity by opuštění Viet-
namu a jeho ponechání převzetí komunisty
představovalo smrtelnou hrozbu pro národní bez-
pečnost zde, ve Spojených státech.

A co bylo, z hlediska národně-bezpečnostní elity,
nejhorší, Kennedy zahájil tajná osobní vyjednávání
se sovětským premiérem Nikitou Chruščovem
a kubánským vůdcem Fidelem Castrem o ukončení
studené války vedené Amerikou proti nim. To bylo
považováno za smrtelnou hrozbu pro „národní bez-
pečnost“, jakož i za smrtelnou hrozbu pro všechny
štědré prostředky poskytované armádě a tajným
službám, které závisely na existenci studené války.

V té době byla Kennedyho válka s národně-bez-
pečnostní elitou v plném proudu. Již přislíbil, že
rozcupuje CIA na tisíc kousků a rozpráší ji ve větru,
po fiasku její věrolomné operace v Zátoce sviní.
V té době již přišel o důvěru v armádu, poté co ta
navrhla překvapivý totální jaderný útok na Sovět-
ský svaz, podobně jak učinilo Japonsko na Pearl
Harbor, po provedení nechvalně proslulého plánu
známého jako operace Northwoods, kdy měly být
provedeny americkými agenty vydávajícími se za
kubánské komunisty teroristické útoky a unesena
americká letadla, aby to poskytlo záminku pro in-
vazi na Kubu, a po kubánské raketové krizi, kdy ho
armádní elita obvinila z usmiřování a vlastizrady
za to, že souhlasil, že Kubu již nikdy nenapadne.

Co však Kennedy nevěděl, bylo, že „tajná“ vy-
jednávání se sovětskými a kubánskými komunisty
nebyla až tak tajná. Jak se ukazuje, bylo prakticky
jisté, že CIA (nebo NSA) odposlouchávala telefonní
hovory kubánských představitelů v OSN v New
Yorku, stejně jak to provádí CIA a NSA i dnes,
během čehož se dozvěděly, co prezident tajně dělá
za jejich zády.

Kennedyho pocity k lidem, kteří ho nazývali
zrádcem za to, že se snaží o přátelské vztahy
s Moskvou a dalšími „nepřáteli“ Ameriky? V reakci
na věci, které byly uvedeny v oné reklamě a letáku,
tedy že je zrádce, protože se přátelí s Ruskem, řekl
své ženě Jackie ráno v den, kdy byl zavražděn, že
tito šílenci se nevyskytují jen v Dallasu. Jsou rov-
něž v americké národně-bezpečnostní elitě.

Článek The Obsession With Russian Goes Back
Decades vyšel 27. 5. 2017 na ICH. 

13. 6. 2017
Překlad Zvědavec
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A HLE, KŮŇ SINAVÝ, A JMÉNO JEHO JEZDCE JE SMRT

Složily Rusko a Čína ze strachu zbraně?
PAUL CRAIG ROBERTS

Dva nejlidnatější státy Ameriky - Texas a Florida -
jsou v ruinách po řádění hurikánů a Washington vyvo-
lává další války.

Státní dluh USA dosáhl nyní výše přes 20 bilionů
dolarů a Washington vyvolává další války.

Celý svět pomáhá Washingtonu vyvolávat války,
včetně dvou zemí, které jsou samy cílem - Rusko a
Čína. Obě země napomáhají Washingtonu vyvolávat
další války. Věřte nebo ne, ale Rusko i Čína hlasovaly
společně s Washingtonem v Radě bezpečnosti OSN
pro uvalení dalších a drsnějších sankcí proti Severní
Koreji. Tato země není ničím vina, pouze usiluje o to,
aby měla prostředky na obranu před agresí USA, a ne-
stala se další obětí Washingtonu, jako v případě Afg-
hánistánu, Iráku, Libye, Somálska, Jemenu, Sýrie,
Srbska a Ukrajiny (kde byl s pomocí USA zorganizován
státní převrat a nyní je Ukrajina sužována chudobou).

Kdysi jsem si myslel, že Rusko a Čína kontrolují jed-
nostrannost Washingtonu, ale očividně tomu tak není.
Obě vlády se podrobily Washingtonu a obě země hla-
sovaly pro potrestání Severní Koreje za to, že usiluje o
dostatečné vyzbrojení s cílem bránit svou svrchova-
nost před agresí Washingtonu.

Proč Rusko a Čína opakují stále stejnou chybu, kte-
rou udělaly, když podpořily Washingtonem navrženou
rezoluci OSN o bezletové zóně nad Libyí? Tato rezo-
luce, kterou vytvořily Washington a NATO, byla posta-
vena na hlavu - letecké útoky proti Libyi pomohly
„džihádistům“, vyzbrojeným CIA, svrhnout pokrokovou
libyjskou vládu a zavraždit prezidenta Muammara
Kaddáfího.

Rusko si je vědomo, že je obklopeno americkými
jadernými a vojenskými základnami. To samé platí pro
Čínu. Otázkou je, zda Rusko a Čína kapitulovaly ze
strachu, nebo je jejich spolupráce s Washingtonem
pouze zastíracím manévrem, přičemž připravují spo-
lečný útok proti Washingtonu. Anebo se tyto dvě po-
šetilé vlády snaží spolupracovat s Washingtonem (à la
sankce), aby se nemusely postavit proti americkému
vojenskému útoku na Severní Koreu?

Aby bylo možné čelit zlu, je třeba hodně schopností.
A ve Washingtonu existuje pravděpodobně mnohem
větší zlo, než na jaké stačí schopnosti Ruska a Číny.
Obě tyto země mají zájem o bohatství do takové míry,
že by mohly přijít jak o svou suverenitu, tak existenci.

Když vidíte tak potenciálně silné země, jako je
Rusko a Čína, jak v Radě bezpečnosti OSN podléhají
tlaku Washingtonu, začnete se ptát, zda jsou různé
analýzy ohledně mnoha slabých stránek Washingtonu
pravdivé; a pokud ano, jsou si jich Rusko a Čína vě-
domy?

Jak se dá vysvětlit, že dvě země, jejichž svrchova-
nost leží v cestě světové hegemonie Washingtonu, po-
máhají svému dobře známému nepříteli tyranizovat
další malou zemi, obzvláště takovou, která se nalézá
v oblasti jejich vlivu působnosti? Jak si může Rusko
stěžovat na sankce proti své vlastní zemi, které jsou
založené pouze na washingtonské propagandě, když
Rusko podporuje sankce proti Severní Koreji, které
jsou také založeny na propagandě Washingtonu?

Rusko a Čína nemají důvod se obávat severokorej-
ských jaderných zbraní. Samozřejmě, obávat se musí
pouze ta země, která by chtěla Severní Koreu napad-
nout. Jak tedy vysvětlit, že se Rusko a Čína řadí po bok
zahraniční politiky Washingtonu, která je namířená
proti Severní Koreji, když obě země vědí, že zahraniční
politika Washingtonu je nepřátelská také vůči nim?

Před několika dny Washington oznámil, že navyšuje
počet svých námořních válečných lodí v Jihočínském
moři, aby tak dal najevo Číně, že Jihočínské moře ne-
spadá do teritoriálních vod Číny, ale jsou to teritoriální
vody USA. A před nedávnem také padlo další obvinění
proti Rusku kvůli údajnému zasahování do amerických
prezidentských voleb. Tentokrát jako mechanismus,
jehož pomocí Rusko ukradlo prezidentské volby v USA,
prý posloužil Facebook.

Tyto postoje Washingtonu jsou zcela absurdní, pře-
sto se stávají realitou. Děsivý vývoj spočívá v tom, že
celý svět, včetně OSN a Rady bezpečnosti, je nyní chy-
cen Washingtonem v Matrixu. Zdá se, že dokonce ani
Rusko a Čína už nevidí své vlastní národní zájmy.

Rusko a Čína pracují ruku v ruce s Washingtonem
na svém vlastním zániku.

Jako by se jednalo o výjev z Bible. Antikrist Was-
hington rozvrací vše dobré na Zemi.

Článek Behold a Pale Horse, and its Rider is Death
vyšel 13. 9. 2017 na ICH. 

Překlad Zvědavec.
15. 9. 2017
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Týdeník Rozhlas nedívno otiskl článek Ondřeje
Vaculíka Horké léto v Gutech. Autor želí požáru dře-
věného kostela v Gutech u Třince. Činu se dopustili
tři mladíci.

Vaculík nicméně spřádá temné nitky: „Vyskytla
se také domněnka, kterou nechci rozvádět, že za
žhářstvím stojí někdo mocnější, kdo mladíky využil
ke svému boji proti katolické církvi.“

Škoda, že domněnku jen nakousl. Koho měl na
mysli? Svobodné zednáře? Sionisty? Muslimské
bratrstvo? Komunisty?

Každého kostela je škoda. Pořád je však lepší,
když shoří kostel, než když je upálen Mistr Jan Hus
nebo statisíce čarodějnic, které katolická církev vy-
dala ohni bez mrknutí oka.

Ještě v roce 1994 vykřikuje český žurnalista Jiří
Peňás na adresu českých básníků, vydávaných bý-
valým emigrantem Danielem Strožem, slogan vy-
myšlený pravověrným katolickým bojovníkem: „Ať
si Strož myslí, co chce, použijme zde s mladými
konvertity slov Jana Floriana: DO OHNĚ!“ Rozuměj
ne s jejich knihami – tak si počínali nacisté, ale
 rovnou s jejich těly!

Čemu se potom divit? Obžalovat snad Peňáse
z pyromanie?

Požár v Gutech však Vaculíkovi poslouží k pře-
dení dalších, ještě temnějších nitek. Požár praž-
ského Veletržního paláce v roce 1974 byl podle něj
založen úmyslně. „Sídlily v něm mocné instituce
zahraničního obchodu jako Centrotex, Koospol,
Kovo, Motokov a další, v nichž se děly pod dohle-
dem agentů StB mnohé nekalosti; i leckteří mocní
současní byznysmeni jim vděčí za svůj nezměrný
majetek.“

Nenapadá vás dějinná paralela z amerického
honu na čarodějnice? Psal se květen 1949 a mi-
nistr obrany USA James V. Forestall vyskočil z okna
výškové budovy nemocnice námořnictva s výkři-
kem: „Rusové přicházejí.“

Havla strašily slušovické nitky, Ondřej Vaculík
uvázl v provazišti StB.

Coby čerstvý absolvent zahraničního obchodu
jsem služebně navštívil Veletržní palác rozdělený
dřevěnými stěnami na desítky kukaní a divil jsem
se, že budova dosud nevyhořela. O tom, že ji

„kdosi“ zapálil, ště-
betali nejen vrab-
čáci, ale celá
Praha. Podniky za-
hraničního ob-
chodu měly
spousty peněz, ale
žádné reprezenta-
tivní budovy a tak si k nim údajně pomohly. Spiso-
vatel Vladimír Přibský o požáru dokonce napsal
knihu Nejžhavější noc a tvrdilo se tenkrát, že pod-
klady dostal od Bezpečnosti. Nicméně kniha byla
oslavou hrdinství hasičů, tehdejších požárníků,
kteří z plamenů vyvedli stovky ohrožených občanů
do bezpečí.

V našem Hérostratovi (prosím, neplést s Promét-
heem!) Vaculíkovi však plameny spatřené tehdy
z protějšího okna (!) vzbudily bujné vášně:

„Cítil jsem tehdy, že velké plameny dávají člo-
věku možnost, ba sílu, aby se povznesl nad jejich
ničivost i nad ničemnost vlastní existence. Tehdy
klidně mohl padnout režim, škoda – když už škoda
byla tak vysoká!“

Pak ničemou zalomcuje katarze: „Avšak k jaké-
musi povznesení pak po letech skutečně došlo,
protože místo prošpioněných institucí se ve Ve-
letržním paláci otevírala galerie moderního výtvar-
ného umění. Díky plamenům.“

Končí pak větou, která zakládá skutkovou pod-
statu dosud nepopsaného náboženského směru:
„Aby člověk dosáhl vyšší duchovní hodnoty, musí
vytrvat a překonat i několikanásobnou tíži hmoty
a zvýšený odpor prostředí.“

Pokud autorovi dobře rozumím, musí neofyt za-
pálit co nejvíce hmoty a tak snížit odpor bekaného
prostředí, aby mohl na prázdném spáleništi zatan-
čit ohnivý čardáš s pochodněmi.

27. 9. 2017

Ohnivák od Třince
KAREL SÝS
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Hnědá zeleň
KAREL SÝS

Je 28 let po Velkém Listopadu a komunismus
nepřestává strašit přehřáté české palice. Je to
ještě obsedantní neuróza, nebo už totální zblbnutí?

Ať otevřeme kterékoli režimní noviny či televizní
kanál, najdeme dostatek klinických příznaků. Spo-
lečnost je totalitně vymatlaná. Na jedné straně
zteplalá mládež pokládající svůj intelekt na oltář
polovodičovým bohům, na druhé straně dědkové
a báby, pamětníci socialismu s nejrůznějšími zku-
šenostmi, kteří si nevědí rady, na koho dřív nadá-
vat, a jediné, k čemu by je mlaďoši měli přemluvit
je, aby nadávali sami na sebe.

Frustrace je všudypřítomná a týká se každé ži-
votní situace. Nemá ani smyslu je vypočítávat, pro
hnůj není kam hodit vidle.

V takovém stadiu postiženým nezbývá než neú-
navně mlít o banánech, trabantech a komoušských
koncentračních táborech. Skloňovat Bory, doly
a er-ó-háky zdevastované hory.

A litovat, že komanči nepřivázali k mučednic-
kému kůlu Baťu, že nechali pláchnout tu či onu dr-
tinu nebo peroutku; měli by více meliva.

Takový národ si ovšem zaslouží, ne aby ho
někdo osvobozoval, ale naopak pořádně vzal
u huby a na řetěz, k čemuž není daleko, nýbrž sak-
ramentsky blízko.

Stačilo by – a o Závěrečném elektronickém
soudu se tak stane – aby Nejvyšší Někdo rozpáral
všechny ty sítě, jimiž jsou rabové připoutáni k uchu
Velkého Bratra i bude pusto a prázdno. Ovečky, co
teď? I bude vytrouben poslední rozkaz zástupům:
skočit do jámy a nechat se posypat nehašeným
vápnem.

„Ta z Dejvic má toho nejvíc…“ Jako kdyby to
pamětnice vystoupivší na stránkách
Deníku.cz chtěla potvrdit. „‘To byla tehdy čtvrť,
o které se říkalo, že kdo se tam narodil, tak má
stříbrnou lžičku v ústech,‘“ říká hrdě na první po-
hled noblesní dáma a hrdá patriotka, která sice své
děti vychovala tak, aby v komunismu žít nemusely,
ale ona sama by Čechy nikdy nedokázala opustit.“

„Bubeneč a Dejvice byly báječné. Perfektní byd-
lení. Bylo tam ministerstvo obrany, tím pádem se
kolem pohybovalo hodně důstojníků. I kadeti cho-
dili v uniformách. Bylo to překrásné,“ vypráví ob-
divovatelka zeleného sukna buranům ze Žižkova

a Hrdlořez, co se narodili se lžičkou aluminiovou či
dokonce s prázdnou hubou.

Na otázku, kdy se to noblesní kouzlo z Dejvic
ztratilo, má pohotovou odpověď:

„Všechno změnily režimy. Hlavně komunismus.
V Dejvicích se pěkně bydlelo, byla to dobrá adresa,
a tak se snažili do tamních bytů nastěhovat samí
komunisté.“

Komunisté se jí neustále míhají před očima,
snad ještě hustěji než kadeti.

„Máte na mysli obsazování bytů?“, zní návodná
otázka.

A už zas jede ideologický průjem:
„Ano. Proti nám léta bydleli Němci. Oba mluvili

perfektně česky. Pán pracoval v bance a jejich
dcera byla provdaná za důstojníka československé
armády. Když se maminka zdržela v práci nebo na
nákupech, tak jsem byla u nich. V pětačtyřicátém
je najednou odvezli pryč. Mohlo mi to srdce utrh-
nout.“

A že měla srdce pevné, když jí je neutrhla ani
heydrichiáda ani Lidice. A to se v Dejvicích na do-
brých adresách skrývalo několik atentátníků na li-
dumilného zastupujícího protektora.

„Odvezli je někam do Slezska. Místo nich se pak
nastěhovali nějací soudruzi.“ K nim už nechodila,
asi to nebyli takoví vydrilovaní fešáci.

Teutonsky dojemný příběh pokračuje:
„Asi půl roku nato, co je komunisté násilím vy-

stěhovali, se najednou ve schránce na dveřích ob-
jevil malý kousek papíru odtržený z nějakého
pytlíku.“ Že neuhodnete, co bylo v pytlíku, vlastně
na pytlíku: „Pane inženýre, pomozte nám. My jsme
ve Slezsku.“

Jeden by myslel, že zahynuli v Osvětimi nebo
v Sobiboru, a oni jsou mučeni ve Slezsku!

A představte si, že lidi pod komunistickou knutu
lezli sami, neposlouchajíce varování:

„Jeden známý nám nabízel, že bychom mohli
odjet do Peru, protože moc komunistů stále sílila.“

Neodjeli, litovali. „V roce 1947 se vrátili lidé
kolem Gottwalda. Předtím to bylo vše takové snové
(sic!). Všichni si říkali, že horší než nemilosrdní
Němci být nemohou.“

Ještě že zachránila aspoň děti. Jistě uhodnete,
že žijí v USA. „Jeden odjel v osmašedesátém

76

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_03_2017_LIPA  17.11.17  18:50  Stránka 76



77

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Herecké hostiny versus snědený krám
KAREL SÝS

Už i režimní kritikové si stěžují na české televizní stanice, že neúnavně obracejí televizní seriály. Kritizují
samozřejmě jen ty závadné: Nemocnici na kraji města, Chalupáře, Byl jednou jeden dům, Hříšné lidi
města pražského, Malý pitaval z velkého města, Sanitku…

Podobně by mohli vyčítat věčné repetice obou Andělů, Majora Zemana, Dobrého vojáka Švejka, Pěničky
a Paraplíčka… Kupodivu mlčí o polistopadových škvárech, které na obrazovce obíhají jako na běžícím
pásu. Jenže takoví Hříšní lidé – to byly herecké hody! Herci opravdu hráli, zřetelně vyslovovali, ale hlavně
– měli co hrát. Zápletky se neopakovaly, krev tekla jen za scénou, a i ty vraždy byly tak nějak laskavé.

Kriminálkou Anděl nás krmí den co den. Chápu – ministr operetní armády se před volbami musí zvi-
ditelňovat až do totalitního zblbnutí. Jenže má všehovšudy jen tři herecké polohy: nakloní hlavu k rameni,
podepře si skráň dvěma prsty a v okamžiku rozluštění dramatu si mne chřípí. Jeho souherci jsou taky
jen figurky. Není jim slova rozumět, zřejmě je nestačili naučit, že slabiky se nepolykají. Abychom jim však
nekřivdili. Nemají prostě co hrát a to se na výkonu hned pozná.

Jistě nečekáme Hamleta ani Revizora, ale schémata jsou nesnesitelně prostoduchá, stále stejná jako
jídelní lístek v dnes tak vysmívaných školních kuchyních. (Kam se však na ně postmoderní dramaturgie
hrabe!). Když už jsme u gastronomie – podobají se jako vejce vejci. Spíš jako pouk pouku. Krve ovšem
teče víc než z krevní tučnice!

Čtenáři se snad neurazí, řeknu-li, že z režimních hoven bič neupleteš! 23. 8. 2017

a druhý o deset let později, protože ještě studoval,“
přiznává bezelstně. Odpromoval, možná s rudým
diplomem (fuj!) a hurá za kopečky. Když dítky při-
jedou, moc se jim tu líbí: „Všude je zeleň a příroda.
V Miami je to totiž samý beton.“ Snad jí tuto per-

fidní pomluvu Výbor pro neamerickou činnost od-
pustí.

Tak daleko jsme už došli. Ještě že nám zbyla
zeleň, jestli už i ona není prodaná. Anebo jestli už
totálně nezhnědla.

From: Marek Řezanka
Sent: Monday, October 16, 2017 10:56 AM
To: Jiří Piskáček; Karel Sýs; etc
Subject: pozdrav
Zdravím všechny,
posílám: Názorová nekonzistentnost Pirátů čouhá jako po-

věstná sláma z bot. Vítají i nevítají, euro chtějí bez referenda –
i tvrdí, že je to hazard s našimi penězi, obhajují G. Maiella –
a současně schvalují proruské sankce, podporují referenda,
a jedním dechem dodávají, že jsou škodlivá.  Piráti tak hrají
o jediné – zda si jejich voliči dají před volbami pořádnou dávku
něčeho omamného, co jim zastře skutečnost, že Piráti nabízejí
vše, a současně nic. Že si vzali z každé strany něco s tím, že
na pravici či levici si nehrají – a doufají, že oblafnou občany
napříč politickým spektrem. Volby ukážou, zda byl jejich odhad
realistický (Viz http://literarky.cz/blogy/marek-ezanka/25020-
pirati-berou-ve).

Za šíření budu rád. Díky.
Mějte se krásně,
Marek  
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ZELENÁ? KDEPAK. DUHOVÁ
Matěj Stropnický (34) ze Strany zelených, takto

syn ministra obrany ČR a herce Martina Stropnic-
kého (60), sdělil před volbami do PS PČR, že má
novou lásku. Tím šťastným je mladý herec ze seri-
álu Ordinace, Daniel Krejčík (23). Že
když se mají dva rádi, na pohlaví ne-
záleží.

„Je to tak, chodím s Danielem Krej-
číkem, je to skvělej kluk. Chci potvr-
dit, že jsem na kluky. Je to super věc,
s Danem obzvlášť,“ uvedl k tomu až
po uši zamilovaný Matěj Stropnický.

Tak. Teď už se hošani po tomto
oznámení konečně můžou – k radosti
zvláště mladšího Krejčíka - po 2 měsících randění
a vášnivých nocí za pomoci lubrikačních gelů, vzít
na veřejnosti za ruce, a objímat se, a líbat se…
Věru tou krásnou představou se nejedno voličské
srdéčko z tolik diskriminované čtyřprocentní vět-

šiny sevře dojetím, a jen co utře slzičku, do urničky
ve volební místnůstce v kdejaké školičce vhodí ten
správný duhovoučký lísteček.

Nu, a podpora imigrace ze strany Zelených/du-
hových je tak již konečně jasnější. 

Vždyť to s námi myslí vlastně
dobře. Národ český vymírá, a proto
natalitu u nás už můžou zachránit
jen islámští imigranti, jejichž výkon-
nost v tomto směru je všeobecně
známá, mohou se pochlubit porod-
ností 7 až 8 dětí na rodinu. Zatímco
v našem Česku je to na rodinu 1,12
dítěte. 

A národ, jehož porodnost je menší než 2,2 dítěte
na rodinu, vymírá. 

Ovšem nezoufejme, neklesejme na mysli, pomoc
je již na cestě!

19. 10. 2017 JAN POLÁČEK
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Briefing ministra Jiřího Havlíčka k memorandu
o těžbě lithia

Při svém dnešním briefingu ministr průmyslu a obchodu
Jiří Havlíček vyvrátil zavádějící informace o účelu Memo-
randa o porozumění mezi MPO ČR a společností European
Metals Holdings v oblasti těžby a zpracování lithia v ČR, jež
se dnes objevily na některých konspiračních webech.

„Skutečným a jediným cílem uzavřeného memoranda je
posílit roli České republiky při budoucím vyjednávání s prá-
voplatnými držiteli průzkumných licencí, které jim udělilo
MŽP. Memorandum vyjadřuje shodu obou účastníků na zpra-
cování získávané suroviny na území ČR až do podoby finál-
ních výrobků s vysokou přidanou hodnotou,“ zdůraznil ministr Jiří Havlíček.

Publikováno: 5. 10. 2017 Odbor komunikace a marketingu MPO
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Zahraniční dluh stoupl o 1,128 biliónu
Zahraniční dluh České republiky v prvním čtvrtletí stoupl o výrazných 1,128 biliónu korun na 4,656 bi-

liónu korun. Meziročně vzrostl o 1,425 biliónu korun. Za růstem jsou dluhopisy. Vyplývá to z předběžných
údajů České národní banky (ČNB).

Zahraniční zadlužení bankovního sektoru, který zahrnuje i závazky ČNB, tvoří 40,8 procenta celkové
zadluženosti. Závazky vládního sektoru se podílejí na celkovém zahraničním dluhu 26 procenty.

Na zahraniční dluh soukromého sektoru připadá z celkové zahraniční zadluženosti 65,7 procenta. Zbý-
vajících 34,3 procenta tvoří závazky veřejného sektoru, kam patří i závazky vládního sektoru, soukromých
subjektů garantované vládou a závazky subjektů s majoritní účastí státu.

21. 6. 2017
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Jak už to tak před volbami bývá, zajímají se po-
litici více o názory lidí a dokonce i častěji říkají
slova a věty, které lidé rádi slyší. Je tomu tak i co
se týče starosti o správné a efektivní využití ne-
rostného bohatství naší země, které patří všem ob-
čanům a jehož formálním vlastníkem je stát, který
s ním také fakticky a právně nakládá. Nejvíce se
teď v této souvislosti mluví o našem novém
pokladu, zásobách lithia. Není snad strany
(a ani hnutí), které by nevyjadřovalo tak či
onak rozhodné odhodlání udělat vše, aby
zisky z těžby a využití těchto zásob neodply-
nuly do světa, ale zůstaly hlavně v místě,
v regionu, ve státním rozpočtu atd. Všichni
si přitom pamatujeme, jakým ostudným způ-
sobem naložil stát a veřejné instituce v mi-
nulosti s hnědým i černým uhlím, s vodou
a s dalším majetkem všech občanů, kolik
stovek miliard soukromých zisků to vyneslo,
i to, kolik z nich odplynulo v klidu do zahra-
ničí.

A tak samozřejmě stále více lidí zajímá,
jestli se tentokrát stát zachová v souladu
s tvrzením, že nerostné bohatství patří všem
a jako dobrý správce tohoto majetku, nebo
jestli i lithium stihne stejný osud jako ostatní
dary naší přírody.

Ale vypadá to, že politici svou pověst
zřejmě nezklamou ani tentokrát. V pondělí 2.
října 2017 totiž, docela v tichosti, podepsal
prý ministr průmyslu a obchodu končící
vlády s australskou společností European
Metals Holdings Ltd. dokument s nevinným
názvem „Memorandum o porozumění“.
Společnost by tak prý mohla s těžbou lithia
v Krušných Horách začít v roce 2022. 

Neznám celý text Memoranda (respektive nikde
jsem ho nenašel), nevím tudíž ani, jakou má pro
budoucnost význam, nevím, zda a jaké závazky ob-
sahuje, a co to znamená konkrétně. Co ale vím
jistě, že je divné, když vláda, která končí, použije
(nebo zneužije) dobu, která jí zbývá, kdy Parlament
ČR, který ji má kontrolovat, je už nefunkční
a vlastně docela pokoutně podepíše 2 týdny před
volbami cokoliv, co může mít budoucí důsledky
v rozsahu mnoha desítek let a mnoha stovek mili-

ard korun, a co možná už nebude možné beze škod
napravit. Zvláště když návrh koncepce státní suro-
vinové politiky, kterou vláda schválila v polovině le-
tošního roku, jde úplně opačným směrem, než
jakým jde, zdá se, toto memorandum. 

Nebo jde přesně o to? Tedy postavit jako ob-
vykle nejen veřejnost, ale i nový Parlament ČR

a vládu před hotovou věc? A to ani nemluvím
o tom, jestli byl takový krok ze strany zaanga-
žovaných politiků nezištný. Přesto si myslím, že
lithium nemusí stihnout osud ostatních darů
naší přírody. Je však nutné, aby si to vzala za
své veřejnost, aby požadovala už teď před vol-
bami odpovědi na takové otázky, a aby přiměla
novou Poslaneckou sněmovnu PČR zabývat se
tímto tématem co nejdříve a ještě zachránit, co
se dá.

5. 10. 2017 

Dopadne to jako vždy, nebo s tím něco uděláme?
LUBOMÍR LEDL
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Recidivisté proti ČR a Madla Krvavá
JOSEF SKÁLA

»Kauza lithium« bobtná třetí kosmickou. Poru-
šeno bylo úplně vše, co velí zdravý rozum, ústavní
odpovědnost a zákon. Tak skandální selhání mají
pouze dvě možná vysvětlení. Ti, kdo je mají na svě-
domí, si za rámeček nedají ani jedno. Prvým je ne-
betyčný diletantismus postav odpovídajících i za
to, jak bude naloženo s českými strategickými su-
rovinami o hodnotě, rovnající se mnoha ročním
státním rozpočtům země. I kdyby tomu bylo
»pouze« tak, o veřejných statcích a financích už
nesmí rozhodovat ani jeden z nich. Doživotně.

Úskočné kličkování, jímž se teď zkoušejí vylhat,
však nasvědčuje druhé z možných variant. A sice
že jde o habaďůru, inscenovanou zcela záměrně.
Ke všem indiciím, budícím tento dojem, přibyly
v posledních hodinách další dvě. Prvé si povšiml
JUDr. Čestmír Kubát, advokát s letitou reputací ob-
hájce veřejného zájmu a lidských práv. Proč je
»Memorandum o porozumění«, podepsané minis-
trem průmyslu a obchodu ČR J. Havlíčkem (ČSSD)
s firmou zahraničních spekulantů, výlučně o lithiu
– a nikoli i o rubidiu, cesiu a dalších darech přírody
v týchž ložiscích? Je-li prokázáno, že jen rubidium
tu – už při jeho dnešní tržní ceně, která dál rychle
roste – představuje hodnotu několikanásobně
větší, než samotné lithium? Českému signatáři
»memoranda« - a jeho ministerskému zázemí – to
bylo známo zcela nesporně. Hlavním »argumen-
tem«, jímž se ten samý J. Havlíček (ČSSD) ohání,
je přednostní právo držitele licencí na geologický
průzkum na to, aby právě on mohl daná ložiska
i vytěžit. A tedy zmocnit se i rubidia, cesia a dalších
strategických surovin naší země.

Stát se to té samé partě poprvé, člověk by při-
pouštěl i polehčující okolnosti. Tady však jde o oči-
vidnou recidivu. Ten samý švindl totiž sehrála i při
privatizaci státního podílu v OKD. Znalecký posu-
dek, jímž si při jeho prodeji »za babku« myla ruce,
zahrnoval také jen menší část příslušných aktiv.
Čtyřicet čtyři tisíce hornických bytů – o tržní hod-
notě v desítkách miliard – se sice zatloukat nedaly.
Ve smlouvě z roku 2004 se však – jakýmsi »nedo-
patřením« (?!?) – ponechalo na vůli kupujícího, zda
svůj slib, že je horníkům převede za pár desítek
tisíc, splní, anebo to neudělá a naloží jim nájem,
odpovídající úplně jiné pořizovací ceně.

Co stejný podraz,
nahrávající do ci-
zích rukou český
majetek řádově
vyšších rozměrů,
vypovídá o Havlíč-
kově »Memorandu
o porozumění«? Má
se naše země cítit
vázána lejstrem po-
depsaným nejen za
zády vlády, zákono-
dárců a občanské veřejnosti, ale zatajujícím i nepo-
měrně větší část majetku ČR, o němž je řeč? Co
z toho plyne z hlediska odpovědnosti všech, kdo v té
špinavosti mají prsty? Smějí tak šokující fakta unik-
nout pozornosti orgánů, které daňový poplatník ho-
noruje za obranu zájmů státu a dodržování zákonů?

Druhý z těžkotonážních střípků do už známé
mozaiky probleskl i pátečním Právem. Samo lit-
hium nepoptávají jen výrobci baterií či moderních
zařízení »skladujících energii«. Nepostradatelné je
i pro hi-tech mnohem vyššího kalibru – až po ter-
mojaderné reaktory a štěpné bomby nutné pro ak-
tivaci termojaderné munice. Otázky, které to
navozuje, mám z extrémně povolaného zdroje.
Jmenován si však být nepřeje. A právě proto, že se
veřejné diskuse zúčastnit nemůže, nezbývá, než
abych jeho otázky položil já sám: Je pravda, že izo-
topy lithia, použitelné v daném směru, jsou k dis-
pozici právě v českých nalezištích? Na rozdíl třeba
od odkališť, z nichž se lithium těží v Latinské Ame-
rice, kterou »ředitel zeměkoule« považuje za svůj
»zadní dvorek«? Že na izotopy lithia, jimiž disponují
mocenští konkurenti USA, platí už roky přísná ex-
portní regulace? Jak to vše souvisí s jinými signály
některých zahraničních médií? Třeba s tím, že za
tajnosnubnou vlastnickou strukturou EMH se scho-
vává i celebrita všech »plesů upírů« – Madla, zvaná
Krvavá? Právě ta, co má ruce od krve tisíců obětí
»humanitárního bombardování« – a teď se balíkuje
na darech přírody Kosova, jehož teroristickou ire-
dentu ty nálety dosadily ke korytům.

Je to vše jen čirá souhra náhod? Anebo ten
vůbec nejdůležitější klíč k celému tajemství?

Haló noviny 17. 10. 2017
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Až budete tento článek číst, počítám, že už
budou známa jména ministrů nové vlády. A tak
hodnocení té minulé se bude zdát přežitkem.  Mí
kolegové jsou rozděleni na tři názorové skupiny.
Jedni říkají, že to byla vláda proevropská a je cel-
kem jedno, že to nedokázala pořádně vysvětlit ve-
řejnosti, druzí, že se jí podařilo nahodit ekonomiku
a že příští krize nás potká o chloupek později, než
naše vyspělejší sousedy, a třetí, k níž se řadím také
já, že to byla vláda, která před důležitými zákony
uhnula. 

Jeden z místopředsedů vlády, který nedokončil
mandát, uveřejnil údaje, které ukazují, že za těch
dvacet osm let zase nemáme tak hvězdné vý-
sledky. Už dávno mohl být superrychlý internet
k dispozici každému a zdarma. Jenže trojice pro-
viderů, která z lidí ždímá peníze, se postavila
proti. Bylo by to neobchodnické. Oni by přišli
o zisky, které nám stejně odplují do daňových
rájů, nebo k hodně tlustým maminkám. Přestalo
v celé Evropské unii fungovat perpetum mobile
na přibývání dětí a dodávku kvalitní pracovní síly.
Mohou za to zaměstnavatelé a státu stačí konsta-
tování, že nedokáží vytvořit podmínky. Začíná se,
už konečně hlasitě hovořit o tom, kdo se nabalí-
koval na privatizační korupci, veřejných zakáz-
kách, a z malé domů z evropských fondů. Aktivní
člověk, který dře jak mourovatý za minimální
mzdu, platí daně a je dvakrát zdravotně pojištěn,
se určitě nemá dramaticky lépe, než ten, kdo čeká
s nataženou rukou na dávky. Ve věku už lízající
sedmdesátku však pracují, protože padli do dlu-
hové pasti, před kterou je flegmatický tatíček stát
nedokázal ochránit.
Dnes je v problémech
půl milionu lidí a to už
je pro politiky časo-
vaná bomba. Stejně
jako těch sedmdesát
tisíc bezdomovců.
A právě ti aktivní
a zodpovědní dělají
všechno proto, aby se
nedotkli sociálního
dna, z něhož není ná-
vratu pro devadesát

devět procent postižených. Už si, před volbami,
dokážeme přiznat, že mezi námi žije dalších dvě
stě tisíc lidí kteří chodí do práce, ale díky  nee-
ticky se chovajícím podnikatelům, kteří chtějí fi-
nančně zabezpečit své ještě nenarozené
pravnuky přežívá, nežije, nemá na to ekonomicky,
a ví, že tento stav veřejnost vyburcoval až tehdy,
když stát a charita stály před úkolem zabezpečit
pro dvacet tisíc školou povinných dětí alespoň
jedno teplé jídlo denně, tedy oběd ve školní jí-
delně. Můžeme se ptát, kdo tady po osmadvaceti
letech budování kapitalistické společnosti selhal,
ale tak to je jediné, co s tím můžeme dělat. Slý-
chávám teď ze všech stran, že návrat před Listo-
pad roku 1989 není možný. Ano, není. Nejsme už
tak bohatou zemí, je nás méně o pět milionů,
v lidských právech jsme se přece jen trochu po-
hnuli z místa, i když občanská svoboda bez eko-
nomické je většině lidí na nic. Když uvážíme, že
pro generaci budovatelů socialismu byl rok 1948
nulovým, pak v roce 1976, což je ekvivalentní
doba zmíněných osmadvaceti let, se stát obča-
nům, kteří jej tolerovali, snažil nepřekážet. Rodina
se dvěma dětmi brala nejen přídavky, ale měla
nulové daně, pomalu se začala rýsovat šance, že
mladí se budou stěhovat do králíkáren, obepína-
jící prstencem paneláků nejen Prahu a ve zdě-
ných klasických domech zůstanou dvě generace
těch starších. Nebylo tenkrát všechno ideální, ani
dnes nemůžeme říci, že máme k ideálu blízko.
Buďme opatrní a ostražití. Zvláště k těm, kteří
budou kriticky hodnotit dobu, kterou sami nepro-
žili.        4. 10. 2017

Neradostné loučení
PETR BURDA
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Na návštěvě u Františka Mareše
PETR BURDA

Když ještě v samém centru Prahy vysílalo kul-
turně-politické internetové rádio, byl jeho občas-
ným hostem český básník František Mareš.
Občasným pro to, že nemocná noha nesnášela ne-
pohodlné cestování v městské hromadné dopravě
přes půl Prahy, když se zdraví zlepšilo, byla pro so-
botní poledne větším magnetem lokalita kouzel-
ných Prachovských skal, než Praha a její centrum.
Ale odvděčil svou neúčast nádhernou pohádkou
pro děti, nebo esejemi, které si našly své poslu-
chače v Číně, na obou stranách Beringovy úžiny
a například na Maltě.

P. B. Františku, spatřil jsi světlo světa v polovině
května roku 1943, což nebyla úplně jednoduchá
doba. Jak po jednasedmdesáti letech věku vzpo-
mínáš na dětství?

F. M. Je to u každého ta nejkrásnější doba života
a já měl šanci prožít ho v pohádkovém kraji Rum-
cajse, Manky a Cipíska. To se i pohádkové postavy
vymýšlejí sami.

P. B. Konečně Jičínu jsi zůstal věrný i jako gym-
nazista.

F. M. Ano. Střední vzdělání mi dalo Lepařovo
gymnáziu v Jičíně a skvěle mně připravilo na Pe-
dagogickou fakultu v Hradci Králové. Byla tam
šance studovat obor český jazyk - literatura a toho
jsem využíval hojnými doušky.

P. B. Tvoji generaci se dařilo dělat životní změny
většinou v Kristových letech. Tedy ve třiatřiceti. Ty
jsi to stihl dříve. Už ve třiceti tě okouzlila Praha
a upsal ses ďáblu zvanému rozhlasové vlny.

F. M. Ano, do Československého rozhlasu
jsem nastoupil v roce 1974 a zůstal v něm se-
dmnáct let. Na postu redaktora a dramaturga,
to byl hodně tvrdý chlebíček o dvou kůrkách,
nejen z finančních důvodů. Rozhlasový kumšt
dokázal spalovat člověka beze zbytku. Časově,
vztahově, navíc sám víš, například ze Svazu roz-
hlasových tvůrců, že hodně času bralo členství
v profesních svazech. Já byl až do rozpadu, či
rozpuštění svazu, členem Svazu českosloven-
ských spisovatelů, Svazu dramatických umělců
a Svazu novinářů. A ne že by při diskusích ne-
bylo možné najít inspiraci. Dnes to zní jako an-
dělská hudba, ale tehdy jsme měli čas a chuť
hádat se nejen o obsah, ale také o formu, pro-

tože na svět se klubal dodnes nepřekonaný slo-
žitý žánr future. 

P. B. Ale pak přišel den, kdy jsi vynuceně sbalil
diplomy, vysoce ceněnou PRIX BOHEMIA a přesed-
lal jsi z mluveného slova na psané. V sedmačtyři-
ceti jsi musel změnit zvyky, návyky a stát se
šéfredaktorem nakladatelství. Bylo to v době, kdy
koncerty populární hudby zely prázdnotou a lidé
chtěli číst to, co bylo vydáno venku a ne tady.

F. M. Bylo to složité. Ale obě nakladatelství se
dostala na špičku a byl by z toho pro dnešní mladé
hodně poučný román. Jen mít čas ho napsat.
Vždycky jsem měl nějaké priority. Básnickou
sbírku, desítky rozhlasových her, překlady z bul-
harštiny, dokumentární pásma, spolupráce se spi-
sovateli, za všechny jen dvě jména. Arnošt Lustig
a Bohumil Hrabal.

P. B. Na závěr rozhovoru, než dostane v Lípě pro-
stor tvoje poezie, poslechni si, jak tvoje verše znějí
v angličtině. V anglicky mluvících zemích máš část
rodiny, dobré vztahy s krajany a v Praze pár lidí,
kteří se na každého jen trochu úspěšnějšího dívají
skrz prsty. Ale realitu nevymažou, a tu jsi zachytil
takhle:

Perhaps once again won't be, 
take offence at pride people on square 
soup for poor.
Já jsem si dovolil vybrat básně, které se váží

k předělům roku.  K Dušičkám, Vánocům a Veliko-
nocům.

DUŠIČKY
(Mé mamince)

Chviličku postát,
Nevědět,
Co skrývá tenhle kousek země.

Bleskově běží smyčka vzpomínek
A někde ve mně
Se dětství vrací v divném počítání,
Jak poryv větru
V stráni podzimní.

S ránem a večerem 
Je stále užší náruč dní.
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Je listopad
Bílý prst svíčky
Jak by říkal,
Že ke každému přijde jeho chvíle.
Plamínek hoří kamsi k nebesům.

A já,
V bláhové touze prosím uvěřit, 
Že pod neznámým prázdnem,
Našla jsi nový, věčný dům.  

VÁNOČNÍ VZPOMÍNKA
Chudoba hraje na housličky,
Cinkají drobné do čepičky
A v kotli rybí polévka se vaří…
Nemizí radním úsměv 

z tučných tváří.
A jak jim pseudohistorici poradili,
Že velí dobrý, historický mrav,
Každému popřát s jeho porcí:

Pánbůh vám, zaplať,
Žijte bez obav.

Se sebou sami spokojeni,
Jak při hře uličníci,
Almužnu rozdávají radní plastikovou lžící.
V nádheře vánočního stromu
Se chvíli potěší ti,  kteří nemají kam domů.
Ozvěna jejich kroků podloubím se vrací
Podobna modlitbě všech lidí dobré vůle 
Hledajících práci. 

Od Goyi s tváří z Casprichos
Prohraná bitva lásky s nenávistí.

Snad jednou zase nebude,
Urážet hrdost lidí na náměstí
Polévka pro chudé. 

SNÍMÁNÍ HŘÍCHŮ
Neboť já jsem já
A ty jsi ty
A ty jsi my
A my jsme bůh.

A svítíme světlem života
Nad Darwinovou křčivkou
V odkazu Pierra Teiharda de Schardina a jeho

bodu Omega,

Mistra Jana, Koperníka a Kanta, Galilea Gali-
leiho,

Johanky z Arcu,
V odkazu upálených, k odkazu k zmarnění štva-

ných,
V odkazu od prachu k prachu ve víře jdoucích,
V odkazu bojujících, padlých i živých
V odkazu Gagarina i Armstronga,
Kteří první prošli tichem beztíže
A dotkli se prázdna nebeských bran.

My všichni jsme svými skutky život věčný.

Tak pomáhej
Beránku boží,
Který snímáš hříchy světa
Nám i druhým pochopit
Že lidmi
Tělo i duch 
Slovem učiněni jsou,

Aby vytvořilo věčnost
A přebývalo mezi námi.

(Prolog ke stejnojmennému oratoriu) 
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Ať si buržoasie a pacifisté, generálové a malo-
měšťáci, kapitalisté a šosáci, všichni věřící křes-
ťané a všichni rytíři Druhé a dvaapůlté
internacionály zběsile spílají této revoluci. Žádnou
záplavou zloby, pomluv a lží nezastřou světodějný
fakt, že poprvé za staletí a tisíciletí odpověděli ot-
roci na válku mezi otrokáři otevřeným vyhlášením
hesla: Přeměníme tuto válku mezi otrokáři pro roz-
dělení jejich kořisti ve válku otroků všech národů
proti otrokářům všech národů.

Poprvé za staletí a tisíciletí se toto heslo přeměnilo
z nejasného a bezmocného vyčkávání v jasný a přesný
politický program, v aktivní boj miliónů utlačených pod
vedením proletariátu, v první vítězství ve věci odstra-
nění válek, ve věci svazku dělníků všech zemí nad
svazkem buržoasie různých národů, oné buržoasie,
která uzavírá mír i válčí na účet otroků kapitálu, na
účet námezdních dělníků, na účet pracujících.

Toto první vítězství není ještě konečným vítěz-
stvím a tohoto vítězství dosáhla naše Říjnová revo-
luce za neslýchaných nesnází a obtíží, za
neslýchaných útrap, četných obrovských neúspěchů
a chyb z naší strany. Jak by také bylo možno, aby se

jednomu zaostalému národu podařilo bez neúspě-
chů a chyb zvítězit nad imperialistickými válkami
nejsilnějších a nejpokročilejších zemí na světě! Ne-
bojíme se přiznat své chyby a budeme je střízlivě
posuzovat, abychom se je naučili napravovat. Ale
fakt zůstává faktem: Poprvé za staletí a tisíciletí byl
slib „odpovědět“ na válku mezi otrokáři revolucí ot-
roků proti všem a jakýmkoliv otrokářům proveden
úplně – a je prováděn přes všechny obtíže.

Toto dílo jsme začali. Není důležité, kdy vůbec,
za jak dlouho, proletáři kterého národa toto dílo do-
končí. Důležité je, že ledy se hnuly, cesta je otev-
řena a ukázána. VLADIMÍR ILJIČ LENIN

Velká říjnová socialistická revoluce

Smutné lednové výročí
PETR BURDA

I když to bude výročí nekulaté, chci vzpomenout
na jedno datum s jedničkou na konci. Konkrétně na
začátek ledna roku 1991, který přivál do Českoslo-
venska neviditelnou ruku trhu, která řečeno federál-
ním ministrem financí Václavem Klausem – otázka
cen není od této chvíle úkolem státních úředníků, ale
vztahem nabídky a poptávky, tedy tržního mecha-
nismu. Pravdou je, že neviditelná ruka trhu nás fac-
kovala a vymodelovala následující vzoreček. V roce
1990 byla průměrná mzda tři tisíce dvě stě osmde-
sát šest korun československých a dosáhla na ní
více než tři čtvrtiny pracujících Čechů. Dnes je to
ohromujících bezmála dvacet devět tisíc korun, ale
dosáhne na ní mnohem méně lidí a důchodci, kteří
byli po celou dobu přísně drženi u úst i dnes mají
průměr jedenáct tisíc tři sta korun měsíčně. I po va-
lorizaci. Vždycky jsem bouřil proti rovnostářství, ale
některé platby musíte učinit, ať máte dvacet devět

tisíc nebo těch jedenáct. Protože ceny vzrostly
o stovky procent. Nevěříte? Chléb konzumní kmí-
nový pět set jedno procento, konzumní brambory
skoro pět set deset procent, jablka konzumní čtyři
sta třicet pět procent, pánské boty čtyři sta padesát
sedm procent, jízdné v autobusech na vzdálenost
pětadvaceti kilometrů více než tři sta sedmnáct pro-
cent a teď dva šoky na závěr: služby u pánského ka-
deřníka dva tisíce čtyři sta šest procent a na závěr
jsem si nechal zvýšené nájemného, to vzrostlo o dva
tisíce sto osmnáct procent. A to mě všichni tři pre-
zidenti po roce 1990 na tiskových konferencích ujiš-
ťovali, že bydlení přece není jenom běžná
ekonomická komodita. Ten prostřední mě dokonce
několik měsíců přesvědčoval, že nejlepší variantou
je nájemné bydlení. Počet hypoték ukazuje, že lidé
jsou jiného názoru, a těch dva tisíce sto osmnáct
procent jim dává za pravdu. 
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Je užitečné a prospěšné nevyhýbat se bilanco-
vání. Rok 28. výročí nástupu prokapitalistických sil
k tomu nabádá. Projevy exprezidenta Václava Havla
z let 1989 - 1990 jeví se dnes s odstupem let jako
zavádějící a populistické; v konečném svém půso-
bení směřovaly k zániku Československé federace
a rozpadu Československa roku 1992. 

Kniha Deset pražských dnů s podtitulem Doku-
mentace (vydala Academia, nakladatelství Česko-
slovenské akademie věd, Praha 1990, autoři M.
Otáhal a Z. Sládek, v rozsahu 672 stran, 63 černo-
bílých fotografií) má být – jak autoři uvádějí - „ne-
patrnou splátkou nejen lidem této země, kteří
u toho byli a pomáhali, ale také těm, kteří stáli
v čele a aktivním podílem rozhodli o porážce tota-
litního režimu a otevření cesty k demokracii. Proto
ji věnujeme především studentům a Občanskému
fóru“.

V konfúzní předmluvě uvádí Václav Havel, že
těch deset dnů prožíval tak intenzivně, měl tolik
práce a vše se dělo v tak hektickém napětí, že si
na ně téměř nevzpomíná, že jeho mozek prostě
nebyl schopen vše pojmout a uložit do paměti,
takže má – pokud jde právě o tyto dny – cosi, čemu
se odborně říká „okno“. Závěrem své „smyslu-
plné“ předmluvy děkuje Havel historikům za vel-
kou práci, kterou do přípravy této knihy vložili.
„Slouží budoucím generacím. Je skvělé, že vše
udělali dřív, než budou mít „okno“ celé naše gene-
race, a že se tím zasloužili o to, že se naši potomci
nebudou ve školáci učit bludům.“

Mýlili by se čtenáři, kdyby očekávali, že uvedená
publikace je obdobou světoznámé knihy Johna
Reeda Deset dní, které otřásly světem. Je pouhým
důkazem, že nebylo jediného pracoviště vědec-
kého, uměleckého, církevního a mnoha dalších de-
sítek všech průmyslových odvětví, jež by nevydaly
svá provolání, výzvy, jimiž fanaticky požadují radi-
kální ekonomické reformy, přestavbu politického
mechanismu aj., podporujících především Občan-
ském fórum.

Kniha je rozčleněna do kapitol podle jednotli-
vých dnů. Uvnitř kapitol jsou dokumenty řazeny
podle probíhajících každodenních událostí v době
od 17. - 27. listopadu 1989. U některých dat je uve-
dena i hodina, údaj ráno, dopoledne, večer, v noci. 

Zmanipulovaní studenti se pak ve svých prohlá-
šeních aktivně hlásí k ideálům svobody a pravdy,
za něž obětovali před 50 lety své životy jejich vy-
sokoškolští předchůdci. „Protože jsou tyto ideály
vážně ohroženy, je nezbytný boj za demokracii,
která má u nás hlubší kořeny než v jiných zemích
východní Evropy.“

Nemíním unavovat obsáhlými projevy institucí
i jednotlivců tehdejšího Občanského fóra. 

Další část zmíněné publikace obsahuje rozho-
vory s tehdejšími představiteli politických sil v prů-
běhu tzv. revolučních událostí. Jeden z nich,
vedený Milanem Horáčkem, vypovídá o lecčems:
„Dneska by se mohlo říci: proč jsme rezolutně
a neústupně nepodporovali Havla? Nebylo však
jasné, že Havel bude vedoucí postavou. Byl přiro-
zenou autoritou, všichni ho velice ctili, ale nevypa-
dalo to, že by měl hrát nějakou politickou úlohu.
Byl morální autoritou, ale nikdy neřekl, že by chtěl
být „něčím“. Prezidentem už vůbec ne.“

V oněch „pohnutých“ listopadových dnech se na
Václavském náměstí v Praze setkal literární histo-
rik a vědec prof. Jaromír Dvořák s předsedou
České národní rady Evženem Erbanem, jímž byl
pozván do bytu. Hovořili o právě probíhajících udá-
lostech, když Evžen Erban mimoděk poznamenal:
„V křesle, v němž sedíš, seděl před dvěma dny
dlouhou dobu Havel; přemlouval mne, abych byl
pro jeho volbu prezidentem a abych k tomu přiměl
své ,vlivné levicové� přátele“. 

Taková je pravda.
Václav Havel sehrál roli totalitními kriminály

těžce trpícího člověka tak dokonale, až mu vynesla
funkci prezidenta Československé republiky. 

Ve zmíněné knize je několikrát použito termínu
masakr, hanebný masakr, vykonaný v ulicích Prahy
dne 17. listopadu 1989 na bezbranných studentech
středních a vysokých škol i na ostatních občanech,
kteří se spontánně připojili k manifestačnímu prů-
vodu, usořádanému i v upomínku na tragický skon
studenta Jana Opletala v listopadu 1939.

O skutečném masakru vypovídá literatura faktu,
která zveřejňuje nacistická zvěrstva, páchaná na
českých studentech v listopadu 1939. V takzvané
Situační zprávě č. 10 velitele Pořádkové policie
u Říšského protektora v Čechách a na Moravě z 24.

Zůstane 17. listopad ještě 
Mezinárodním dnem studentů? JAROSLAVA DVOŘÁKOVÁ
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11. 1939 se mj. uvádí: „Dne 17. 11. večer bylo
v rozhlase a v novinách oznámeno, že v důsledku
28. října a 15. listopadu byly české vysoké školy
uzavřeny na dobu tří let. Celkem bylo zatčeno 1300
studentů. Devět pachatelů bylo zastřeleno, neboť
strůjci těchto akcí jsou zejména na českých vyso-
kých školách.“ Dne 19. 11. bylo převezeno do
Sachsenhausenu 1185 studentů. K nim přibyli po-
zději ještě studenti z Brna a Příbrami.

V knize Moje svědectví, obsahující příběhy čes-
kých vysoškoláků z akce 17. listopadu 1939 (autor
František Buriánek), vypovídá kromě jiných i vězeň
Josef Nikl:

“Asi za dva nebo tři dny přišel na blok 52B sluha
z marodky a ptal se, kdo zná Karla Kouřila. Zvedl
jsem ruku v naději, že snad s ním budu moci mlu-
vit, nebo že se od něho přináší nějaké zprávy. Ně-
mecky mne požádal, abych šel s ním. Klusali jsme
k revíru.

Obraz, který se přede mnou otevřel, mne ohromil
a zkrušil: Ve velkém podlouhlém sklepě - na ploše
asi sto čtverečních metrů - jsem uviděl val mrtvých
nahých lidských těl. Zaplňovala celý prostor sklepa
od stěny ke stropu a opět k protější stěně. Byl jsem
vyzván, abych identifikoval tělo Karla Kouřila; prý
jde o zjišťování totožnosti mrtvého, které je na re-
víru povinné.

Těla byla polita kyselinou karbolovou, jejíž ostrý
zápach se mísil se zápachem rozkladu. Kremato-
rium tábora prostě nestačilo spálit denně stovky
mrtvých těl při jejich tak “bohatém přísunu”. Sevřel
se mi hrudník, nemohl jsem se nadechnout, ztrácel
jsem rovnováhu. Takový obraz ani Dante jistě ne-
viděl. Beznadějně jsem ocházel kolem valu mrt-
vých, jsa někdy nucen i po nich šlapat, poněvadž
na podlaze nebylo téměř volné místo. Hledání bylo
víc než obtížné. Vyzáblé lebky, potažené tenkou
kůží, si byly stašně podobné. Jedině vysedlé čelní
kosti nebo dlouhé či hranaté brady odlišovaly ně-
které hlavy od druhých. A podle těchto dvou znaků,
podle vysokého výtrazného čela a protáhlé ostré
brady, jsem poznal po dlouhém hledání svého pří-
tele Karla Kouřila. 

Přes lidská těla jsem vyvrávolal ke dvěřím. Omy-
lem jsem však vstoupil do protějších dveří místo
k východu. Ustrnutí, jež se mne zmocnilo v prvé
sklepní místnosti, přešlo v duševní i tělesné ochro-
mení. Na betonové podlaze zde ležela ve třech řa-
dách opět mrtvá těla. Avšak ani jedno z těch
mrtvých těl nebylo celé. U některých byl rozpárán

život, obnažena střeva a játra, u jiných roztříštěné
lebky, jinde zpřerážené nohy nebo ruce, rozšlapané
hrudníky, v nichž bylo vidět plíce. Z jedné hlavy byly
vyloupány oči. Dívaly se na mne krvavé oční
důlky… Obraz obou sklepů mne umrtvoval mnoho
dní a nocí. I tvář Karla Kouřila, matně ozářenou
sklepním světlem, jsem viděl ještě dlouho před
očima.” 

V závěru této knihy se mj. uvádí:
“Byl-li zvolen 17. listopad za den mezinárodní

studentské manifestace, stalo se tak po zásluze.
Naše studentská mládež vydržela zákeřný úder,
vedený přes ni proti celé národní kultuře a na
kořen našeho národního bytí… Přes desetiletí pře-
trvaly přátelské vztahy studentů z generace 17. li-
stopadu s bývalými sachsenhausenskými

spoluvězni z NDR, NSR, SSSR, Francie, Polska
a dalších zemí. Síla přátelství, mezinárodní solida-
rity a soudružské pomoci, která pomáhala i v nej-
těžších podmínkách překonat zlobu a nenávist
esesáků, přetrvala dosud… Svým mladým kole-
gům chceme popřát, aby se nikdy v jejich životě,
ani v životě jejich dětí, neopakovaly události 17. li-
stopadu 1939.”

Lze si jen přát, aby naše politická reprezentace
pro své neustálé připomínání “zločinnosti komu-
nismu”, v jehož době na vysokých školách bez-
platně vystudovala, nezapomněla, že německý
fašismus byl v roce 1945 poražen vojensky, avšak
jeho ekonomické, psychologické a ideologické
podhoubí vymýceno nebylo (svědčí o tom u nás
stále častěji provozované sjezdy neonacistů), ba co
víc, jeho vojenský potenciál v globalizovaném
světě nebezpečně ožívá.

Anebo má snad Česká republika a její hlavní
město Praha vinou neschopných, zato však dobře
odměňovaných našich politických činitelů, znovu
prožívat v nějaké obdobě Mnichov a 17. listopad
1939?
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Bezděky dvojsmyslný název recenze je
ovšem poděkování za to, že i mne OTEVŘENÉ
DOPISY (Ottovo nakladatelství, Praha 2017) upo-
zornily na mnohé, co jsem ke své škodě nečetl
nebo nad čím se dosud pořádně nezamyslel, ale
i výraz obdivu k umění Petra Žantovského, který
se dopisy („nejsou to,“ praví o nich, „výkřiky,
spíš přípodotky, trochu memoriální, často spíše
intimní než strkané do auzlágu“) dobírá pře-
svědčivého poznání naší dnešní „podivné doby,
která instantní kouzla a virtuální kouzelníky
zbožňuje a prázdnotu vydává za obsah.“

Co jsem (a jistě nejen já) ke své škodě ne-
četl? Například knížku Sinclaira Lewise s ná-
zvem U nás se to stát nemůže. Vyšla česky jen
jednou, v roce 1936, kdy jsem ještě neuměl číst
a kdy si ti, kdo ji četli, pošetile mysleli, že v ze-
mích svobody, demokracie a ideálů nemůže
dojít k ničemu podobnému jako v Německu,
zemi humanistických básníků a myslitelů,
o němž si svět podobně nedovedl představit,
k čemu v ní za Hitlera dojde. Lewis jasnozřivě
předpověděl, že „všude se to stát může“, a ne-
jenže může, nýbrž i stále stává. Žantovský do-
kládá, kde se už stalo, a cituje z jeho knihy
odstavec, v němž „je esence nejen Lewisovy
doby, ale i té naší a bohužel asi všech“.

Žantovského dopisy, i ty adresované vidoucím
osobnostem z minula, pranýřují stav dnešního
světa.

Nečetl jsem ani třeba projev Winstona Chur-
chilla na univerzitě ve Fultonu 5. března 1946
a docela rád bych věděl, kdo se před Žantov-
ským obtěžoval si to „poselství do našich časů“
vyhledat, celé pozorně přečíst a zamyslet se
nad ním. Každý ví, že tím projevem začala stu-
dená válka, závody ve zbrojení mezi Západem
a Východem, protože Churchill vyslovil své pře-
svědčení, že na základě toho, co během války
„viděl u našich ruských přátel a spojenců (…),
neexistuje nic, co obdivují více než sílu, a nee-
xistuje nic, k čemu by měli menší vážnost, než
je slabost, zvláště pak vojenská slabost“. Z toho
si odvodili na obou polokoulích, že je třeba za-
strašit ty druhé velkou přesilou, a na obou stra-
nách se dali do šíleného zbrojení
a demonstrování síly.

Jenže Churchill zřejmě nemínil žádné závody
ve zbrojení vyprovokovat, jak ukazuje nyní Žan-
tovský, ale naopak před nimi varoval, usoudiv,
že „proto je naše stará doktrína rovnováhy sil
mylná“, neboť nelze nastolit víc než „nevelkou
převahu“, která však zakládá „pokušení k mě-
ření sil…“ Churchill chápal, že „velmoc vygu-
movat nelze“ a nutno s protivníkem „jednat
přinejmenším jako se sobě rovným“, „poznat
jej, pochopit jej“ a podle toho si k němu „vytvo-
řit vztah“. „Protože na tom vztahu bude záležet
Vaše společná – a to podtrhuji – budoucnost.
(…) Tak proč dělat hlouposti.“ A povzdech nad
naší dnešní nepoučitelností z dějin: „To je to, co,

Oči otvírající Otevřené dopisy
MILAN BLAHYNKA
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pane premiére, chápu jako Vaše poselství do
našich časů. A je to dobře, že to aspoň někdo
kdysi řekl za nás, když to dnes sami – zatím –
neumíme.“

Umění Petra Žantovského? Především ono,
jemuž se naučil od svých adresátů. V dopise za-
kladateli Centra pro studium politického islámu
ocenil um Billa Warnera podívat se na problémy
„bez předsudků a realisticky“. Neboť máločeho
potřebujeme „v této vypjaté době“ tolik a „má-
ločeho se nám právě teď tolik nedostává“.

Žantovského další umění je ve vyhledání ci-
tátu klíčového významu. Z Joan Rowlingové, au-
torky Harryho Pottera, která se podle jeho
soudu zasloužila o gramotnost celé generace
nejen českých dětí, což „ocení patrně v úplnosti
až budoucnost“, cituje jedinou větu: „Přicházejí
časy, kdy se všichni budeme muset rozhodovat
mezi tím, co je správné, a tím, co je snadné.“
A dodává: „Kdyby pro nic jiného, pak pro tuto
větu stojí za to vpustit Harry Pottera do svého
života.“

Žantovského sugestivní umění pojmenování
(i je sdílí se svými adresáty, třeba s arcibisku-
pem z Aleppa, jenž nazval „Západem podporo-
vanou emigraci Syřanů v podstatě deportací“)
lze doložit z většiny jeho dopisů. Jelcin je mu
„zmatený mašinfíra s lahví samohonky místo
mozku a svědomí“, a Havel „ten mocnář“, který
„byl jen hercem v roli krále“ a tak se „obklopil
kamarilou kývačů a byl tak hloupý, že nepocho-
pil, jak moc každý moudrý panovník potřebuje
šaška“, šaška, který smí říci panovníkovi, co si
o něm myslí většina národa.

Otevřené dopisy jsou protkány odkazy na
mistry světové i domácí kultury, jejichž výroky
zní dnes naléhavěji než kdysi.

Válka, kterou Žantovský vede s manipulují-
cími, veřejné mínění zotročujícími médii ve
skvěle placených službách svých pánů, opírá se
mj. o dalekozorný poznatek Goethův: „Nikdo
není tak beznadějně zotročený jako ti, kteří fa-
lešně věří, že jsou svobodni.“

Takového člověka i ze svého blízkého okolí,
jehož jsem si jinak dost dlouho vážil, důvěrně
znám a říkal jsem mu slovy názvu kapitolky
z třetího dílu Kunderovy Nesmrtelnosti „ducha-
plný spojenec svých hrobníků“. Nevěřil a dosud
tomu nevěří a stále, byť nepřipuštěn do křído-
vého kruhu médii vyvolených, neustále mele

o tom, jak se cítí šťastně svobodný. „Ano,“ říká
i jemu Žantovský v listě Jiřímu Kolářovi, „za vy-
slovení názoru a napsání básně se už nevěší
a nezavírá. Exkomunikuje se však vesele dále.
Souručenství mocných bylo vystřídáno souru-
čenstvím vlivných. Nesouhlasíš-li, přesněji: ne-
vyjádříš-li dostatečně přesvědčivě souhlas
s názorem tohoto souručenství, přihodí se ti, že
se napříště nebudeš moci vyjadřovat vůbec.
Umlčení se dnes děje sofistikovaněji, elegant-
něji“.

Pozoruhodný je Žantovského způsob, který ji
mi blízký a osvědčil se mi, způsob posuzování
našich složitých bližních i historických osob-
ností podle své osobní zkušenosti s nimi a s je-
jich dílem. Žantovský ctí řadu lidí, děkuje jim,
nalézá v jejich skutcích a dílech pamětihodná
pozitiva, má za inspirativní i lidi, s nimiž mám
zkušenost přesně opačnou, ba kormutlivou.
Přesto mi ani nenapadá vidět v té jeho zřetelné
„jednostrannosti“ slabinu Otevřených dopisů,
ale poučení lepší než z krizového vývoje: snad
nikdo není ani anděl, ani ďábel, a pochválíme-li
ho za skutky andělské, dáváme mu najevo, že
v nich je jeho šance. A nežije-li už, je to něžná
nápověda, proč tu „kontroverzní“ osobnost ani
nezatracovat, ani se jí kořit.

Tím se liší otevřený dopis Císařovně Marii Te-
rezii od směšných tanečků, které kolem „jediné
české královny“ spustila česká média, stavějící
ji vedle „otce vlasti“ Karla IV. a prohlašující ji za
„matku“ české vlasti. Žantovský má její pano-
vání za zvláštní a inspirativní, pomíjí germani-
zační rub jejích reforem a píše jí: „Jakkoli Vaši
vládu nelze už z principu nazvat demokratickou,
její dopady výsledky demokratické byly,“ a těší
se z její věty: „Nikdy nezapomínejte, že prů-
měrný mír je lepší než úspěšná válka.“

Žantovský je bytostný dialektik. Interpretaci
prohlašuje za „vynález ze všech vynálezů nej-
strašnější a nejzavrženíhodnější“; avšak co ji-
ného než zcela přesvědčivá interpretace je jeho
pojmenování Evropské unie v její dnešní podobě
Čtvrtou říší, lišící se od zlopověstné Třetí říše
pouze tak, že je „jen trochu nazdobená a hez-
čími hesly provázená“, neboť „víme přece, že
Německo je v EU dominantním členem, bez Ně-
mecka se v Unii nehne ani lístek na stromě“.

Má ten Žantovský ale odvahu. Bojím se
o něho.
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Krátkou úvahu místo úvodu k recenzi: výraz „ne-
přizpůsobivý“ má v češtině řadu „pobočných vý-
znamů“, v současnosti zpravidla nepříznivých.
Ceníme si loajality, oddanosti, důvěry, vstřícnosti,
„přizpůsobivosti“ druhých vůči našim privátním
a jiným potřebám, vůči našemu sobectví a před-
sudkům. Moc oceňuje (nebo alespoň netrestá) nej-
lépe dobrovolnou a rychlou přizpůsobivost vůči
vládnoucím elitám a autoritám. Pružnost, oddanost
a věrnost jsou podmínkami kariéry a v naší „svo-
bodné společnosti“ jsou vynucovány jako „správná
volna“.

A je na tom něco špatného? Kdokoliv přece na-
mítne, že nepřizpůsobivý člověk ve smyslu „koo-
perujícího člena kooperujícího společenství“ je
vlastně contradictio in adjecto, takže tuto vlastnost
je nutno jen a jen podporovat (kdo se v přírodě ne-
přizpůsobí, ten zahyne, kdo se nepřizpůsobí spo-
lečenským očekáváním a hodnotám, zvláště tzv.
elit, ten má zaděláno na vážné problémy). Všichni
jsou volbou nebo okolnostmi donuceni se přizpů-
sobit. Jen málokdo je schopen vytvářet si vlastní
normy a ty respektovat a dodržovat, aniž by to zna-
menalo znevolnění někoho druhého nebo totální
rozchod se společností a civilizací. Co je tedy na
přizpůsobivosti špatného? Chvalme ji i v politice
jako vztah občana k moudré autoritě, která má jeho
důvěru, a kterou může nahradit po čtyřech letech
jinou, také důvěryhodnou…

Za opravdu nebezpečně nepřizpůsobivé se dnes,
vedle zločinců a vrahů, mohou pokládat např.
whistlebloweři (zveřejnění zločinů vládních insti-
tucí je v USA dokonce vlastizrada), vlivní „naivní“
kritici současných geopolitických zadání, sankcemi
i válkami vynucovaných (tzv. disidenti), kritici kor-
porací a kapitalismu pravé „vlčí tváře“, ale i ti, kteří
neříkají, co se od nich slyšet chce a co se vyžaduje,
hlupáci, outsideři a podivíni.

Nebo jinak: v žurnalistickém modu se jedná jistě
o „kryptotermín“ pro jednu národnostní menšinu,
která nechce být národnostní menšinou… Avšak
možná jde jen o bezdomovce, o „lúzry“ a lidi na
okraji společnosti, málo bonitní či vůbec: I náš „de-
mokratický“ kapitalistický systém, zatím „s lidskou
tváří“ (onen systém vlády lidu, v němž lid nevládne,
zato se mu „efektivně“ vládne právě proto, že část

ovládaných je pře-
svědčena o svém
podílu na vládě
a zbytek rezigno-
val), dělá vše pro
to, aby přizpůsobi-
vost vůči vládnou-
cím normám
predikovaným au-
toritami byla vždy
méně bolestivá než
trest za „nepřizpů-
sobivost“. Služebníci se měli vždy lépe než od-
půrci, tak tomu bylo a bude.

Ovšem jsou i jiní „nepřizpůsobiví“, kteří výše
uvedené, tak křišťálově jasné, onu utilitární „chválu
přizpůsobivosti“ všelijak zpochybňují a ukazují na
její odvrácenou podobu, na její nebezpečnost či na
něco horšího. Představa, že přizpůsobivost, loaja-
lita, efektivní plnění příkazů a rezignace na vlastní
kritický názor (výměnou za odměny, benefity
a uznání) jsou klíčovými podmínkami privátního
i rodinného (a konečně celospolečenského) úspě-
chu, prosperity a stability, ona lákavá představa se
stala tematickým impulsem ke vzniku jednoho za-
jímavého románu, jehož autorem je dlouholetý při-
spěvatel našeho časopisu, prozaik, také spisovatel
pro mládež a překladatel, současně však vynikající
lékař a vysokoškolský učitel prof. MICHAEL DOU-
BEK (1972 ve Vyškově). Román nazval poněkud
kunderovsky NEPŘIZPŮSOBIVOST (Brno, Kmen,
2017, 195 str., ilustrace Romana Benáková. ISBN
978-80-906212-8-2.), tím však souvislosti s Mila-
nem Kunderou končí, necháme-li stranou všudy-
přítomnou úvahovost, reflexivnost vypravěče a jeho
hlavní postavy.

Z hlediska žánrového jde dílem o román sociálně
kritický a jistě dystopický (antiutopický), dílem
o text vědecko-fantastický a současně fantaskní;
v jisté úvahovosti i esejistický (ne však hravě ani
postmoderně). Žánrové aspekty textu ostatně ana-
lyzuje ve svém pečlivém doslovu, spíše jakési stu-
dii, redaktorka knihy Ivana Blahutová (s. 185–193).

Michael Doubek, jak už bylo napsáno, je profesí
lékař a uznávaný vědec, což můžeme částečně vy-
číst i z jeho stylu: je promyšlený, až chirurgický, klí-

Nepřizpůsobivý jako neschopný?
ALEXEJ MIKULÁŠEK
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čovou roli nejen ve výběru slov či v kompozici hraje
rozum, ratio, jím konstruovaný analytický model
promýšlený do logických, možná až přímočarých
důsledků. Ale nepředbíhejme.

Hlavní postavou románu je lékař Albert Hart, do-
cent kliniky v rozpadajícím se městě a „couvající“
společnosti rozdělené na My a Oni. Hart žije jaksi
sám pro sebe ve společnosti, v níž „demokracie“
pozvolna vytvořila diktaturu, dokonce diktatura
cosi jako odpor vůči sobě, disent, přičemž obě
formy jsou jen strany jedné a téže mince, obě
formy diktatury vyžadují loajalitu jako základní
podmínku své existence; nepřizpůsobivost tvrdě
trestají. Jak je běžné při zrodu nějaké sci-fi po-
vídky, filmu nebo dramatu, určitá tendence, vě-
decký objev nebo třeba jen posun v technice se
stanou základem toho „co by bylo, kdyby…“, a tak
i vhodnou příležitostí pro plnohodnotné vyprávění.
Mistrem nad mistry podobných „epických speku-
lací“, zprostředkovaných zářivě bohatým jazykem,
byl u nás Karel Čapek.

Ve „společnosti“ konturované románovou fikcí,
ovšem racionální fikcí a racionální modelací, kdysi
vládnoucí třída „udělala chybu“ a nebezpečně se
rozevírající propast mezi bohatými a chudými, eli-
tami a „plebsem“, stejně jako mizející střední třídu
ignorovala. „Toto v plánech nebylo. Tak moc lidé ne-
měli zchudnout“ (s. 7). Lidé loajální, spořádaní, od-
chovaní důvěryhodnými médii, školou, rodinnými
tradicemi, žijící v zajetí omezených zkušeností
a konceptualizací (není důležité co, ale jak je to vní-
máno, jaké obsahy jsou tomu vkládány a komu je
delegována vina za neúspěch), lidé spořádaně opo-
vrhující „nemakačenky“, „parazity“ a „sockami“,
na něž „svalovali vinu za své pozvolna přicházející
potíže, neúspěchy, nenaplněné sny“, se nakonec
sami „jednoho dne probudili jako tito vyděděnci,
jako tato hovada, jako pijavice, zardoušeni oprátkou
dluhů, nemocní nebo obojí. Byli z toho tak zmateni,
že opustili své domovy bez jediného slova či gesta
vzdoru, když jim brali střechu nad hlavou“. (tamt.)
Rostoucí bohatství supertřídy však nevedlo k větší
prosperitě, v konečném důsledku honba „za slastí
kdekoho uštvala. I exekutoři se postupně stávali
oběťmi řádu, jenž jim předtím předhazoval úlovky
– nejdříve tučné, posléze ale hubené, až vychrtlé…
a nakonec žádné“. (tamt.)

Z kompozičního hlediska se vlastní příběh odvíjí
jako retrospektivní vyprávění v er-formě (tzv. vše-
vědoucí vypravěč ví o svých postavách vše a jen

na něm záleží, co o nich prozradí a jakým způso-
bem). První strany nás zavádějí do symbolického
dne 28. října kteréhosi roku „post-“, kdy se hlavní
postavě, čekající na přítelkyni ve zdevastovaném
zámeckém parčíku, zjeví muž sám sebe označující
za Theophrasta Bombasta z Hohenheimu („…jsem
zkušený lékař. Léčím už déle než pět staletí“,
s. 12), jakýsi „přelud zpovědníka“ (s. 183), jenž jej
nejen seznamuje se svými medicínskými případy,
ale hlavně jej eticky povzbuzuje v duchu novově-
kého humanismu („Držíte svůj osud ve svých ru-
kách. Vy milujete. Milujete lidi, kteří si lásku
zaslouží. Zbavil jste se ens astrale, vesmírné pří-
činy nemoci /…/ Hvězdy jsou vám podřízeny. Jen
hovadského člověka hvězdy ovládají, vedou a nutí“
(s. 18) a motivuje Harta k rekapitulaci svého pří-
běhu, jehož se stává nepřímým adresátem, mlčí-
cím zpovědníkem. A k Paracelsovi se příběh
v posledních kapitolách opět vrací, vykonávaje
snad jakýsi „hermeneutický kruh“ nebo proces di-
alektické negace a syntézy, jenž zní opět ve slo-
vech Theofrastových: „Tihle lidé potřebují
zapomenout na minulost. Chtějí se zase naučit žít
pohromadě. Bez toho, abychom opět začali spo-
lečně žít, není budoucnosti. Jsou nepřizpůsobiví,
leč to jim slouží ke cti. Nepřizpůsobili se sešněro-
vanému životu ani pod Učitelovou taktovkou, ani
pod taktovkou Orátorových zrádců. V jejich nepři-
způsobivosti je naděje. Potřebují již jen malinko.
Potřebují, aby se někdo postavil do jejich čela /…
/ Nový Orátor bez jeho krutosti. Pak už je nepři-
šlápnou a neochočí. Nebude zbytečného člověka“
(s. 183). Je to jistě dosti mlžné a snad i utopické
hledisko, ale jistě lepší než všechna ta, kterých byl
Hart svědkem.

Životní příběh hlavní postavy je psán poměrně
klasicky, v minulém čase a s chronologickou kom-
pozicí, jsme však postupně svědky vývoje a zrání
hlavní postavy, která dospívá v přesvědčení, že
cena za „přizpůsobivost“ je příliš vysoká a že se
nemůžeme a nesmíme podílet de facto na zabíjení
lidí, kteří domněle nemají „index“ na to, aby mohli
být léčeni. Je to z jeho hlediska gesto spíše
vzdorné, jakkoli nebezpečné, ale je podmínkou dal-
šího vyzrávání a uvědomění si toho, čemu je možné
se přizpůsobit a co představuje spoluúčast na ge-
nocidě. Hart pomáhá těm, kteří usilují o změnu re-
žimu, byť také s hrůzou poznává, že i opozice vůči
systému (jemu vévodí muž zvaný Učitel, a jak si
všimla I. Blahutová, nejen jména jsou tu symbo-
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lická), tedy opozice vedená Orátorem a po jeho
smrti jinými „elitami“, vykazuje stejné defektní
tendence. Problém revoluce jako na dlani…

Nejpřesvědčivější je Doubek tam, kde se opírá
o svou bezprostřední zkušenost vědce a lékaře,
tedy v zobrazení nemocničního prostředí, v posta-
vách nadřízených, kolegů a pacientů. Velmi zají-
mavě jsou zobrazeny partnerské vztahy, jimž
v textu románu sexus spíše škodí – láska k Blance
je pravým protikladem vztahu se „Školačkou“.
Román má i řadu sociologických důsledků: do-
mýšlí deformující tendence vládnoucího systému,
jeho snahu ušetřit na pacientech (nebo z nich zís-
kat co nejvíce), učinit z nich jakési zákazníky, kli-
enty placených služeb, to skutečně vede přes
„index bonity“ k tomu, co autor popisuje v jisté
nadsázce jako „společenský index“ pacientů.
Doc. Hart jej vypracoval, byť ve vlastní lékařské
praxi moc nedodržoval, a podle onoho seznamu
byla péče poskytována de facto jen těm solvent-
ním, kreditním, zbytek byl „vytříděn“ a nakonec
deportován do „zdravotnických zařízení“ blízkých
internačním táborům. Jak připomíná autorka do-
slovu I. Blahutová, „i to nám zní až příliš pově-
domě: stačí si vybavit diskuse o tzv. standardní
a nadstandardní léčbě či úhradové vyhlášky sta-
novující, jakou nezbytnou léčbu a jaké nutné léky
zdravotní pojišťovna ‚klientovi‘ zaplatí a jaké niko-
liv“.

Jistý problém románu bych spatřoval ve výběru
jazykových prostředků, např. v tom pojmovém,
snad diskurzivním jazyku, který místy spíše de-
monstruje to, co by bylo čtenářsky atraktivnější
naznačovat (ale nikoli zamlžovat), kde popisuje,
když by mohl stejně úspěšně, ne-li přesvědčivěji,

pracovat zkratkou či asociací, jenž striktně analy-
zuje, kde by se mohl tajit symbol nebo reliéfní sy-
nekdochický příklad. Místy vadí i jistá konvenční
knižnost a strojenost, alespoň tu a tam se proje-
vující: „Nebylo se čím chlubit a svět zachvacovalo
hoře /…/ Přišel, v hloubi srdce doufaje v lepší
časy.“ (s. 8). Co je zdůvodněný charakterizační pří-
znak v řeči Theofrastově, to není vždy náležité
v řeči vypravěče nebo jiné z postav, ale to na dru-
hou stranu platí i o expresivních slovech. Zdá se
mi, že tento vpravdě atraktivní námět by mohl být
pracován atraktivnějším způsobem; právě dějové
napětí je onou úvahou, reflexí a popisy často pře-
bíjeno.

Román je však třeba číst minimálně jako varování
před odlidšťujícími tendencemi v dnešní spokojené
a do sebe uzavřené společnosti, která na druhou
stranu hrubne, militarizuje se, pohrdá „nemaka-
čenky“, „parazity“ a „sockami“ a žije v iluzi o vlastní
bezpečnosti, prosperitě, systémové a jiné bezvari-
antnosti. V této rovině je text mimořádně zajímavý,
podnětný a provokující a zaslouží si být promýšlen
i těmi, kteří s autorem nesouhlasí v tom základním,
tedy v domnělé neschopnosti systému produkovat
sám sebe bez fatálního zbídačení 99 procent oby-
vatel a jejich přeměny v „nepřizpůsobivé“. I my ži-
jeme v iluzích, o minulosti i současnosti, o vinících
a obětech, i my máme jen krůček k válce, nakročeno
k finančnímu kolapsu, i naše předlužení narůstá
každou minutou, když jiné Alláh vyzývá ke svaté
válce a Velký vzor, Velký bratr nás – jistě přátelsky
a v našem zájmu – rentgenuje spojeneckýma očima
(jen čas od času musí zkroutit naše ručky za zády,
když nelze jinak…, v našem zájmu…).

LUK 20. 9. 2017
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Novinka na knižním smetišti
Anotace: Kousavá satira na současné Rusko a humorná variace na Or-

wellovu Farmu zvířat, v níž autor ukazuje, jak Vladimír Vladimírovič zkorum-
poval svou zemi a oškubal její občany po stránce kulturní, duchovní a mravní.
Odehrává se v blízké budoucnosti, kdy „pacient č. 1“ tráví svá pozdní léta
na prezidentské dače a vzpomíná, jaké to bylo, když cinkal penězi a řinčel
zbraněmi. Nemá tušení, že zaměstnanci ho bezostyšně okrádají a zneužívají.
Jedinou čistou duší v jeho blízkosti je ošetřovatel Šeremetěv, ale i ten nako-
nec váhá, jak se zachovat, protože jeho synovci hrozí tvrdý žalář a on potře-
buje peníze na úplatek. Kuchař se zmíní, jak to kolem Vladimíra Vladimíroviče
chodí, a Šeremetěv stojí před zásadním morálním dilematem. V tomto bodě
kniha upomíná na Dostojevského Idiota nebo Bratry Karamazovy.

**********************************************
Knihu napsal Michael Honig a jmenuje se Senilita Vladimíra P.
Vydává ARGO, za pouhých 300 kaček může být vaše. No, nekupte takovou nebetyčnou kravinu, zvláště

když se jedná o hloupou a ubohou rádoby satiru na ruského prezidenta Vladimira Putina! A kreslený med-
vídek na způsob pandy dodává v bublině reklamy na internetu na tuhle primitivní protiruskou propagandu:

„A o tom to je!“ A nelže! Vo tom to je! Jan POLÁČEK

Obhajoba trvalých hodnôt
PAVOL JANÍK

Významný český literárny znalec MILAN BLA-
HYNKA ponúka zainteresovanému okruhu záujem-
cov pozoruhodné dielo s názvom BYLA JEDNOU
JEDNA… BÁSNICKÁ GENERACE TAKZVANÝCH PĚ-
TATŘICÁTNÍKŮ s podtitulom DISSERTATIO APOLO-
GETICA. Nevšednú publikáciu vydala pražská
FUTURA s príspevkom ľavicovej politickej skupiny
GUE/NGL v Európskom parlamente, ktorého posla-
nec Jiří Maštálka v prológu zdôraznil potrebu pod-
porovať rozmanitosť európskeho kultúrneho
dedičstva. Autor mapuje tvorivé úsilia i životné pe-
ripetie kľúčových osobností moderného písomníc-
tva, ktorých doménou je poézia. Uvediem ich
v abecednom poradí: Petr Cincibuch, Jaroslav
Čejka, Michal Černík, Jaromír Pelc, Josef Peterka,
Petr Skarlant, Karel Sýs, Josef Šimon a Jiří Žáček.

Bez ohľadu na individuálne rozdiely v kreatív-
nych i spoločenských dimenziách uvedené SÚH-
VEZDIE DNEŠNÝCH SEDEMDESIATNIKOV nesporne
predstavuje už niekoľko desaťročí stálice českej
spisby, ktorých umelecký a myšlienkový vklad do
klenotnice národnej kultúry je trvalý a reprezenta-
tívny aj v medzinárodných súvislostiach. Do vývoja
nosnej a prínosnej generácie tvorcov na prelome

80. a 90. rokov 20. storočia dramaticky zasiahli
strategické zmeny režimu. Ani zatiaľ posledný pre-
vrat v našich dejinách sa nezaobišiel bez zvráte-
ností a prevracania kabátov. Mimoriadne
talentovaní autori na vlastnej koži zažili dôsledky
ideologických orgií staronových karieristov a kád-
rovníkov, ktorí sa mylne nazdávajú, že zaznávaním
oprávnene uznávaných autorov sa sami dostanú
na večné mediálne, inštitucionálne a finančné vý-
slnie.

V načrtnutých súradniciach objektívne silná au-
torská generácia pretrvávajúcou tvorivosťou i ob-
čianskou statočnosťou a osobnou charakternosťou
dôstojne prekonala a naďalej prekonáva nápor ne-
priazne mocných slabochov, ktorých z hľadiska
behu na dlhé trate už dávno opäť zatienila celým
radom hodnotných diel. Publikáciu Milana Bla-
hynku možno bez zveličovania pokladať za lite-
rárne kompendium, bez ktorého sa nezaobídu
súčasní, ani budúci odborníci, ak budú chcieť ade-
kvátne, informovane a kompetentne reflektovať
pohyb českej literatúry v intervale niekoľkých de-
saťročí na rozhraní 20. a 21. storočia.

6. 10. 2017
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Prorocké posolstvá PAVOL JANÍK
V širokospektrálnej tvorbe popredného českého básnika európskeho významu KARLA SÝSA má svoje

neprehliadnuteľné miesto publicistika, v ktorej potvrdzuje štylistickú ekvilibristku, ale aj spoločenskú
zodpovednosť. Jeho najnovšia kniha BORDEL NA KVADRÁT prezentuje autorove rozmanité príspevky, kto-
rými sa postupne prihováral pokrokovo orientovaným čitateľom od začiatku roka 2013 po súčasnosť.
Dielo vyšlo v pražskom vydavateľstve FUTURA a podporila ho Česká nadace 2000.

Každý písomný prejav Karla Sýsa má exkluzívne črty a nezameniteľnú pečať jeho kreatívnej jedineč-
nosti, preto ho sotva možno vtesnať do zaužívaných žánrových kategórií. Či už ide o recenzie, polemiky,
glosy, úvahy, príhovory alebo rozhovory, vždy sa markantne odlišujú od bežnej predstavy alebo štandard-
ných očakávaní. Autor na miniatúrnych i rozsiahlejších plochách svojich výpovedí vždy prichádza s úplne
originálnymi riešeniami, vysokou intenzitou básnickej obraznosti, intelektuálnou náročnosťou, málo zná-
mymi či úplne neznámymi faktami, so zmyslom pre duchaplný humor a s výraznou myšlienkovou preni-
kavosťou.

Spoločným znakom jeho výbušných príspevkov je schopnosť zručne a prekvapivo argumentovať, non-
konformne provokovať a narúšať idylu kaviarenských povaľačov, ktorí ochotne poslúžia akýmkoľvek zjav-
ným či skrytým záujmom vplyvných mocenských a finančných kruhov. Zreteľne pritom dáva najavo svoj
odpor k servilnosti všetkých druhov a farebných odtieňov, pričom ho osobitne znepokojuje aktuálny ge-
opolitický vývoj, ktorý čoraz očividnejšie smeruje nielen k doterajším politickým, privatizačným a rešti-
tučným kotrmelcom, ale aj k fašizácii, extrémnemu pravičiarstvu a rafinovanému i primitívnemu
antisemitizmu. Vynikajúci básnik i skvelý publicista vo svojich rôznorodých posolstvách nikdy nezaprie
rešpekt k základným humanistickým hodnotám a včas signalizuje ich ohrozenie. 5. 10. 2017

Od: eva.brich@seznam.cz
Komu: karel.sys@futura.cz, jiri.piskacek@seznam.cz, jan.v.polacek@seznam.cz, etc
Datum: 8. 7. 2017 7:14:05
Předmět: Smutná zpráva
Váženým příznivcům Správy Odkazu Egona Ervína Kische sdělujeme se zármutkem velmi smutnou

zprávu. Tento týden v úterý odešel - bohužel navždy - jeden z nejvýznamnějších československých
spisovatelů Jiří Svetozar Kupka. Jeho ztráta je pro autorskou obec jen těžko nahraditelná. Bližší údaje
k pohřebnímu obřadu jsou uvedeny v přiloženém parte nám zaslaném dcerou zesnulého.

Miroslav Kučera, správce Odkazu E. E. Kische 
Eva Břicháčková, jednatelka KALF
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Česká poesie i historie v galerii Portheimka
V Praze 5 na Smíchově najdete barokní letohrádek Portheimka s galerií, která nejenže hostí věhlasné

české výtvarníka (od Kamila Lhotáka po Josefa Velčovského), ale je také každoročně vždy na počátku
léta hostitelem malého literárně-hudebního Festivalu Za vodou. Letošní ročník je už jedenáctý a jako ob-
vykle připadl na dny na přelomu června a července. Dominantou letošního ročníku bylo představení
z textu Vita Caroli, který zčásti sepsal sám císař Karel IV., zčásti pod jeho vedením anonymní autor. Spisek
obsahuje nejen popis nesnadného boje Karla IV, tehdy ještě markraběte moravského za císařskou epo-
letou, je ale zajímavou metaforou tvorby moci, který je nadmíru aktuální i v dnešní době. V hlavní roli se
představil Jiří Klem, režii měla Irena Žantovská.

Táž režisérka stála také u projektu Elegií Jiřího Ortena, jejichž interpretace se ujali Jan Potměšil a Vla-
dimír Javorský, doprovázeni hudbou Tomáše Reindla. Jejich velmi emotivní interpretace zdobila předchozí
ročníky Festivalu Za vodou, v tom letošním bylo odprezentováno CD s nahrávkou tohoto představení,
které vyprovodila na cestu k posluchačům Ortenova snacha, herečka Hana Ornestová, s pásmem autorovy
lyriky.

Každoročním obohacením festivalu je také představení složené z veršů autorů, kteří se sešli v novém
ročníku Almanachu české poesie, který sestavuje tradičně Vladimír Stibor. Ten letošní almanach nese
poetický název Řezbáři stínů, a obsahuje texty zhruba stovky autorů, mj. Jiřího Žáčka, Jana Cimického,
Aleny Vávrové, Romana Szpuka či dvou laureátů Ceny Unie českých spisovatelů – Pavla Kukala a Petra
Žantovského. A jako každý rok, almanachem provázel svým osobitým přednesem doyen české poesie
a její inscenační podoby – recitátor Miroslav Kovářík. 13. 7. 2016
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Pozvánka na komponovaný podvečer s hudbou a národními písněmi, jehož scénář napsala členka
VNK a členka redakční rady Lípy Marie Neudorflová:

Charlotta Masaryková, Američanka, která se stala statečnou českou vlastenkou.
Bude se konat ve středu 24. ledna 2018 v 16 hodin, Život90, v Divadle na Valše, 
Praha 1, Karoliny Světlé 18. 
(Telefon 222 333 999, email: pokladna@zivot90.cz)
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Václav Trojan se narodil 24. dubna 1907 v Plzni
do rodiny fotografa. Studoval nejprve na reálném
gymnáziu, poté na pražské Státní konzervatoři var-
hany, skladbu a dirigování a Mistrovskou školu u
Josefa Suka a Vítězslava Nováka. Jeho uplatnění
v hudbě bylo, dá se říci, všestranné. Byl nejenom
praktickým hudebníkem, skládal jazzovou hudbu,
vyučoval hudební teorii a instrumentoval skladby
jak své vlastní, tak i druhých.

Stal se skladatelem a kapelníkem Dětského di-
vadla Míly Mellanové, hudebním režisérem Česko-
slovenského rozhlasu a dramaturgem Kresleného
filmu, po roce 1945 se věnoval zejména filmové
hudbě a od roku 1949 působil jako lektor filmové
hudby na AMU.

Skladatel zkomponoval hudbu ke Strakonic-
kému dudákovi od Josefa Kajetána Tyla a ke Klic-
perově Zlému jelenu pro Národní divadlo a pro
Divadlo Urania hudbu k Shakespearově hře Sen
noci svatojánské. Velmi oblíbenou se stala jeho hra
se zpěvy Paní Marjánka, matka pluku a rovněž i
hudební báseň na lidové motivy Zlatá brána. Podle
knihy Jana Karafiáta Broučci napsal hudbu ke stej-
nojmenné divadelní hře a z komorních a orchest-
rálních skladeb to byly především Pozdrav Boženě
Němcové a Ouvertura.

Pokud se týče filmové hudby, byl jeho umělecký
rozsah značně široký. Nezapomenutelnou se stala
jeho hudba k filmu Dobrý voják Švejk z roku 1954,
podobně tak k pohádkovému filmu Byl jednou
jeden král (1954), k televiznímu filmu Kolotoč
(1967), k Srpnové neděli (1960) a mnohým dalším.
Pozastavím se u loutkového filmu Jiřího Trnky Sen
noci svatojánské, pro který Václav Trojan rovněž
zkomponoval hudbu, již nahrála Česká filharmonie
za zpěvu Kuhnova dětského sboru a řízení Karla
Ančerla. Tento animovaný film získal mnoho domá-
cích i zahraničních ocenění.

Václav Trojan skládal též písně, hlavně na texty
básníka Františka Hrubína, jako byly Měsíčku, hlí-
dej, Bílý měsíc a Láska a sen. Dobře si vzpomínám
na píseň ze hry Nebe na zemi s názvem Kdybych
já uměl psát básně (text Jan Werich), kterou nahrál
Orchestr Karla Vlacha a na tehdy vinylovou desku
(dnes jsou opět v kurzu) mistrně nazpíval Rudolf
Cortéz.

V Pěveckém sdružení pražských učitelů jsme
svého času zpívali taktéž Trojanovy písně, uvedené
pod názvem Lidové písně z Československa. Jed-
nalo se o celý sborník s písněmi upravenými pro
mužský sbor a mezi početnou škálou byly písně
docela známé, jako Teče voda proti vodě, Muzi-
kanti, co děláte, Oženit se není dobré aj. U poslu-
chačů měly vždy velký ohlas.

Václav Trojan získal za filmovou hudbu Národní
filmovou cenu, a to již v roce 1950, Státní cenu Kle-
menta Gottwalda (1960), za gramofonovou na-
hrávku filmové hudby ke Špalíčku Zvláštní cenu ve
Valencii (1962) a na MFF v Benátkách Zlatou me-
daili CIDALC v roce 1962. Byl oceněn titulem Za-
sloužilý umělec (1967) a Národním umělcem se
stal v roce 1982.

Hudební pedagog a skladatel Václav Trojan byl
umělecky aktivní až do své smrti v červenci roku
1983, kdy zemřel na náhlou zástavu srdce. Patří
mezi české umělce, kteří svými mimořádnými díly
překročili hranice naší země a stali se světově pro-
slulými.

Mistrný skladatel filmové hudby
MILOSLAV SAMEK
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Kvindemuseet bylo otevřeno na podzim roku
1984 v areálu, který přes ulici přiléhá k protestant-
ské katedrále v historickém centru dánského
města Aarhus. Lukrativnější polohu na trasách tu-
ristických mravenečků si lze těžko představit.
V komplexu bývala radnice (postavená roku 1857,
zase velké stáří si nepředstavujme), později tu síd-
lila policie a malé vězení. Otevření muzea bylo jed-
ním z prvních markantních úspěchů aktivistek
z hnutí Rødstrømper (Červené punčochy).

Muzeum vypráví historii všedních životů žen.
Sází na to, že jsou stejně zajímavé jako náhledy do
životů celebrit. Jeden ze sálů ukazuje na příkladu
dětských hraček, jak chlapce a dívky tvaruje vy-
jadřované očekávání společnosti. Návštěvník
snadno zřetelně rozdělí vystavené hračky na ty pro
děvčata a pro kluky. Ovšem pozor: ve vitríně visí
i ženský fotbalový dres FC Barcelona!

V dalších vitrínách jsou staré památníčky, psa-
níčka, svatební šaty, pracovní náčiní žen z různých
vrstev společnosti. V jednom koutě se před ná-
vštěvníky schouleně uklání figurína prošedivělé
a seschlé starší ženy nad škopkem. Jako živá, až

k leknutí. Jeden sál dokumentuje, jak se vyvíjelo
postavení a vnímání žen. Přehlídku zahajuje kopie
Willensdorfské Venuše, která reprezentuje po-
dobné nálezy ve střední Evropě. Dalšími milníky
jsou učení církve – Adam a hříšná Eva, postavy
Anny a Marie ve vztahu k mužské Svaté trojici, ča-
rodějnické procesy a blíže k nám významné osob-
nosti pronikající do mužského světa.

Muzeum nezůstává jen u historie, věnuje se
i moderním či módním otázkám genderového od-
lišování, rovnosti a demokracie. Na základě měst-
ského grantu pedagogicky působí na školní děti.

Na bývalou funkci budovy upomíná zasedací sál
s konferenčním stolem. Na jeho desce jsou kolem
dokola, proti prázdným židlím, rozložena akta.
Každá složka je pamětním spisem o jedné z žen-
ských zastupitelek v běhu času.

Exempláře nosí lidé. Opatrované rodinné pa-
mátky i veteš, kterou je lidem líto vyhodit, tak do-
stávají příležitost k novému životu. 

Muzeum pořádá i dočasné výstavy, a ani při nich
nevězí v historii. V centru pozornosti zůstává žena,
ale vypořádává se s frekventovanými obecnějšími

Muzeum žen - historická i současná témata
EVA BARTŮŇKOVÁ

Přívěsové ženy jsou připraveny k odjezdu, parkoviště mezi muzeem a katedrálou.

Lipa_03_2017_LIPA  17.11.17  18:51  Stránka 96



tématy dneška. Stačí se podívat na
právě končící, aktuální a připravované
výstavy. V atraktivní půdní prostoře
vystavují betonové sochy norské au-
torky Marit Benthe Norheimové (nar.
1960), které navazují na její dřívější
projekty. Prvním byly Life boats, 3
funkční lodě, které nesly téma kolo-
běhu ženského života: Má loď je na-
plněna touhou, Má loď je naplněna
životem a Má loď je naplněna vzpo-
mínkami. Lodi vybavené ekologickým
motorem a vedené dobrovolníky obe-
pluly trasu, na které byl i přístav v Aar-
husu. Výstava na půdě Kvindemuseet
ukázala sochařské i kreslené portréty

18 žen starších 70 let, které byly pří-
pravou pro sochy žen z lodě vzpomí-
nek. Všechny tyto ženy prošly nutností
vyrovnat se s cizí (dánskou) kulturou,
když je z domovů vyhnaly války nebo
touha po zajištěném životě. Všechny
mají svá jména (někdy pseudonymy).
Norheimová vytvořila jejich symbo-
lické portréty na základě jejich výpo-
vědí a s využitím analýz socioložky
Ann-Dorthe Christensen. Marit Benthe
Norheimová je také autorkou v Aar-
husu právě skončené putovní výstavy
prvně vytvořené pro Stavanger, Evrop-
ské město kultury 2008. Celek na-
zvaný Campingkvinder (asi Přívěsové

ženy) se skládá z cementových soch,
jejichž kostrou jsou karavany, přívěsy.
Každá z pěti soch představuje ženu
v nějaké její životní situaci či roli:
Uprchlice, Nevěsta, Maria ochrani-
telka, Siréna a Přívěsová matka.

Je zvláštní, jak se takové projekty
započaté na dobrovolnické bázi
mohou podařit. Kvindemuseet neustr-
nul na dokumentování historie, má
své živé místo v kultuře města. Jak by
takový nápad dopadl u nás? A nejde
jen o ženské hnutí, máme i jiná té-
mata, například pravdu o všedním ži-
votě v 2. polovině 20. století.

Foto (4) Eva Bartůňková

Kvindemuseet zve na výstavu Má loď je naplněna vzpomínkami.
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Unie českých spisovatelů zveřejnila 16.
června 2017 stanovisko proti chystanému bar-
barství v panteonu Národního muzea.

Pan ředitel Milan Lukeš se následně vyjádřil
takto:

„Před týdnem jsme zveřejnili návrh přiblížit
podobu pantheonu jeho původní myšlence a vrá-
tit ho do podoby, jakou měl za první českoslo-
venské republiky. V té podobě ale nemohou být
v pantheonu například busty Fráni Šrámka či
Julia Fučíka. Otázka pantheonu se jako už ně-
kolikrát stala více věcí politickou než odbornou.
Busty Julia Fučíka ani Fráni Šrámka z pantheonu
NM odstraněny býti nemohou. Celý týden jsme
s napětím čekali, zda na tento historický chyták
někdo v rámci bouřlivé diskuse upozorní. Ne-
stalo se tak. Fučík, jehož busta byla do panthe-
onu umístěna v roce 1964, byl totiž spolu se
Zdeňkem Nejedlým odstraněn už v roce 1991
a mám dojem, že od té doby je nikdo příliš ne-
postrádal. Básník a prozaik Fráňa Šrámek, na
rozdíl třeba od Petra Bezruče, v pantheonu nikdy
nebyl.“

Takže je to ještě horší, než jsme předpoklá-
dali. Fučík byl již odstraněn, spolu se Zdeňkem
Nejedlým, takže se vlastně nic neděje?

Císař pán s císařovnou (škoda, že busta ne-
může předvést její vosí pas!) se do pantheonu
na rozdíl od anarchisty Šrámka (neplést s lido-
veckým ministrem Šrámkem!) určitě vejdou, jen
se dosud neví, jestli má stát vedle Masaryka,
nebo vedle Háchy. Předpokládáme totiž, že
v rámci šetření se přikročí k instalaci „jako“ za
druhé republiky nebo ještě lépe za Protektorátu
Böhmen und Mähren. V tom případě bych za

svou osobu navr-
hoval umístit Edu-
arda Beneše mezi
K. H. Franka a Re-
inharda Heydri-
cha. 

Pan ředitel věří,
že je žertéř. Vtipkování se snese, ba je to vítáno,
v šantánech. V jiných oborech se tomu říká
lhaní. Příště může třeba zažertovat, že Národní
muzeum vyhořelo a vyzvat lid, aby uspořádal
sbírku.

Nejpozoruhodnější však jsou tato jeho slova:
„Proti údajnému odstranění Fučíkovy busty

protestovalo třeba České mírové hnutí, které se
označuje za antiimperialistickou organizaci
a nesouhlasí třeba s účastí Česka v NATO, nebo
Unie českých spisovatelů, sdružující především
levicové spisovatele, kritiky a výtvarné umělce.“

Levicoví spisovatelé tedy kádrovým sítem
pana ředitele neprojdou. Levicovost – ve státě
dosud formálně demokratickém – překáží nejen
v panteonu, ale i na ministerstvech, úřadech
a kulturních institucích všeho druhu, Národní
muzeum nevyjímaje. A je i záminkou k veřejné
dehonestaci.

Naštěstí pro něj pan ředitel s účastí v NATO
souhlasí a my mu ze srdce přejeme, aby v pří-
padném vojenském konfliktu, jichž je ostatně ve
světě dostatek, směl zaujmout palpost hned
v prvním šiku.

Mám dojem hraničící s jistotou, že ho nikdo
příliš postrádat nebude.

KAREL SÝS
předseda Unie českých spisovatelů

Dobrá zpráva
Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané na Prostějovsku se dočká oprav. Zbourá se ved-

lejší bílý přízemní domek a podle hejtmana olomouckého kraje Ladislava Okleštěka se tím vytvoří
odpočinkové místo pro návštěvníky expozice P. B. Objekt zůstane ve správě Muzea a galerie Prostějov.
Viz http://olomouc.idnes.cz/petr-bezruc

S pozdravem Breuer
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Úřad vlády České republiky
k rukám premiéra vlády Bohuslava Sobotky
ulice Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

V Praze, 5. září 2017

Pane premiére a členové vlády ČR,
vzhledem k současnému porušování občan-

ských a lidských práv v Katalánsku žádáme, aby
vláda ČR vydala prohlášení, v němž by nedemokra-
tický postup španělské vlády ostře odsoudila.

Odůvodnění:
Jako představitelé země, která je členem EU, ne-

můžete ignorovat skutečnost, že jiný stát EU při-
kázal svým policistům, aby surově napadali, bili
a zraňovali občany, kteří šli do volebních místností
hlasovat. Nemůžete dál tvrdit, že brutální zásah po-
licejních komand vůči bezbranným lidem je vnitřní
záležitostí Španělska. Taková zbabělá politika vás
totiž řadí ke schvalovatelům zneužívání moci
a používání agresivních praktik vůči lidem, kteří
pouze chtěli vyjádřit svůj názor. Demokracie je za-
ložena na dialogu a ne na bití, střelbě a kopání.

Nečekejte na to, jak se k tragickým událostem
v Katalánsku vyjádří vlády jiných zemí EU. Toto je
principiální záležitost, na kterou musíte jako vláda
demokratického státu reagovat podle svého svě-
domí a vědomí a ne podle nápovědy z Bruselu. Ti-
síce pachatelů, kteří se ve výkonu služby dopustili
surovostí, časem odsoudí mezinárodní soudy, ale
vy musíte mnohem dřív odsoudit (alespoň diplo-
matickou nótou) zadavatele těchto zločinných roz-
kazů.

Pokud se k tomu neodhodláte, bude to pro ob-
čany ČR znamením, že silové praktiky španělské

vlády přijímáte jako precedent, a že zásahy ozbro-
jených složek vůči občanům můžeme očekávat
i v ulicích našich českých měst.

P.S. Tuto výzvu dáme po předání na Úřadu vlády
ČR ke zveřejnění médiím a kopii textu obdrží Vel-
vyslanectví Španělského království v Praze.

Signatáři:
Za Nezávislá média
Lenka Procházková, spisovatelka
Václav Dvořák, režisér
Za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí
Za Hnutí za přímou demokracii
Jaroslav Plucar
Za Výbor národní kultury
Jan Kristek, Jan Poláček, Jan Korál
Občané:
Zdeněk Zacpal, Marie Neudorflová, Milan Ro-

kytka, Ivan Višňák, Monika Hoření, Jiří Vogeltanz,
Eduard Urminský, Zbyněk Fiala…

Dne 5. 10. 2017 v 15:00 hodin byla (po 20 minu-
tách hledání odpovědné osoby na úřadu vlády), pře-
dána žádost adresovaná premiérovi a vládě ČR.
V této žádosti občané požadují vydání vládního pro-
hlášení o porušování občanských a lidských práv
v Katalánsku (nepřiměřených policejních zákroků).
První zástupce Velvyslanectví Španělského králov-
ství přijal Lenkou Procházkovou (Nezávislá media),
Václava Novotného (Iniciativa Ne základnám) a Te-
rezu Kurfiřtovou (zpravodajku ČTK) v prostorách
velvyslanectví a převzal si od nich kopii žádosti ad-
resované premiérovi a vládě ČR. I když byl na místě
přítomen kameraman ČT, nikde ve zpravodajství ČT
se však tato informace neobjevila.

Text žádosti na Vládu ČR o vydání prohlášení
k občanským a lidským právům v Katalánsku
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Stejně jako v letech minulých
se v Praze u Křižíkovy fontány
konala oslava 1. Máje v režii
Krajského výboru KSČM Praha,
které se zúčastnily také spřáte-
lené organizace, jako například
Výbor národní kultury, Levicové
kluby žen, Slovanský výbor,
Strana demokratického socia-
lismu, Levá alternativa, také Al-
ternativa zdola. Všechny tam
měly své stánky a nabízely
účastníkům své materiály. Hlav-
ními tématy byl mír versus ne-
bezpečí války, letošní volby do
Poslanecké sněmovny PČR,
a jako vždy mezinárodní solida-
rita a oslava práce. Program byl
pestrý, sluníčko svítilo, lidí bylo hodně. Přišli ale
také hosté, které nikdo nezval, ani nevítal, právě
naopak… Byli vyzbrojeni plakáty a hesly proti
KSČM, dále měli vlajky NATO a USA a Tibetu. Prav-
děpodobně nedávali ve škole pozor, protože jinak
by věděli, že 1. Máj jako svátek práce vznikl v jimi
obdivovaných Spojených státech amerických již
v 19. století… Protože tyto nezvané návštěvy se
opakují už po několikáté, (nejen) mladí členové

KŠCM je přivítali vtipně, po svém a v klidu, kdy se
před ně postavili s rudými prapory v rukách… Svá-
tek práce je stále významný, a nejen pro levici! 

„Ulička hanby“ 
V podobné situaci se ocitly pražské členky Levico-

vých klubů žen a Alternativy zdola, které se společně
vypravily na vystoupení souboru Alexandrovců
v Praze, kde u vchodu do areálu opět čekala malá

skupinka mladých lidí, opět
mávajících prapory NATO, vyzý-
vajících k projití „uličkou
hanby“, stejně jako tomu bylo
ostatně i na Výstavišti na 1.
Máje. Proti nim se zde postavili
i mladí lidé, hájící ruské občany
a vojáky, a to Svatojiřskou stu-
hou, symbolem vítězství nad
nacismem v 2. světové válce.
Všechny účastnice byly zajedno
v tom, že i deset „uliček hanby“
by je od návštěvy koncertu ne-
odradilo – i po velkém neštěstí,
které tento soubor potkalo, byli
dokonalí, i ve zpěvu českých
a slovenských písní. Dočkali se
po zásluze dlouhotrvajících
ovací diváků ve stoje. 
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Od: Pavel Vachtl 
Dne 19. října 2017 13:52 
Komu: Neubert Milan. vnk.jp@seznam.cz, etc.
Věc: Jasný vzkaz
Pokud jde o Sorose, ten mi pije krev, jak se podílí

na vývozu ideologie za hranice. A ti jeho NEMAR-
XISTI ("NEO" je špatně) jen víří vodu a zvedají
mlhu. Tváří se jako levice, podobně jako Zelení
nebo Piráti u nás, ale podporují zájmy nadnárod-
ních korporací.

Milan Neubert
Tohle vidím dost podobně. Reálná levice by se

proto měla od tohoto všeho distancovat.
Pavel Vachtl

Tak sleduji z okna jak děti a mladí lidé se snaží
pouštět draky

Krásně fouká vítr, ideální podmínky. Ale oni jim
nelétají, nemohou. Oni povolí draka tak na pět
metrů a vyhodí do vzduchu... a stojí. Kdyby popo-
běhli a šnůru povolili... Ale oni stojí a drak sebou
třískne o zem. Škoda! Zdraví Jirka

5. září 2017

Dobrý den, pane Poláčku,
chtěl bych Vám sdělit, že když přijde LÍPA, je to

balzám na duši. Děkuji Vám a držte se. Aleš Antoš
12. 9. 2017

Jan Poláček
šéfredaktor LÍPY

Vážený soudruhu,
dnes jsem obdržel 2. číslo našeho čtvrtletníku.

Moc děkuji. Už jsem měl obavu, že nastaly nějaké
vážnější problémy v důsledku nedostatku financí.
Byť jsem důchodce, přikládám malý příspěvek na
vydávání LÍPY.

S přátelským pozdravem Jaroslav Drozdek
18. 10. 2017

Prohlášení Spojenectví práce a solidarity (SPaS)
Lithium nemusí stihnout osud ostatních darů naší přírody. Je však nutné, aby si to vzala za své veřej-

nost, aby požadovala už teď před volbami odpovědi na své otázky a aby přiměla současnou, ale i budoucí
Poslaneckou sněmovnu a vládu zabývat se tímto tématem co nejdříve a zachránit, co se dá. Proto

navrhujeme Poslanecké sněmovně, aby na své schůzi dne 16. 10. 2017 přijala usnesení s následujícím
obsahem:

Poslanecká sněmovna PČR 
I. odsuzuje podpis Memoranda o porozumění s australskou firmou European Metals Hol-dings (EMH)

ze dne 2. 10. 2017 a nesouhlasí s jeho obsahem;
II. konstatuje, že Memorandum je v rozporu se zájmy ČR a s usnesením vlády ČR č. 441 ze dne 14. 6.

2017;
III. ukládá vládě ČR, aby učinila všechny možné kroky k anulování Memoranda o porozumění s aus-

tralskou firmou European Metals Holdings (EMH) a jeho možných negativních důsledků.
V Praze dne 10. 10. 2017

mluvčí SPaS
Eva Novotná (Ne základnám)

Milan Neubert (Strana demokratického socialismu)
K prohlášení, které jsme schválili na koordinační schůzce SPaS 10. října 2017, se připojují další inici-

ativy a jednotlivci. SDS forum
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Od: Jan Žáček
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 3. 10. 2017

Věc: Předplatné čtvrtletníku Lípa
Pane Poláčku, moc děkuji, Lípy č. 1 a 2/2017

přišly v pořádku. Časopis je dokonalý, škoda, že se
k němu člověk nedostane jednodušším způsobem.
Většina lidí neví, že vychází. Jak to udělat, aby se
k němu dostali? Považuji to zasílání poštou za moc
složité. A navíc akcí, při kterých si jej mohou zá-
jemci koupit, je bohužel málo, a nedostanou se tak
ke všem číslům.                        

Zdravím a děkuji. 
JAN ŽÁČEK
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From: Milan Kohout
Sent: Wednesday, September 13, 2017 11:46 PM
To: Žáček; Lenka Procházková; Poláček Lípa Jan; etc…
Subject: Karel Marx
Milí přátelé,
před 150 lety 14. září publikoval Karel Marx první díl své geniální analýzy nelidského kapitalismu.
Zde je vyjádření mojí poklony.
Milan
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Pavel Petkov
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Sent: Thursday, August 31, 2017 9:41 PM
RE: zásilka služby Úschovna
Ahoj Honzíku,
nádherná práce! Pročítám si od noci Lipku a nestačím Ti poděkovat a odpovědět, tak teď jsem se na

chvíli vytrhnul, aby mě hanba nefackovala. 
V Praze budu pořádně až po 18. 9., ale rád Ti s čímkoliv pomohu distančně /elektronicky, pokud by se

Ti to hodilo.
Na náš web Výboru národní kultury dám ochutnávku Lipky 2/2017 – jen mně dej vědět, kdy bude v tiš-

těné podobě k mání, protože poštu v Praze nejspíš ještě asi 14 dnů nebudu mít plně pod dozorem, pokud
do Prahy nebudu muset „súrně“ si odskočit.

Krásný víkend a mockrát díky za to, cos nyní opět na straně Světla stvořil a vypustil do světa!
Pavel PETKOV
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Znovu a znovu se probírám výstřižky a články,
které si po léta uchovávám. Uvědomuji si, jakou
úctu a obdiv si zaslouží jejich autorka,
prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Znám jí z pořadů Masarykovy demokratické
akademie (MDA) a z přednášek našeho Výboru ná-
rodní kultury v Brně.

Její bohatá publikační činnost a její neochvějné
vlastenecké postoje ocenil Klub českého pohraničí
pamětní medailí. Její články znají čtenáři Hrani-
čáře, Haló novin, Lípy a LUKu. 

Její text Dočká se obrození probuzení (v roce
2016 byl přednesen na akci VNK v Brně), je svým
způsobem naší historií v kostce. Právem je šířen
na internetu a v kopiích mezi naši veřejnost. 

Stanislava Kučerová se narodila v Hlohovci na
Slovensku. Studovala v Praze na Karlově univer-
zitě češtinu, dějepis, psychologii a pedagogiku.
Poslednímu oboru se posléze věnovala nejvíce,
stejně jako její nezapomenutelný manžel,
prof. PhDr. Bohumír Blížkovský, CSc. (†2015). Po
listopadovém převratu v roce 1989 se z paní pro-
fesorky stala neochvějná bojovnice za pravdivý
výklad našich dějin. Na desítkách vystoupení sle-
dují posluchači její hluboce zasvěcené přednášky,
obsahující spoustu informací z širokého historic-
kého spektra. 

Velice u autorky oceňuji její dialektický přístup,
který je obzvláště přínosem pro mladou generaci.

Paní profesorka je vzácnou osobností, kterých
není v dnešní době mnoho. Nebojí se polemik, ani
těch politických, její názory vycházejí z hlubokého
humanismu, proto dokáže odkrýt i „naše“ falešné
hlásné trouby demokracie. Její výklad historie
a zákonitostí vývoje je velkým vkladem do studnice
vědomostí posluchačů a čtenářů. Nenásilnou for-
mou přednáší zároveň o sociologických otázkách,

o jejich provázanosti s naší historií, nikdy nezapo-
míná vyzdvihovat národní hodnoty.

Paní Stanislavě Kučerové patří naše díky za její
činnost tak bohatou a plodnou. Připomíná mi náš
národní strom, bohatou, rozkošatělou lípu. Tento
slovanský symbol mne napadá, když si uvědomuji,
jaké bohatství poznání kolem sebe rozdává. Po-
znání, které se proměňuje v obdiv a lásku k rodné
zemi a k mateřskému jazyku. Tyto pocity se uklá-
dají do srdcí a duší jejích posluchačů jako med do
pláství.

S úctou a vděčností přicházíme v těchto dnech,
abychom při příležitosti jejího vzácného životního
výročí popřáli dobré zdraví, hodně tvůrčích sil, aby-
chom naší jubilantce z celého srdce poděkovali.

Pozvedám proto naše moravské – mnogaja ljeta,
paní profesorko!

Závěrem ještě oznámení, že se ve VNK v Brně
těšíme na Vaši přednášku v listopadu t. r. o českém
jazyce.

********************
K přání všeho nejlepšího paní Stanislavě Kuče-

rové u příležitosti jejího životního jubilea se rádi
připojujeme i my v časopisu Lípa, jehož je dlouho-
letou čtenářkou. 

Za redakční radu Jan Poláček

Dobrý den, pane šéfredaktore,
jsem na dovolené a čtu si starší výtisky Lípy, dočetl jsem zrovna rok 2014. Úžasné články, úžasné, ja-

koby psané dnes, moc Vám k tomu gratuluji. Teď se chystám číst ročník 2015, už se na to těším. Přeji
Vám hezký zbytek léta a opatrujte se, hlavně zdraví ať slouží. Takoví lidé jako Vy jsou moc potřeba, měli
by se dožívat 150 roků. Ještě jednou Vám za Lípu moc děkuji.

22. 8. 2017 Se srdečným pozdravem Vsevolod Soper

JAKO SLOVANSKÁ LÍPA
MARIE VESELÁ

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY
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Stropnický ministrem zahraničí?
Pro boha živého, jen to ne!
LUBOMÍR MAN

V minulých dnech jsem halas kolem budování
Babišovy vlády, jež se má skládat z členů ANO
a být doplněna odborníky, sledoval s klidem. Na
rozdíl od většiny našich politiků a novinářů jsem
se totiž nedomníval, že by nám, občanům České
republiky, hrozila čímsi osudovým, resp. že by
snad měla být o tolik horší, než je dosavadní
vláda Sobotkova.

Tento stav mé duše trval až do pondělního ve-
čera posledního dne října, kdy jsem se přímo
z Babišových úst na ČT dověděl, že má ve své bu-
doucí vládě připravenu jednu změnu. A to tu, že
dosavadní ministr obrany vlády minulé, Martin
Stropnický, bude nejpravděpodobněji v jeho
vládě tentokrát ministrem zahraničí.

Skutečně jsem v okamžiku, kdy jsem si tohle
vyslechl, zalapal po dechu. Pro boha svatého, to
zde je česká politika skutečně jenom proto, aby
jednomu herci, hnanému běsy jeho neukojitelné
ctižádosti a domýšlivosti, poskytovala arénu k re-
kordnímu běhu skrze všechna česká minister-
stva? Vždyť ten pán už byl ministrem kultury (ve
vládě Tošovského), je stále ještě ministrem
obrany ve stávající vládě Sobotkově, a teď si tedy
Babišovi řekl i o ministerstvo zahraničí? To spolu
s manželkou skutečně sedí doma nad seznamem
českých ministerstev, zatrhává si ta už dosažená
a otazníky klade za ta, která k němu jako slušní
psíci teprve přiběhnou? Anebo po ministerstvu
zahraničí trůní ten otazník už jen u dvou úřadů?
A to u premiérského a prezidentského? A teprve
pak, až skolí i je a nebude snad potom ještě šil-
hat po teplém místečku v EU a NATO, usedne
tenhle chorobný žádostivec k sepsání svých
vzpomínek s názvem: Uměl jsem zkrátka odha-
dovat směr větru?

Což bude titul pro jeho oslnivou kariéru titul
nejvýstižnější. V roce 2013, když viděl Babišovu
fotografii na každém rohu, řekl si: tady jsou pe-
níze a tady tedy taky budou neobsazená minis-
terstva. A tak šel, nasadil do tváře první hereckou
polohu ze tří, které ovládá, a Andreji Babišovi

svou službu do
n a d ch á z e j í c í ch
voleb nabídl.
A o čtyři roky po-
zději, když už byl
obranným minist-
rem a v republice
vypuklo v souvis-
losti s Ptačím
hnizdem téměř až
prot ibabišovské
povstání, vytušil, že pro něj se tato krize může
stát manou z nebes. A to když okamžitě napíše
obranu svého šéfa. Nejvášnivější a nejoddanější
ze všech, které budou napsány. Prostě takovou,
která uvízne šéfovi v paměti. A on pak bude z šé-
fovy vděčnosti čerpat věci pro sebe. Pro začátek
třeba ten Černínský palác... 

Což ale pořád ještě není všechno a ministr ví,
že mu do karet hraje dokonce i něco, co svou vůli
či rozumem vlastně ani neovládá. Pamatuje si,
že se dle keltského kalendáře narodil ve znamení
osiky, což znamená, že všechno dělá naplno
a s ohromnou energií a elánem, což on skutečně
dělá. Ne sice všechno, ale naplno a s ohromnou
energií, elánem a hlavně pak bez příčiny nenávidí
Rusko. Neví, odkud se v něm ta nenávist vzala či
odkud se v něm pořád bere, ale raději o tom ani
neuvažuje, protože jde o nenávist, která, jak si
ministr s uspokojením uvědomuje, má v dnešní
době a v našem západním světě cenu zlata. Pro-
tože sama o sobě požene jeho budoucí kariéru
kupředu možná ještě rychleji a bezpečněji, než
dnes činí pouhá šéfova přízeň,

Všechno mu zkrátka hraje do noty a kam až
v budoucnu současný ministr touto svou záští
hnán dojde, lze dnes těžko odhadnout. Ale lze od-
hadnout, že čím výš a dál bude on, tím níž a blíž
budeme my všichni: válce i našemu konci. Pro-
tože k ničemu jinému tupá nenávist a la Strop-
nický vést nemůže.

1. 11. 2017
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Finanční produkt ve světě známý jako zpětná
hypotéka dorazil konečně do Čech. 

Společnost Finemo.cz začala letos v dubnu na-
bízet finanční přilepšení seniorům výměnou za je-
jich nemovitosti. 

Celý princip tohoto obchodu se smrtí spočívá
v tom, že firma sjedná s dotyčným úvěr, který je
zajištěný nemovitostí, ale není splácen průběžně,
nýbrž až v momentě smrti vlastníka nemovitosti. 

Pokud se vám to zdá neetické, věřte, že nám
také.

„Hlavní výhoda oproti dosud jedinému řešení
složité finanční situace, jímž byl prodej nemovi-
tosti, spočívá v tom, že senior využije nečinné pe-
níze, které má uložené ve své nemovitosti, aniž by
se musel stěhovat pryč,“ obhajuje produkt nazvaný
Renta z nemovitosti Marek Rokoský, jednatel spo-
lečnosti Finemo.cz.

Nicméně Česká národní banka před zpětnou hy-
potékou důrazně varuje, protože existuje reálné ri-
ziko, že v případě krachu společnosti, přijde klient
o vše. O nemovitost i o peníze. 

„Česká národní banka považuje produkt zpětné
hypotéky za velmi rizikový, protože ten, kdo prodá
nemovitost s příslibem budoucích plateb, může
v případě úpadku poskytovatele zpětných hypoték
přijít o vše – nemovitost i příjem. Modelů zpětných
hypoték je mnoho, a zatímco některé vykazují
znaky pojišťovací činnosti (zejména závazek vyplá-
cet doživotní rentu), jiné jsou jen kupní cenou
s rozloženou splatností a o pojišťovací činnost v ta-
kových případech nejde,“ říká Kateřina Bartůšková
z tiskového oddělení ČNB.

Etika stranou
Zástupci společnosti Finemo předpokládají, že

o službu budou mít zájem hlavně lidé nad 70 let.
Zpětná hypotéka má původ v USA, ale důvěrně ji
znají také senioři ve Velké Británii, Německu nebo
Rakousku. Tradiční české banky tento druh hypo-
ték nenabízejí, protože ho považují za neetický
a potenciálně rizikový.

Jak to funguje?
Zástupce společnosti Finemo sjedná s klientem

úvěr, který je zajištěn nemovitostí, ale není splácen
průběžně. Na splacení dojde až v momentě smrti

klienta (nebo při prodeji dané nemovitosti v pří-
padě nedodržování úvěrových podmínek).

Modelový příklad: 
Byt má hodnotu 1,3 milionu korun a jeho maji-

telka, 65letá žena, požaduje na dvacet let měsíční
rentu. „V tomto případě by orientační měsíční renta
mohla činit 1200 korun měsíčně po dobu 20 let,“
vypočítává Jiří Vránek, druhý jednatel společnosti
Finemo. Žena by tak během 20 let dostala celkem
288 tisíc, ačkoliv hodnota bytu je zmíněných 1,3
milionu. Zdá se vám to málo? Na všechno jsou ta-
bulky. 

Po dvaceti letech totiž dosáhne celková dlužná
částka 1,06 milionu korun. Pokud by žena nadále
žila i poté, co vyplácení dvacetileté renty skončí,
tak celková dlužná částka bude dál narůstat
o úroky až do splacení úvěru po její smrti. 

„Našim klientům garantujeme, že při splácení
úvěru po jeho smrti nebudeme požadovat víc, než
bude činit tržní cena nemovitosti v době splacení
úvěru. To je naše podnikatelské riziko,“ dodává
Vránek. Kdo dřív umře, má po starostech.

Pokud klient zemře dříve – v našem případě
třeba po deseti letech, tak úvěr bude ukončen se
splatností do půl roku od úmrtí. Finemo počítá
s tím, že se úvěr splatí zpeněžením majetku. Pokud
by o nemovitost měli zájem případní dědicové,
budou ji moci od Finema vykoupit. Majitelé se
ovšem netají tím, že hypotéku nabízejí primárně
bezdětným seniorům.

Zdroj: zivnostenskelisty.cz
***********************************************
PS Tento biznis zaviedla medzi prvými už aj Jel-

cinova era (tiež Sobčakova suita v Leningrade –
a dnes jeho dcera je kandidatom na prezidenta)
predbehla nas (v ČR) o tri desaťročia... Modry anjel
ma novu inspiraciu (on vraj skupoval - písali o tom
-  iba zadlžené byty a bytovky) a ľudí sťahovali na
ulice... Peter Zavacký

********************************************
PS Do Česka dorazili obchodníci se smrtí, svě-

domí jim nic neříká
-------
Jo, to se naučili z Ameriky…, tady je to letitá

praxe…, je to odporné. Milan Kohout

Do Česka dorazili obchodníci se smrtí,
svědomí jim nic neříká

Lipa_03_2017_LIPA  17.11.17  18:51  Stránka 105



Jak hluboce jsou zabednění 
KAMIL PAPEŽÍK

Dnes jsem si přečetl v denním tisku zprávu o
předsedovi Ústavního soudu (ÚS) Pavlu Rychet-
ském. Píše se tam: "Trochu mě iritují slogany o
tom, abychom zavedli systém přímé demokracie,
protože předbíhají mnohem důležitější úvahy o
tom, kdy, za jakých okolností, v jakém rozsahu, a s
jakými účinky ho potřebujeme - a o tom se diskuse
vůbec nevede," konstatoval Rychetský. (Viz
https://www.novinky.cz/domaci/453935-na-pri-
mou-demokracii-nejsme-pripraveni-tvrdi-rychet-
sky.html).

A to mne bohužel přivádí k úvaze, jak moc jsou
tito lidé zabednění, či odtrženi od svého lidu. My,
běžní občané o referendu diskutujeme již velmi
dlouho. Dokonce již bylo mnohokráte, a to dokonce
i na půdě parlamentu, vyslovováno, jaké by měly
být parametry takového referenda.

Je zde důležité položit si otázku, proč Rychetský
tvrdí, že se diskuze nevede!!!

Je velmi důležité, abychom zpozorněli!!! Před
nějakou dobou jsem narazil na zajímavý článek,
který upozorňuje na to, že jsme manipulováni a jak
se takovým manipulacím bránit. Jinými slovy, jak
si nenechat vymývat mozek.

Mám velmi silné podezření, že se současné elity
bojí přímé demokracie z vícero důvodů: 

Trpí pýchou a nadmutostí a domnívají se, že jsou
moudřejší než lid, a že mají právo rozhodovat o
osudu svého lidu bez ohledu na tužby lidu.

Bojí se, že budou odstaveny od bohatých koryt.
Bojí se, že jim uvidíme pod ruce a omezíme je-

jich nadpozemskost.
Je skandální, když čteme takové úvahy právě od

předsedy ústavního soudu Rychetského, když vez-
meme v úvahu, že právo na referendum máme již
dávno zaručeno ústavou! 

A také si nelze nevšimnout různých debat nad
výkladem naší ústavy. Usuzuji z toho, že nám
ústavu napsali nekompetentní a nezkušení ňou-
mové. A nebo naopak protřelí profíci. Možná tak
učinili zcela záměrně, aby poté mohli sáhodlouze
debatovat nad interpretací ústavy. Případně také
proto, aby bylo možno různým elitářům Ústavního
soudu vyplácet nadměrně vysoké platy.

Nebojme se být suverénní, vymaníme se z ot-
roctví. Nenechejme se oblbovat těmito "elitami",

staneme se moudřejšími. Hledejme pravdu. Sle-
dujme i alternativní média na internetu. Zkusme
sledovat právě ta média, která jsou hlavním medi-
álním proudem označována jako dezinformační.
Média hlavního proudu zde nejsou pro sdělování
pravdy, ale pro řízení občanů.

3. 11. 2017
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NIC V TÉTO KNIZE NENÍ PRAVDA

ŽIJTE VE FOMĚ*, BUDETE SMĚLÍ, DOBŘÍ, ZDRAVÍ
A ŠŤASTNÍ.

Knihy Bokononovy (I, 5)

*foma = neškodné nepravdy

(V úvodu své knihy Kolíbka napsal americký spi-
sovatel Kurt Vonnegut jr.)
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From: Rudolf Hegenbart 
Sent: Friday, September 08, 2017 8:31 AM
Subject: Přátelé, mám vás rád, ale chuť vám zka-

zím, i větry zarazím, a obávám se, že i peristaltiku
do opačného směru otočím

Zápisky čerstvého odbojáře 
(Jan Rejžek, 7. 9. 2017, Lidové noviny)

Riskuji, že mé dnešní písání budete hodnotit
jako ješitné báchorky starého zbrojnoše, ale ne-
mohu jinak. Včera v poledne jsem totiž
zažil jeden z nejpohnutějších dnů ži-
vota, když jsem byl s dalšími dvaačty-
řiceti lidmi pozván na ministerstvo
obrany, abych převzal pamětní odznak
účastníka odboje a odporu proti komu-
nismu. Dost se divím, že mi to dali, pro-
tože jsem při sumarizování žádosti
zatajil, že jsem byl horlivým pionýrem,
na gymnáziu zakládal Leninský svaz
mládeže, na fakultě žurnalistiky se stal
osvědčeným agentem StB s krycím
jménem Rejžák, psal prorežimní články do norma-
lizačního plátku Melodie, na poslechovkách hrál
nejradši Plameny a Michala Davida a při Pala-
chově týdnu coby dobrovolník Lidových milicí po
boku dnešního poslance Zdeňka Ondráčka s chutí
mlátil demonstranty na Václavském náměstí. Snad
mi ho neseberou. Jak znám poměry, říkal jsem si,
že mi medaili dá nějaká slečna v kanceláři. Nao-
pak! Dokonale připravený a důstojný slavnostní
ceremoniál proběhl s vojenskou jednotkou, vyni-
kajícím projevem náměstkyně Aleny Netolické
(ministr Martin Stropnický měl v té době práci
jinde, že), vztyčením státní vlajky a byl zakončen
hymnou. Připadal jsem si jako Filip Renč, který do-

stává od Miloše Zemana medaili 28. října ve Vla-
dislavském sále. Kam se hrabe Nagano. Když jsem
poslouchal životopisy přítomných dekorovaných
a odrhovačku Kde domov můj, chtělo se mi doje-
tím brečet z neskonalé hrdosti na činy všech ži-
vých nebo již nežijících, kteří bojovali proti totalitě.
Však to řekla výstižně paní Netolická: „Vy, kteří
jste přítomni v tomto sále, jste kdysi odmítli kom-
promis se špatností a zbabělostí. Stojí za vámi ši-
roké spektrum akcí, které komunismus oslabovaly
a rozkládaly. Byli jste členy různých odbojových

skupin, rozšiřovali jste protikomunis-
tické tiskoviny, udržovali při životě kri-
tické myšlení a svobodnou kulturu,
čelili nástrahám Státní bezpečnosti.
Byla to vaše soukromá válka s reži-
mem, který jste odmítli přijmout za
svůj.“ Notné veselí vyvolalo společné
fotografování přítomných, když nás
aranžovali jako na maturitním tablu,
větší dozadu, menší dopředu. Nad chle-
bíčky a vínem se pak rozproudila
upřímná debata v soudružské atmo-

sféře o aktuálních problémech. S kamarádem
spolulaureátem Jáchymem Topolem zdravit „čau,
odbojáři!“ a že hodláme v našich oblíbených ná-
levnách po předložení téhle placky vyžadovat
slevu. A usmířil jsem se s Vladimírem Hučínem.
Při odchodu se se mnou jeden starší pán loučil
slovy: „Hodně zdraví, pane, ale hlavně abychom
udrželi svobodu.“ Jsem šťastný, že vedle Aleny
Müllerové (a Heleny Rejžkové), které při mně stály
v nejhorších dobách, přišla na akci taktéž má nej-
starší dcera s půlroční vnučkou. Tak nám a jí přeju,
abychom i po podzimních volbách vyrůstali v de-
mokratické zemi. 

Je to vůbec možné? Karel SÝS
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Pořad jednání schůze:

1. Prezence, kontrola usnášeníschopnosti,
volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, za-
hájení.

2. Zpráva o činnosti VNK za poslední rok.
3. Zpráva o hospodaření VNK.
4. Další činnost VNK - rozšiřování činnosti v bu-

doucnosti.
5. Diskuse.
6. Závěr, poděkování za účast.

V Praze dne 12. listopadu 2017
Jan Kristek
předseda předsednictva
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Věra Kulišová. Emoce na houpačce
Další sbírka známé české básnířky – opět plná emocí, lásky, rozchodů

i odpouštění. Vyzrálá sbírka doprovázená kresbami Bohumíra Boba Ho-
chmana jistě upoutá nejen dlouhodobé příznivce této autorky i tohoto typu
intimní lyrické poezie. Formát A6, pevná vazba V8, barevná laminovaná
obálka, 80 stran, ilustrace Bohumír Bob Hochman, 298. publikace nakla-
datelství ALFA-OMEGA, Horní 203, 251 70 Dobřejovice. 215. publikace řady
Bibliofilie. ISBN 978-80-7389-174-9. Cena 160,- Kč

Věra Kulišová. Vysvlékání mysli
Již pátá básnická sbírka Věry Kulišové vydaná v nakladatelství ALFA-

OMEGA. Stejně jako předchozí sbírky – i tato je výrazně autobiografická,
lyrická. Autorka opět volí především milostnou a přírodní poezii, zachy-
cující svět blízký autorce. Autorský jazyk odpovídá tématům, je oproštěný,
se současnými metaforami – též z blízkého prostředí. Formát A5, vazba
V8, pevná, barevná laminovaná obálka, 80 stran, ilustrace a obálka Věra
Martinková, foto z archivu autorky, ISBN 978-80-7389-174-9, 298. publi-
kace nakladatelství ALFA-OMEGA, Horní 203, 251 70 Dobřejovice.  215.
publikace řady Bibliofilie. Cena 190,- Kč.

Pozvánka
na Valnou hromadu Výboru národní kultury, z. s.

která se bude konat v sobotu dne 16. prosince 2017, od 10:00 hodin,
v Praze 1, Politických vězňů 1531/9, 2. patro, číslo místnosti 116
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Memento mori KAREL SÝS
Neblahý řecký týden! LIDL vymazal z řeckých klášterů kříže. Protestoval i primas český Duka.
Jenže! Nejdříve odstranili hvězdy. Ovce však zavětřily, až když jim sundali kříže. Brzy dojde i na české

ženy – nebudou už mít měsíčky, nýbrž půlměsíčky. Ještě štěstí, že budou nosit burky, takže se to nepozná.
(Snad tuto ironii – jestli je to ovšem ironie – pochopí i Kluby levicových žen a nenapíšou nový protestní
dopis.)

Memento německého pastora: Když zavřeli komunisty, mlčel jsem. Když zavřeli Židy, mlčel jsem…
Když přišla řada na mne, nenašel se už nikdo, kdo by se mne zastal.

Řetězce spustí řetězovou reakci. Dominiku, Niku, Niku, budeš sám jak poustevník!
5. 9. 2017 

Úloha, kterou je třeba si zapamatovat na celý
život. 

Byla jednou jedna skupina žabek, které chtěly
závodit.

Chtěly se dostat na velmi vysokou věž.
Na atrakci se přišlo podívat velmi mnoho diváků,

aby se nejen pokochali soutěží, ale i povzbudili
žabky.

Soutěž začala, ale z přítomných diváků nikdo
nevěřil, že se některé ze žabek podaří na vrchol
věže dostat.

Kroutili hlavami a říkali: „Oh, to je příliš namá-
havé!!! Nikdy se jim to nepodaří!“

Nebo: „To se jim nemůže podařit, protože ta věž
je příliš vysoká!“

Žáby začaly zaostávat s výjimkou jedné, která
svižně postupovala výš a výš.

Diváci křičeli: „Je to příliš únavné! Nikdo se tak
vysoko nedostane!“

Jedna žabka za druhou to vzdávaly a otáčely se
zpátky.

Jen ta jedna pokračovala vytrvale dál...
Vůbec to nechtěla vzdát!

Nakonec to vzdal každý kromě té jedné žabky,
která se sama s obrovským úsilím doplahočila na
vrchol věže!

Ostatní žabky, stejně jako diváci, chtěli vědět, jak
se podařilo právě JÍ to, co všichni ostatní považo-
vali za nemožné.

Jeden divák přišel k žabce a zeptal se, odkud
vzala tolik síly, aby se dostala až na samotný vr-
chol.

A tehdy se zjistilo, že vítězná žabka je HLUCHÁ!!!
Ponaučení?
Nikdy nenaslouchej těm lidem, kteří jsou nega-

tivní a pesimističtí, protože Ti kradou nejkrásnější
tužby a sny, které nosíš ve své duši!

Vždy mysli na sílu slov, protože všechno, co sly-
šíš nebo čteš, má vliv na Tvé činy!

Takže: Buď VŽDY OPTIMISTA!
A navíc: Buď jednoduše HLUCHÝ, když Ti někdo

poví, že neumíš realizovat své sny!
Mysli si: Všechno se mi může povést, když to do-

opravdy chci!
Pošli tuhle zprávu všem, které máš rád.
Dodáš jim trochu sebevědomí!!!

ŽÁBY JAKO PŘÍKLAD

FTÍPKY
První zákon manželství: 

Vždy je to vina toho druhého.
Druhý zákon manželství:
Za chybu vždy můžou obě strany, tchýně a man-
želka. 

Manželka povídá svému muži: "Já jsem ti tak
roztržitá. Chtěla jsem ti koupit kravatu a koupila
jsem si kabelku!"

"Tati, proč ses oženil s maminkou?" 
"Vidíš?" obrací se muž k ženě. "Ani to dítě to ne-
dokáže pochopit!" 

"Tati, kolik potřebuji peněz, abych se mohl
oženit?"
"Nevím synku, já za to platím dodnes!"

Základní otázka: Existuje život po svatbě?
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KALENDÁRIUM 4. Q
Matyáš z Arrasu – výročí úmrtí 665
(cca 1290 Arras – 1352 Praha). Francouzský ar-

chitekt. Významné je jeho působení u dvora Karla
IV. Byl prvním stavitelem katedrály sv. Víta. Jím za-
ložená stavební huť se podílela i na dalších vý-
znamných stavbách, jako byl Karlův most, Nové
Město pražské a kostel Matky Boží před Týnem.

Anna Letenská – výročí úmrtí 75
(29. 8. 1904 Nýřany u Plzně – 24. 10. 1942 kon-

centrační tábor Mauthausen). Divadelní a filmová
herečka. Mimořádně nadaná komička vynikala
jako představitelka lidových typů. Za heydrichiády
se jí stala osudnou pomoc při ukrývání parašutistů,
za níž byl její manžel Vladislav Čaloun zatčen. Le-
tenská směla pod do-
zorem gestapa dotočit
svou poslední komic-
kou roli ve Vávrově
filmu Přijdu hned. Po
dotočení byla také za-
tčena, převezena do
Terezína a nakonec po-
pravena v Mauthau-
senu. V Praze po ní byla
pojmenována ulice. Na
motivy jejího osudu na-
psal Norbert Frýd no-
velu Kat nepočká, kterou zfilmoval František Filip.

Karel Matěj Čapek-Chod – výročí úmrtí 90
(21. 2. 1860 Domažlice – 3. 11. 1927 Praha).

Spisovatel. Po nedokončených studiích se věnoval
žurnalistice v redakcích Hlasu národa, Národní po-
litiky a Národních listů. K rozšíření příjmení ho mo-
tivovalo přání, aby se rozlišovalo mezi ním
a redakčním kolegou Karlem Čapkem. Byl nejvý-
znamnějším představitelem českého naturalismu.
Vybíral si patologické postavy i události, lidi neús-
pěšné, stíhané osudem. K jeho nejlepším románům
patří Kašpar Lén mstitel, Turbína, Antonín Vondrejc,
Jindrové, Vilém Rozkoč, Řešany.

František Mařík – výročí narození 100
(18. 11. 1917 Mohuřice u Českých Budějovic –

28. 2. 1944 Drážďany). Účastník protifašistického
odboje. Jako medika v Praze ho postihlo zavření
vysokých škol. Začal pracovat jako pomocný dělník
a zapojil se do odboje, kde koordinoval činnost ile-

gálních stranických buněk v pražských závodech.
Byl zatčen v září 1943, a po mučení v Pečkárně
a na Pankráci byl popraven v Drážďanech. Jeho
spolupracovnicí v okruhu osobností protifašistic-
kého odboje a zároveň jeho přítelkyní byla Josefa
Fajmanová.

Rudolf Friml - výročí úmrtí 45
(7. 12. 1879 Praha – 12. 11. 1972 Los Angeles).

Americký hudební skladatel a pianista českého pů-
vodu, jeden ze zakladatelů amerického hudebního
divadla. Doprovázel na klavír houslistu Jana Kube-
líka při jeho turné po Evropě a Americe, kde se od
r. 1906 usadil natrvalo. Pro americké divadlo vy-
tvořil 33 operet, nejslavnější z nich jsou Rose
Marie, Král tuláků a Tři mušketýři. Z písňové tvorby
jsou známy Písně Závišovy, především Za tichých
nocí. Jeho švagrem byl Karel Hašler.

Antonín Zápotocký – výročí úmrtí 60
(19. 12. 1884 -13. 11. 1957). Politik a státník,

osobnost čs. revolučního hnutí, prezident. Začínal
jako člen a funkcionář sociální demokracie, od
r. 1921 byl členem výkonného výboru a vyšším
funkcionářem KSČ. Za svou politickou činnost byl
vězněn. V době okupace byl zatčen při přechodu
hranic a léta 1940-1945 strávil v koncentračním
táboře Oranienburg. Po osvobození zastával vysoké
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odborové, stranické a vládní funkce. V letech 1948-
53 byl předsedou vlády, od r. 1953 se stal prezi-
dentem naší republiky. Byl literárně činný, v mládí
redigoval socdem list Svoboda a napsal několik ro-
mánů, např. Vstanou noví bojovníci, Rudá záře nad
Kladnem, Rozbřesk.

Fan Vavřincová -  výročí narození 100
(17. 11. 1917-16. 12. 2012). Spisovatelka. Vlast-

ním jménem Věra Peigerová – Němotová, jiný
pseudonym Věra Lorenzová. Psala především díla
zábavného charakteru, dívčí a ženskou četbu.
Podle jejího námětu natočil v roce 1939 Martin Frič
populární film Eva tropí hlouposti. Přispívala např.
do časopisů List paní a dívek, Vlasta. Po nucené
odmlce v letech 1948 - 1968 publikovala ve Světě
v obrazech, Dikobraze aj. Popularitu ji přinesl pře-
devším seriál Taková normální rodinka natočený
v 70. letech.

Antonín Chitussi – výročí narození 170
(1. 12. 1847 Ronov nad Doubravou - 1. 5. 1891

Praha). Malíř, krajinář. Studoval v Praze, Mnichově
a Vídni. Žil a tvořil v Paříži, po návratu domů v již-
ních Čechách. Chitussiho styl byl ovlivněn mistry
Barbizonské školy s ozvuky impresionismu. Jeho
díla najdeme v Národní galerii i dalších galeriích
a muzeích českých měst, ale velká část jeho tvorby
je ztracena. Známka vytvořená podle jeho obrazu

Krajina se zámkem zvítězila v anketě Nejkrásnější
známka roku 1997.

Josef Lada – výročí narození 130 a úmrtí 60
(17. 12. 1887 Hrusice - 14. 12. 1957 Praha).

Malíř a spisovatel. Vyučený malíř pokojů a knihař
byl v kreslení samoukem. Jako spisovatel je po-
kládán za jednoho ze zakladatelů české moderní
pohádky. Jeho nejslavnějším hrdinou je mluvící ko-
courek Mikeš z pohádek, které napsal i nakreslil.
Jako ilustrátor vtiskl závaznou podobu vojáku Švej-
kovi. Vedle značného množství ilustrací maloval
i volné obrazy, občas vzdálené ladovské idyle, např.
sugestivní Před bouří nebo melancholický Hastr-
manův podzim. Jeho obrazy inspirovaly Jaroslava
Seiferta ke sbírce básní Chlapec a hvězdy. V La-
dově díle převažuje vlídnost a humor a jeho ob-
rázky s tématikou dětských her, zimních radovánek
a vánočních zvyků se už staly součástí českého
genofondu.

Jan Evangelista Purkyně – výročí narození 230
(18. 12. 1787 -28.

7. 1869). Přírodově-
dec, fyziolog, filozof
a spisovatel, vý-
znamný národní bu-
ditel. Pro svou
vlasteneckou anga-
žovanost se marně
ucházel o profesuru
na pražské univer-
zitě� na přímluvu vý-
z n a m n ý c h
osobností (údajně
včetně Goetha) zís-
kal profesuru
v pruské Vratislavi.
Tam vznikly jeho
nejvýznamnější objevy (význam buňky pro život,
Purkyňova vlákna v srdci, Purkyňovy buňky
v malém mozku apod.). Od r. 1950 působil na praž-
ské lékařské fakultě, kde převažovala jeho činnost
buditelská a organizátorská, např. založení fyzio-
logického ústavu. Jeho básnická tvorba je zapo-
menuta, ale dodnes mají význam jeho překlady.
Jako první přeložil Osvobozený Jeruzalém Tor-
quatta Tassa, ceněny byly jeho překlady z děl Schil-
lera. Purkyňovo jméno nese Universita JEP v Ústí
nad Labem, Česká lékařská společnost JEP, kráter
Purkyně na Měsíci a planetka 3701.

EVA BARTŮŇKOVÁ
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PODĚKOVÁNÍ
Redakční rada čtvrtletníku Výboru národní kultury děkuje všem našim členům a čtenářům, kteří přispěli

finančním darem nebo jinou pomocí na vydávání Lípy. 

Poděkování si zaslouží: Miroslava Hornychová, Helenka Pospíšilová, Jana Kačabová, Josef Ballada, 
Jaroslav Drozdek, Jan Šnajdr, Alena Mikulášková, Eva Müllerová, Aleš Antoš,
Josef Číhal, Marie a Ctirad Frčkovi, Bohuslav Handl, Pavel Rejf, Ivana Filipská,
Jan Dawidko, Marie Kočí, Václav Kašpar, Bohumil Kožuch, Miroslav Churavý,
Suza Exnerová, Eva Rybnikářová.

Děkujeme rovněž za všechny pozitivní reakce našich čtenářů, jsme za ně nesmírně vděčni, jsou pro nás

motivací pokračovat v naší práci. Každý nový člen, každý nový čtenář, každá forma podpory nám umožňují

uhájit další existenci časopisu LÍPA.

Výbor národní kultury, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1, tel.:+420 222 897 266 

OBJEDNÁVKA

Přihlašuji se k odběru čtvrtletníku Lípa

Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………

Bydliště…………………………………………………………………………………………….

PSČ…………………………………

Tento formulář nevystřihujte ani nevytrhávejte, stačí do mailu či do dopisu napsat potřebné údaje. 
(Předplatné čtvrtletníku Lípa – 260,- Kč/rok včetně poštovného).
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Praha 1, Rytířská 29, č. účtu: 1930736369/0800
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