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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vážení a milí čtenáři Lípy,
je tu nové číslo našeho čtvrtletníku. A na co se v něm můžete těšit ten-

tokrát? Začínáme zásadním příspěvkem Stanislavy Kučerové Knihy v zemi
Sprejerů a Harpyjí. Stejný či podobný ekvivalent má článek od Karla Sýse
Nahnilá panevropská vejce. Na diskusním večeru v Jazzové sekci zaznělo
zamyšlení Marie Neudorflové Česká duše. Jeden z našich členů pátral po
po legendárním místě bitvy Slovanů s Franky. V té souvislosti v Lípě na-
leznete i úryvky z Kroniky tak řečeného Fredegara scholastika, jako jedi-
ném nám zachovaném prameni informací o Sámovi a zásadní bitvě, která
se odehrála v místě zvaném Vogastisburg. Po dohodě s mluvčím prezi-
denta naší České republiky Jiřím Ovčáčkem znovu opakujeme Návrh na
udělení státního vyznamenání Za zásluhy v oblasti kultury básníku Karlu
Sýsovi, jehož autorem je Michal Černík. Následuje tucet básníků, počínaje
Janem Dawidkem a konče Jiřím Žáčkem, kteří představí svou tvorbu na
obvyklých dvoustranách. A jsou tu komentáře, věnované americké politice vytváření umělého chaosu
a válek, sloužící jejich zbytnělému vojensko-průmyslovému komplexu a banksterům a oligarchům Nového
světového řádu (NWO). Že menšiny mohou být hrozbou pro demokracii, vysvětlují v komentářích Jan
Kristek i Marie Neudorflová, zvláště v souvislosti s uměle vyvolanou migrací do Evropy. Lednovým pre-
zidentským volbám a důsledkům se věnujeme v dalších komentářích, stejně tak jsme nemohli pominout
rovněž uměle vytvořenou výbušnou situaci na Slovensku. Milan Blahynka a Karel Sýs napsali laskavě
svá ohlédnutí za uplynulými 5 roky existence Lípy s novou koncepcí a mého předsednictví v čele její re-
dakční rady. Počátkem března jsem také oslavil v tichosti své kulatiny. Všem, kteří si vzpomněli, a popřáli
mi k mým šedesátinám, tímto děkuji. Uklízím nejen sám v sobě, také jsem věnoval knihovně Bohumila
Šmerala celkem 407 knih – počínaje sbírkami Seifertovými až po práce Neumannovy, atd… Dnes již
také lépe vím, že v mém životě prostě přišel okamžik, kdy jsem si uvědomil, na kom a čem záleží, na
kom a čem nikdy nezáleželo, na kom a čem nikdy záležet nebude, a na kom a čem záležet bude vždycky.
Pokusím se také netrápit určitými lidmi ze své minulosti. Neboť je spousta důvodů, aby se do mé bu-
doucnosti nedostali. Všem skutečným přátelům patří má vděčnost.

Rád bych také vyslovil své přání, abyste zachovali přízeň tomuto našemu periodiku, přes určitou ne-
přízeň, které se nám dostávalo a dostává z různých stran. Závěrem ještě má prosba - pokud s námi ještě
nekomunikujete přes e-mail, zašlete nám ho na adresu vnk.jp@seznam.cz

Zajímavé počtení vám, přátelé, přeji.
Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa a člen předsednictva VNK
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Knihy v zemi Sprejerů a Harpyjí
STANISLAVA KUČEROVÁ

Vybírali jsme si básníky
pro lásku, pro život, pro zoufalství.
Slavíky v bezech, když poprchávalo štěstí,
sfingy tajemných úsměvů, 
když rozvírala se země,
trubače jar, skloněné nad nicotou.
Ještě víc lásky, života, zoufalství.

(Josef Hora)

Vzpomínáte si na Bradburyho povídku 451
stupňů Fahrenheita? Jak tam Požárníci „v obec-
ném zájmu“ zakládají požáry a jak pálí knihy?
Jezdí po městě, na udání přepadají domy, vybírají
a čistí knihovny plamenometem. Pod trestem smrti
je tam zakázáno číst knihy. Lidé mají uvažovat jen
v kategorii JAK, nikoli v kategorii PROČ. Proto se
tam nesmí číst. Četba působí zhoubně. Knihy stále
otvírají nějaká PROČ. Proto se musí zničit. S těmi
Požárníky běhá hrůzostrašný Mechanický Ohař.
Nepřekonatelný technický vynález. Odhalí každý
pokus, kdyby někdo snad chtěl nějakou knihu
ukrýt. Každou vyčenichá a zničí. Dokonalý pachový
detektor a bezchybný fyzický likvidátor. Sama
obratnost, rychlost a síla. Napraví každé lidské se-
lhání. Neomylně. A nelítostně. 

U nás se knihy zatím nepálí. Jen se zbavují váž-
nosti a úcty. Staré tradice jsou opouštěny, staří li-
terární hrdinové jsou degradováni. Nemáme
Bradburyho Požárníky a Ohaře. My máme Sprejery
a Harpyje. Sprejeři, jako třeba Cimmermannovci
a jim podobní šprýmaři, předvádějí obrazy našich
dějin lehkým tónem jako anekdoty, a pokrývají je
vlastními otisky, malůvkami, vlastní optikou, takže
z těch obrazů jsou politováníhodné směsi slabostí,
omylů, nedokonalostí, naivity, pošetilostí i špat-
ností. Pod vrstvou jejich žertů, parodií a persifláží
nikdo již nepozná, oč kdy komu v minulosti sku-
tečně šlo. Idea, smysl, význam, hodnota, všechno
je k smíchu a k nečitelnosti rozmazané. A tudíž
zbytečné. Leda té sprejerské zábavě mohou ty
směšné obrazy napříště sloužit, k ničemu jinému
již se nehodí.  

Ale ještě horší než Sprejeři jsou Harpyje. Zlé, zá-
ludné, škodolibé. Řecká mytologie vybavila tyto
okřídlené příšery zlomyslnou dovedností objekt své
zloby pošpinit, potřísnit, pokálet. Takový objekt,

znečištěný a pošpiněný pomluvami a posměchem,
zbavováním cti a vážnosti, zostuzený a propadlý
hanbě páchne již zdaleka a je odpudivý, nepřija-
telný a nepoživatelný. Harpyje přivedl do naší his-
torie Podiven a jemu podobní. Z jejich dílny se
rozlétly a uhnízdily se ve většině médií. Odtud pod-
nikají své hanobitelské cesty.  

Je před Harpyjemi nějaká ochrana a pomoc?
Vzpomeňte si na povzbudivou píseň Voskovce
a Wericha o Davidu a Goliášovi, v níž se zpívá:
„Čtěte Bibli, tam to všechno je“.  Ano, i ochrana
před Harpyjemi tam je. Poslouchejte. Po potopě
světa, když voda opadla a Noe mohl se všemi za-
chráněnými opustit Archu, dal se do pěstování
vinné révy. A když pak ochutnával nové víno, opil
se a zůstal ležet ve svém stanu, bez oděvu, obna-
žen. Tak ho tam našel syn Chám. Pobavilo ho to
a on se škodolibým posměchem to běžel povědět
bratřím. Ale oni se nesmáli. Sem a Jafet vzali plášť,
vešli do stanu a s odvrácenou hlavou, aby neviděli
hanbu otce svého, jej přikryli. Udělali to s úctou
a láskou. A ještě můžeme přidat pietu, ohledupl-
nost, šetrnost, porozumění, cit, vkus a takt. A to
všechno jsou zbraně proti Harpyjím.

To už jste slyšeli, že vítězné tažení husitů nebyl
počátek evropské reformace, zdroj demokratic-
kých tradic naší kultury a trvalý vklad do evrop-
ských dějin, nýbrž projev „úděsného,
hrůzostrašného a zákeřného barbarství“? A že
Žižka nebyl hrdina, ale vrah?  A že pobělohorské
baroko bylo dobou kulturního rozkvětu našeho ná-
roda, a všechny ty řeči o pobělohorském neštěstí,
jehož následky trvaly 300 let, stejně jako povídání
o zásluhách buditelů a obrozenců „patří na sme-
tiště dějin“?

Média si nedají ujít jedinou příležitost, aby neu-
kápla jedu, posměchu, znevážení díla našich
„obrodičů“. Zdá se, že dosavadní principy spole-
čenského, morálního a kulturního soužití lidí jsou
překážkou na cestě do odlidštěné, technokratické
globalizace a financializace. Proto je zapotřebí od-
dělit národ od jeho historie, od jeho tradic, oslabit
vliv jeho vlastní kultury. Dřív, než bude úplně zapo-
menuta, sluší se ji zlehčovat, pomlouvat a špinit. 

Tak hned naše národní hymna. Kdeže s úctou
a láskou! Ironicky a uštěpačně mluví Harpyje o ní
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jako o „vlasteneckém šlágru“, „hitu“ z nevalné hry
Josefa Kajetána Tyla (byla to jeho prvotina z roku
1834, Fidlovačka, s hudbou F. Škroupa). Hymna je
prý sentimentální a cukrkandlová, ale kupodivu
přečkala všechny režimy, jimiž jsme prošli. Kdopak
by dnes na Tyla vzpomínal v dobrém?  Ale my vzpo-
mínáme. A nejen pro tu hymnu. Na literáta a re-
daktora nezapomenutelného časopisu Květy,
vynikajícího divadelníka, dramatika i herce, orga-
nizátora divadelních i společenských činností, prv-
ních českých bálů atd. Některé jeho povídky, črty
a arabesky vyjadřují nepokrytě cíle výchovy k vla-
steneckému přesvědčení. Tak jako píseň, kterou
zpívaly naše babičky v 19. století podle hesla Zpě-
vem k srdci, srdcem k vlasti: „V Čechách, tam já
jsem zrozená, vlast má ta krásná země, milá mi je
a vážená, milé její mi plémě. A můj milý mi sou-
zený, v Čechách musí být zrozený, protož i můj ob-
líbenec Čech musí být a vlastenec!“ Ironií osudu je
z Tylovy prózy nejznámější novela Poslední Čech.
Na ní roku 1845 demonstroval tehdy 21letý Karel
Havlíček zásady literární kritiky. Havlíček ocenil
krásný jazyk autora, ale vytkl mu některé roman-
tizující novelistické manýry (dosud hojné v zahra-
ničních telenovelách). Zvláště však odmítl
sentimentální deklamace a plačtivou přecitlivělost.
„Byl by již čas, aby nám to vlastenectví ráčilo ko-
nečně z úst vjeti do rukou a do těla, abychom totiž
více z lásky pro svůj národ jednali, než o té lásce
mluvili.“ Bylo by nespravedlivé vztáhnout tuto kri-
tiku na Tylovo dílo celé (napočítala jsem na 500 ti-
tulů), úctyhodné rozsahem i ohlasem. Však také se
oba autoři smířili, a realista Havlíček uznal zásluhy
romantika Tyla pro lidové a národní umění a pro
uskutečnění ideálů roku 1848. To jen Harpyje se
štítivě odvrátí od povinné školní četby a s posmě-
chem připomenou, že Klicpera a Tyl jsou odstrašu-
jící témata u zkoušek z české literatury. Pokud jde
o Tyla, s pohrdavým odstupem naznačí jeho osobní
degradaci bídou, společenským neúspěchem, ži-
vořením, vedoucím až k předčasné smrti. Ani stopy
po seriózní snaze zařadit autora do dějin našeho
obrození, do kulturně historického kontextu našeho
národa. Ani připomínka, že po násilném potlačení
revoluce roku 1848, když byl i Havlíček krutě uml-
čen, Tyl zůstal jako poslední bojovník. Přes všechny
perzekuce pokoušel se s kočujícím divadlem po
českém venkově udržet alespoň jiskřičku národ-
ního života. Zemřel, stejně jako Havlíček, roku
1856. 

Apropó Havlíček! Byli jste v Brixenu? V hotelu
U slona? Učitelům dějepisu se nedá věřit! Viděli
jste to tam? Jaképak útrapy.? Parádní dovolená!

Dnešním turistům by ovšem nemělo ujít, že Bri-
xen před 150 - 160 lety byl zapadlá horská samota,
málo podobná dnešnímu modernímu rekreačnímu
centru v malebném okolí.  Ani hostinec u Slona
nebyl tak vybavený a pohodlný jako dnes. Krom
toho tam Havlíček bydlel jen první měsíc, pak se
musel přestěhovat do soukromí, protože vrchnosti
se nelíbilo, že v šenku živě rozmlouvá s místními
obyvateli.  Ani tehdejší cestování nebyla žádná po-
hoda. Havlíčka tam vezli kočárem s koňmi 6 dní,
od 16. do 22. prosince, v zimě, ve sněhu a mrazu,
do drsného horského podnebí. Ale ovšem, hlavní
příčinou Havlíčkova strádání nebyl Brixen.  Havlí-
ček nebyl ke krásám okolí necitlivý, a když mu to
zdraví dovolilo, chodil po kopcích, aby „pěstoval
oudy“. Strádal svou samotou, svou odříznutostí od
světa, v kterém žil a pracoval. Kdyby ho deportovali
do samého ráje, nepřestal by duševně strádat.
Krátce před tím vyhrál svou při s cenzurou u soudu,
přátelé výsledek radostně oslavili. A jako blesk
z čistého nebe přišel ve 2 hodiny v noci policejní
přepad a deportace. Od rodiny (churavá manželka,
tříletá dceruška, ustaraná matka), od přátel, od
možnosti sledovat dění a pokračovat v práci, na
které mu nejvíce záleželo. To nebyl politický trest.
To byla pomsta.   

A Havlíček to všechno vylíčil s mužným humo-
rem v Tyrolských elegiích. V Brixenu je pěkně. Ale
nikdo nepopře, že tam Havlíček pobývat nechtěl
a že se odtamtud vracel už jen k manželčinu hrobu
a k vlastnímu konci. Zemřel, stejně jako Tyl, roku
1856.  Bylo mu 35 let. Tyl byl o 15 let starší.
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Karel Hynek Mácha byl Tylův druh na jevišti
ochotnického divadla. Krátký život (zemřel v 26 le-
tech), ale nesmrtelné dílo. Zrození básníka, tak na-
zval F. V. Krejčí svou krásnou studii z dějin české
literatury a jemu ji věnoval. Na Máchu se Harpyje
vytasily s částí deníku, kterou si psal šifrovaným
písmem, aby jeho nejsoukromější záznamy zůstaly
utajeny. Nezůstaly. Tajné Máchovo písmo rozluštil
Jakub Arbes. To byl nejen spisovatel, ale i literární
vědec. O Máchovi napsal více než 20 statí, svým
výkladem a hodnocením se zasloužil o jeho popu-
larizaci. (Podobnou zásluhu si získal i za dílo Ne-
rudovo.) Arbes, autor napínavých a často téměř
detektivních romanet, měl smysl pro luštění záhad.
Rozluštil i Máchovo tajné písmo. Ale držel to v taj-
nosti.  Byl přesvědčen, že básníkovo soukromí, pri-
vatissimum, nepatří veřejnosti. Utajení vydrželo do
90. let 20. století. Tehdy bylo porušeno.

Dnešní elektronické Harpyje vykládají svému
publiku, jak byl básník licoměrný, když psal nád-
hernou čistou a povznášející poezii, a přitom jím
vládl hrubý tělesný chtíč. Básník? Byl to erotoman,
neurvalec, žárlivec a hrubec. Obraz básníka země
krásné, země milované by se měl změnit ve smyslu
jeho „erotických orgií“. A deník by se měl zařadit
do osnov vyučování literatuře. Studenti ocení se-
xuální praktiky podobně jako v Kámasútře a deník
jim bude bližší než celý Máj. Ostatně, můžeme se
jich prý zeptat, co by chtěli číst raději? Deník nebo
Máj? 

Tak až sem jsme s Harpyjemi došli, básníku,
který jsi rozezněl novodobou řeč básnickou, který
jsi byl nazván knížetem mezi básníky, snivcem, bu-
řičem. Kterému J. Hora věnoval své Máchovské va-
riace s verši: „Poutníku, sbohem. Lučinou zacházíš,
zajdeš, a než rtoma ti slova lásky uplynou, v svém
umlknutí budeš doma.“ 

Myslím, že to, co chtěl mít básník utajeno, mělo
zůstat utajeno. Ale když už bylo jeho právo na sou-
kromí porušeno, měli bychom respektovat pravdu
a míru. Nenafukovat senzace. Srovnávat několik
Máchových poznámek o poloze „oudů“ s Kámas-
útrou je nehorázný reklamní trik. Obsahem bohatá,
svým způsobvem kultivovaná indická učebnice tě-
lesné lásky ze 4. - 5. století podává na mnoha
stránkách vybraným jazykem klasického sanskrtu,
a s využitím řady traktátů předchozích, praktickou
životní filozofii daného místa a času vůbec, a pou-
čení o sexuální rozkoši zvláště. Mácha si jen stroze
poznamenal pár údajů, nevíme proč. Ale o Máchovi

se z těch několika šifer také nic nového nedovíme.
To více nám poví F. X. Šalda: „Mácha miloval tem-
nou smyslnou láskou, mučivou a trýznivou (i sebe-
mučivou), a trpěl smyslnou nenávistí, bídou
egoistické lásky, která se nechce dělit a bojí se, že
je zkracována a podváděna. Hoře z toho, že se ne-
může osvobodit z jejího mučivého, hluboko zary-
tého pouta. Žádné „vytržení“, ale chladný rozum
stojí v ní na stráži, rozum, který počítá a váží poži-
tek a střeží jej, aby mu neunikl. Pozoroval i v lásce
chladně a zbystřeně – měl ten druh smyslnosti,
který nezapomíná na sebe ani v paroxysmu roz-
koše, počítal ve své lásce, vážil, měřil, hlídal, po-
dezíral, a že se nedovážil, že se nedoměřil, že se
nedohlídal, v tom je jeho mučivá trýzeň.“ „Ale ja-
kápak trýzeň“, praví student. „To je přece hustý,
když i Mácha...“.

Sexualita přestala být v dnešní době tabu. Dne-
šek si zakládá na osvobození sexuality od před-
sudků. Ve skutečnosti právě z předsudků nezralé
a zvrácené sexuality prosperují celá průmyslová
odvětví. Popkultura sytí sex bez zábran, od rána do
večera máme být sexy, užívat si sexu, sledujeme
sexy celebrity a jejich sexuální skandály, nahota již
unavuje a nudí, pěstuje se sexuální turistika, ho-
mosexualita, pedofilie, sadomasochismus, ba ob-
jevilo se i sexuální kanibalství. Jak do toho
zapadají Máchovy „orgie“? Chudák básník, zapsal
si tajným písmem, jak se pomiloval se svou snou-
benkou. Pravda, nebásnickým jazykem. Ale k čemu
to pozdvižení u klíčové dírky do jeho nejintimněj-
šího soukromí? K čemu to masové  voyerství? Má
to být protějšek k masovým exhibicím celebrit?
Náš kulturní okruh má také svého kultivovaného
učitele lásky, básníka, který kromě mnoha jiných
témat dovedl zbásnit i sexuální intimity. Publius
Ovidius Naso před 2000 lety věděl své a varoval
čtenáře: „Nestav na odiv projevy, které si žádají
soukromí, neboť veřejně, před zraky všech, jen
různě dobytek se páří.“ Ty šifrované záznamy
mohou snad jitřit fantazii nezralé sexuality, ale to
nemůže ospravedlnit záměrně Harpyjemi vyvola-
nou pikantní aféru, která nemá nic společného
s hudbou básníkovy duše, s písní o kráse i hrůze
života, o milostném kouzlu, které rozechvívá celou
přírodu, a o lásce k zemi, „zemi krásné, zemi mi-
lované“.  Ta aféra by měla být zapomenuta.

Ale dehonestující doteky Harpyjí postihují autory
a díla našich literárních dějin na stránkách maga-
zínů zcela nepředvídatelně.
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Nedávno jedna mladá spisovatelka vyplísnila
Jana Nerudu dost neomaleně pro – četla jsem
s úžasem – antisemitismus v Malostranských po-
vídkách. Polekala jsem se. Něco mi ušlo? Honem
jsem knížku prolistovala. O židech jsem našla dvě
zmínky. „Snad dvě třetiny z nich mají gážovní listy
u žida, jenž jim prvního dá z milosti, co chce.“
O kus dál charakterizuje kohosi paní hospodská:
„Ti se přihnali jako židé na licitaci.“  Paní spisova-
telka by měla vědět, že malý židovský kupec nebo
šenkýř, který půjčoval peníze na úrok a byl pro to
v obecné nepřízni, patřil v době předbřeznové, ale
i později k typickým postavám české společnosti.
Měla by také vědět, že zákon židům jinou činnost
nedovoloval, takže se bez souvislosti se ziskuchti-
vým aktivitami na veřejnosti ani objevovat nemohli.
Ty zmínky v povídce „Kousky zápisků praktikanto-
vých“ nemají podtext rasový, ale sociální. Neruda
to nenapsal jako antisemita, ale jako realista.
Ostatně Neruda podal v řadě fejetonů z pražské ži-
dovské čtvrti svědectví o tamější bídě a dožadoval
se pro židy spravedlnosti. Ale to už paní spisova-
telku nezajímá.  Vždyť neúcta a neláska k naší kul-
tuře a jejím představitelům se dnes zdá být
zajímavější, poutavější, plná senzací a pikantních
dehonestujících objevů. I když se obvykle míří
vedle. Ale kdo si dá práci s tím, aby pátral, jaká je
skutečná pravda?

Oč pěknější vztah k Nerudovi měl František
Halas. Najdeme u něho Variaci na téma z Prostých
motivů: „Kdyby tak v parku sedával, jak sedával
před lety, tu roztřesen do zad bych se mu vkrad.
Mé modré oči pitomé, můj hlase hanbou bezhlasý:
Pane Nerudo, máte mne trošku rád?“

A ještě jednou Halas: „ Mým životním štěstím je
možnost psát mateřštinou, která je krása a nesmr-
telnost sama. Jasný kníže českých básníků, Karel
Hynek Mácha zázračně rozvázal vzpurným gestem
její zadrhnutý uzel. On a Božena Němcová jsou až
dosud mírou jejího rozkřídlení. Karel Jaromír Erben
zasnoubil ji s poezií lidu, Neruda dal nevídanou
cudnost a sevřenost, zněžnil ji Sládek, rozkošatil
Vrchlický, zmelodizoval její první houslista Sova.
Až k hvězdám vynesl Březina, řád a přísnost kázal
Šalda, vzpouru a patos tam vnesl Bezruč, jakou jen
kantilénou zpívá v Hlaváčkovi, vřavou světa a boje
v Neumannovi, národní hrdostí prostoupil ji Dyk,
rosnou líbezností zkropil Toman, a tak ještě celý
růženec jmen, ať Hora, Seifert, Holan, Nezval, Za-
hradníček, až po ty nejmladší, celý růženec jmen

objímá prsty génia této země, prsty, které nepustí
dědictví, které střeží a kterým vládnou.“ 

Co platná Halasovi jeho výsostná poezie, co
platno spojenectví se všemi básníky, které vyjme-
noval. Byl přistižen, byl dopaden. Tak jako Ovidius
před 2000 leta napsal svou Ars amatoria (O umění
milovat), tak i Halas zbásnil roku 1932 pár veršů
o pohlavním spojení. Šlo o soukromou bibliofilii pro
velmi úzký okruh známých. Ale po roce 2001, kdy
byla sbírka vydána bez omezujícího určení, dostaly
Harpyje svou příležitost. Básník dvojí tváře! Mravní
rozpolcenost! Předstíraná čistota citů a vztahů ve
známých básních a přitom – tělesný chtíč! I ptám
se, co mění na Halasově díle skutečnost, že měl
kromě ducha také tělo? Proč nerespektovat, že
verše o tělesnosti byly určeny jen blízkým zná-
mým?  Proč je jako privatissimum nevzít jen mlčky
na vědomí?? 

Dnešek se pyšní sexuální otevřeností. Ale ve
skutečnosti neví, co je sexualita nezkažená, přiro-
zená a čistá. Nezná nevýslovné kouzlo tělesného
spojení dvou bytostí na dotvrzení jejich magické
spjatosti a jejich společného osudu dobrého
i zlého. Místo toho otevírá každodenní trh s těles-
nými vnadami a jiným masem a s hojnými afrodi-
siaky, dokonce i na internetu. Mnozí touží po
svobodě neřesti, nemravnosti, skandálů a afér. Klí-
čovou dírkou sledovat tajemství sexuálních před-
stav a praktik v soukromí ložnic. Zaklínáme se
Freudem, sexualita je pokládána za dominantní sílu
div ne celého vesmíru, ale ve skutečnosti jsou
mnozí u vytržení z každé obscénnosti, oplzlosti
a chlípnosti. To nesvědčí o sexualitě přirozené
a zdravé. K úspěchu bavičů na všech jevištích i ob-
razovkách dnes stačí čerpat z výraziva vulgárních
nápisů, jak jsme je v dětství mohli číst na prken-
ných ohradách a na stěnách nádražních záchodků.
Dnes se ovšem vracejí v mnohem nákladnější po-
době, jako všudypřítomný bulvár a porno. Nízkost
triumfuje, a Harpyje s potěšením znectí a znečistí
všechnu kulturu, etiku, estetiku, krásu a lásku -
všechno k obrazu svému. Pornografie a koprolálie
jen kvetou. Jak jsme se vzdálili od staletími pro-
věřených základů naší kultury!   

V dějinách literatury jsme byli zvyklí sledovat
zápas o smysl lidského života, o ideje, osudy ná-
roda a jeho básníků. Jejich vášně, úsilí, zklamání
a touhy, přenášené z pokolení na pokolení. Jejich
vize a sny, které předávají mrtví živým a dosud ne-
narozeným. Avšak tyto dějiny nejsou pro Harpyje
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než předmětem hanobení, tupení a špinění, pohr-
davých špiček a úšklebků.

Před časem se šplouchlo špínou na básníka J.
S. Machara. Byl prý antisemita. Nic jsem o tom
nikdy neslyšela, ale to ovšem není důkaz. Tak
k pramenům, ať si to ověříme. V Konfesích literáta
najdeme vzpomínku z dětských let. Školák Ma-
char byl v kostele ministrantem. Jednou při hodině
náboženství, v které katecheta velmi působivě vy-
líčil ukřižování Páně, stal se z něj a z celé třídy
„zuřivý antisemita“. Machar vzpomíná, že na-
tloukli svým židovským spolužákům hned, jak se
oni po hodině katolického náboženství vrátili do
třídy. Katoličtí žáci tak pomstili na židech smrt
Pána Ježíše. Byli na to hrdí, tím spíše, že Kristus
byl vážný a krásný, kdežto židé okolo zlí, oškliví
a rozcuchaní, jak jim katecheta na obrazech uka-
zoval. 

V dospívání prošel Machar „náboženskou revo-
lucí“. Jako dospělý básník v cyklu Svědomím věků
horoval pro antický Řím a zatracoval křesťanství,
tento „jed z Judey“. Ve sborníku Českým životem
z roku 1920 komunikuje s představiteli židovstva
a s veškerou úctou kulturního člověka říká např.:
„Stali jste se světoobčany a zůstali při tom náro-
dem – buďte pyšní, že i tento problém budoucnosti
byl řešen Vámi prvními.“ K sjezdu českých židů
mluví „o nezištné a obětavé práci našich židů“,
připomíná řadu jmen zasloužilých osobností a na-
bádá, aby se rychle přeložila k obecné kulturní po-
třebě některá díla, kterými židé přispěli k osvětě
a která dosud nemáme. A tak se ptám. Tohle je pro
Harpyje antisemitismus?

Nejčastějším terčem kritiky je ovšem Alois Ji-
rásek. Jako v době nástupu fašismus roku 1938,
tak i dnes je prohlašován za šiřitele lživých inter-
pretací našich dějin. Tím je v zastoupení odmítnut
i František Palacký a T. G. Masaryk, jejichž pojetí
dějin beletrizoval. Jako středoškolský profesor dě-
jepisu psal historické povídky a romány. Respek-
toval historická fakta, ale evokoval zároveň děje
a vytvářel dobové situace a postavy podle své fan-
tazie, tak jak to dovoluje básnická licence. Přitom
přísně zachovával logiku dobových vztahů a reálií.
Nikde na světě nejsou autoři historických románů
(např. Walter Scott, Alexander Dumas, Henryk Si-
enkiewicz) osočováni jako falzifikátoři dějin. To jen
našim Harpyjím se taková špinavá nálepka hodí.
Hlavní pře se vede, jak jinak, o místo husitů, Bílé
hory a národního obrození v našich dějinách. His-

torická pravda ovšem nedovolí, abychom přistu-
povali na přepisování našeho národního dějepisu
a podléhali hanebnému znesvěcování a nactiutr-
hání, jak je praktikují Sprejeři a Harpyje. 

Pamatujete se, jak končí Bradburyho výstražná
vize ohrožené kultury? Knihovny jsou zničeny,
knihy spáleny, technologie se nerušeně rozvíjí, zlo-
pověstná lidskost se svým věčným hledáním a tá-
záním je vymýcena.

Jen kdesi v houští na opuštěných silnicích a na
křovisky zarostlých dávných kolejích se potloukají
hloučky lidských bytostí – navenek tuláků, uvnitř
a dohromady však -  knihoven. Každý z nich umí
zpaměti knihu svého oblíbeného autora a může ji
kdykoli odříkat. Ústně tak mohou předávat utaje-
nou kulturu dětem. Samozřejmě, spousta vědo-
mostí se poztrácí. Ale Ray Bradbury věří, že přijde
čas, kdy lidé přijdou na to, co se to stalo, a proč
pod nimi svět vylétl do povětří! „Nemůže to trvat
věčně!“

12. 2. 2018
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Pod sluncem se neděje nic nového; co bylo
včera, bude i zítra, historie se opakuje a kdo se
nepoučí z frašky, prožije ji jako tragédii. Nebo na-
opak?

Je užitečné vracet se k pramenům, i kdyby byly
kalné.

Vraťme se tedy do doby, na kterou ještě mnozí
z nás dosáhnou vlastní pamětí. A když nedosáh-
nou, dobře jim tak.

Dnes učitelé straší už i prvňáčky bolševismem.
Agitaci si nemusí pracně vymýšlet, výstižněji než
Hitler to beztak nevyjádří. Samozřejmě s výhra-
dou, že vypustí „Židy“:

„Muselo se s nimi (Židy) zacházet jako s baci-
lem tuberkulózy, kterým se mohlo nakazit zdravé
tělo. To nebylo kruté, když i člověk vzpomněl, že
i nevinní tvorové přírody jako zajíci a jeleni mu-
seli být zabiti, aby nedošlo k újmě. Proč by tedy
měl člověk ušetřit ty zrůdy, které k nám chtěly
zavléci bolševismus? Národy, které se nezbaví
Židů, zaniknou.“

Ani Evropská unie není třeskutá novinka.
Puzení ke sjednocení kontinentu má jako všecko
lidské konání rozmanité či dokonce protichůdné
důvody i cíle. Když odhlédneme od dnešní EU,
zatím nejblíže byl svaření Evropy do jednoho
kusu Adolf Hitler. Nebylo to tak dávno, jak se
zdá. Vůbec neuškodí, když se na projekt, který
měl učinit Třetí říši sjednotitelkou a neomezenou
vládkyní Starého světa, podíváme. Sjednocení se
mělo dát ohněm a mečem. Projekt se uskutečnil
jen zčásti a jen na několik let. Pozdější sjedno-
titelé sáhli k jemnějším nástrojům. Ba možno
říci, že o nich začali přemýšlet už v době, kdy se
Třetí říše sunula volným pádem k zániku. Chuť
na Čtvrtou říši však rozhodně ani Německo, ani
jeho bývalé soupeře neopustila. Naopak, s jídlem
roste chuť.

Názor nechť si každý udělá sám. Pokud najde
nějakou podobnost s dneškem, pravděpodobně
ho napadne, že podobnost není náhodná. 

Historie je matkou budoucnosti. Vlastně ani ne
matkou, spíš sestrou nebo nanejvýš sestřenicí.

Válečný zločinec generál Stülpnagel, bývalý ve-
litel německé okupační moci v Paříži, si v lednu
1947 zahrál na Sibylu: 

„Němci hospodářsky a biologicky v poměru ke
svým nepřátelům druhou světovou válku vyhráli
a za 25 let budou s to, zahájit poslední etapu
svého boje o světovládu s větší nadějí na úspěch
než v roce 1939.“

I poučení z revolučního vývoje možno načerpat
v minulosti. H. B. Gisevius píše o lipském procesu
s van der Lubbem: 

„K tomuto státnímu převratu studenou cestou
bylo zapotřebí živé vývěsky, lajdáka, jehož bylo
lze fyzicky ukázat ve vší jeho zchátralosti, bylo
potřebí nějakého drastického obětního beránka.“

Kdo si vzpomene na Zifčáka, nechť mne ze
svých nebezpečných úvah vynechá.

Gisevius jako by byl na Národní třídě v listo-
padu roku onoho:

„V revolučních dobách může dobré heslo způ-
sobit zázraky.“

Což takhle: „Nejsme jako oni!“?
Nenosí se však dnes, co se nosilo ještě loni.

Jasnozřivě předpověděl další vývoj:
„Vítězství nezískali žádní idealisté. Rozhodující

úspěch přinesla kompaktní většina a tato teď vy-
plašená, povykující masa chce teď svoje úroky.
‚Starý bojovník‘ – sociologicky spíše ‚hledač
místa‘. 

I pochybovači jsou strženi do proudu naděje
a radosti. Rozněcující heslo, nový rytmus, lidový
způsob mluvy, mladistvě veselý zpěv, vášnivé
sliby!

Prapory, diplomy čestného občanství, holdovací
telegramy, přejmenovávání ulic.

Celý svět se dělí na padouchy a hrdiny, minu-
lost a věčnost, století nevědomosti a tisíciletí
spásy. Platí zlaté pravidlo: revoluce se nejfanatič-
těji obracejí proti svým posledním protivníkům.

Kdyby dnes někdo uspořádat z oněch pohnutých
dnů zvukovou reportáž, lid by nevěřil vlastním uším,
co všechno si tehdy dal namluvit a co všechno sám
přitom spolu nahlučel a nazpíval.“

Chybí jen jízda na koloběžce po staroslavném
Hradu, ale tu ani jasnozřivý Gisevius nemohl tušit.

Jeho kniha se nicméně čte jako manuál kon-
trarevoluce: 

„O parlamentu se začíná hovořit jako o drahém
zpěváckém spolku, protože kromě povinného já-

Nahnilá panevropská vejce
KAREL SÝS
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sotu je mu dovoleno jen zazpívání obou národních
hymen.“

Kdyby Giseviovu knihu Až k hořkému konci četl
Miloš Jakeš, byl by býval oželel osudný víkend na
Orlíku:

„V hodinách akutní krize se nikdy nemá chodit
na dovolenou. Přítomnost rovná se moc, mnohdy
dokonce záchranu života.“

Nezdá se vám, že dnešek vypadl z oka včerej-
šku?

„Odpůrci režimu – uznaní nepřátelé státu – byli
odstraňováni studenou cestou: byli obklopeni kor-
donem mlčení, a to buď tak, že se jejich jméno ne-
smělo objevit v tisku a jim samým bylo zakázáno
jakékoli veřejné vystupování, nebo že se o těchto
zatracencích rozšířila pověst, jako by každý styk
s nimi měl pro odvážné přátele nebo známé těžké
následky.“

Mazanější vítězové volí osvědčenou taktiku:
„Himmler z taktických důvodů u známějších

osobností dával přednost studené izolaci a sám
se před všemi lehkověrnými slunil v pověsti člo-
věka velkomyslného, který nechává i uznané pro-
tivníky systému pobíhat ‚na svobodě‘.“ 

Rovněž další rada, zaznamenaná Giseviem, je
trvale použitelná:

„Parlamentní aritmetice Hitler napomohl zatče-
ním celé komunistické frakce.“

Vraťme se do protektorátních Čech, nikoli Léta
Páně 2018, nýbrž 1944:

Národní politika 21. července horovala:
„Buďme všichni Prozřetelnosti vděčni. Ta roz-
hodla, aby Vůdce své dílo dokončil s úspěchem.
Zejména i my Češi. Vždyť i nás národní osud zá-
vidí v první řadě na vítězství Říše v jejím boji proti
mocnostem temna na západě i východě, hlavně
pak na porážce bolševismu.“

Dr. Robert Ley, náčelník německé pracovní
fronty, oplýval nápady, jak zvětšit příjmy němec-
kých dělníků. Například chtěl vytvořit obrovské
loďstvo, složené ze sta zábavních parníků pro děl-
níky. Snažil se ulevit bytové nouzi vypsáním sou-
těže na obrovské stavební projekty. To mu jistě
slouží ke cti. Dej lidu do držky, dá ti do dížky.
V Česku občas i obráceně: Dej lidu do dížky, dá ti
do držky.

Napsal také knihu natolik přehnaných chvaloz-
pěvů na Vůdce, že ho uvedl do rozpaků. Hitler dal
celý náklad zničit až na jediný exemplář, který za-
řadil do své osobní knihovny.

Kam se na Leye hrabe Petruška Šustrová nebo
autoři písně Závidím vám manžela, paní Havlová!

V norimberském vězení Ley sepsal traktát
„Život nebo slávu? Politický rozbor“.

Věnujme mu zvýšenou pozornost:
„Věk národů skončil; začíná věk kontinentů.

Jednotlivé národy budou hrát jen podřadnou
úlohu; v příštích tisíci letech se rozvine boj o udr-
žení a zachování ras. Adolf Hitler vždycky před-
vídal toto rozuzlení, věděl, že jestliže Německo
podlehne, padne také poslední národ ve smrtel-
ném boji za všechny národy a státy a především
za Evropu.

Dva kontinenty ovládají svět – Amerika a Asie,
ačkoliv Asie se dočasně skládá ze dvou velkých
skupin, z Ruska a z Číny. Považuji Anglii za část
amerického kontinentu, neboť bez Ameriky
a Ruska by se nikdy nedostala tak daleko.

Uprostřed mezi Amerikou a Asií leží Evropa,
která je v současné době ovládána zpola tím
a zpola oním činitelem. Bohužel, demarkační čára
probíhá středem Německa vzhledem k jeho ze-
měpisné poloze. ‚Kdo ovládá Německo, ovládá Ev-
ropu‘, praví staré přísloví. A v tom tkví jádro celé
věci. Proto půjde boj dál, dokud nebude otázka
vlády rozhodnuta…

Nejhorší ze všeho je nebezpečí, že jestliže
srdce Evropy, Německo, se zastaví, celé tělo
začne chřadnout a odumře. Jelikož však něco ta-
kového jako vakuum ve světě nebo mezi národy
není, zaplavila by Evropu Asie se svými fantastic-
kými populačními možnostmi. Amerika, která je
sama nedostatečně zalidněna, by se tohoto osid-
lování Evropy nezúčastnila a nemohla by tedy
o jejím osudu rozhodovat. Mocenský potenciál by
se tedy nutně obrátil ve prospěch Asie. Okupace
by na věci nic nezměnila. Moc Německa a Evropy
v lidech a v energii by byla roztříštěna a asijská
moc a asijské obyvatelstvo by je všude nahrazo-
valy, jak se to děje už nyní. 

Velmi významný důvod je to, že Asie má moc-
nou a dynamickou Ideu – bolševismus. Proti ní
nenašly až dosud západní národy rovnocennou
obranu. Každý si může myslet o nacionálním so-
cialismu, co chce; ale až dodnes to byla jediná
idea, která dovedla sdružit své přívržence pevně
proti bolševismu. Jsem přesvědčen, že takový
bude vývoj, dokud tomu nebude učiněn konec.
Německo – dokonce i dnešní Německo, německý
lid – a jeho bývalí západní nepřátelé – Amerika
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a Anglie, především Amerika – mají stále dosti
moci, aby zastavili a zvrátili tento vývoj…

Amerika je nyní beze všech výhrad světovým
vítězem a tím i vládcem nad světem. Vzhledem
ke své technické a zbrojní převaze má dosti času,
aby mobilizovala pro svou potřebu stále existující
síly Německa – Evropy a použila jich tak, aby si
zajistila svou hegemonii s konečnou platností…

Nacionálně socialistická myšlenka prokázala ta-
kovou autoritu, vůdcovství a kázeň, že jí zatím není
rovné. Může jí být stále použito. I vůdce svým se-
beobětováním může sálat z hrobu mystickou sílu,
která bude možná působivější než síla žijícího
Adolfa Hitlera. Kdo dokáže využít této síly, bude mít
Německo a s Německem Evropu. Neboť získá na
svou stranu těch 80-90 milionů Němců; a jelikož
myšlenky se nerozdělují podle okupačních zón
a moderní zpravodajské prostředky umožňují šíření
myšlenek přes demarkační čáry, zaváže si ten, kdo
bude jednat tak moudře a tak jasnozřivě, všechny
Němce…

Především německá mládež. Neoddávám se
žádným iluzím; přidali by se bez výjimky k Ame-
rice, kdyby Amerika měla odvahu podniknout tyto
kroky. Neboť já znám Němce jako málokdo.
Vděčně se chopí americké ruky, která je zachra-
ňuje před zkázou…

Nyní se obracím k tobě, německý lide. Musíš
se rozhodnout buď pro, nebo proti, pro Ameriku
nebo pro Asii. Nemáš jiné volby…

Asie tě pohltí a zaplaví. Německo a Evropa se
stanou součástí Asie. Všechno, co má hodnotu,
vše, co je ušlechtilé, bude degenerovat, německý
lide… Vůdce odmítl uzavřít jakoukoli dohodu
s Asií, protože věděl, že by se Německo utopilo
v přívalu. Vážil si, snad i obdivoval Stalina, avšak
vždy potřásl hlavou, jakmile někdo nadhodil
otázku sblížení… Viděl v Německu hráz, která
tento příval zadržuje, a v tom také viděl svůj úkol
a své poslání.

Nyní je tato hráz protržena. Ty, německý lide, ji
sám nemůžeš znovu vystavět. Amerika ji musí vy-
budovat, jestliže si přeje sama žít, a ty, německý
lid, jí musíš v tom pomoci. Neboť pro tebe a pro
Ameriku není jiné možnosti.

Amerika netouží zbavit tě tvé národní individu-
ality. Naopak, musí si přát, aby sis ji podržel. Jed-
nak je Amerika sama z evropské krve – téměř
z jedné třetiny je to krev německá – jednak to tvá
individualita dodává síly, které Amerika potřebuje

pro nastávající zápas s Asií… Čím těsněji spojíš
svůj osud s Amerikou, tím bude pro tebe lépe…

Jen tehdy, začneme-li se zabývat vážně tímto
problémem, můžeme přikročit k dalšímu – uvést
německý lid pod ochranu Američanů a učinit
z něho člena amerického společenství…

Tento krok musí být podniknut ve jménu Hitle-
rově, nikoliv proti němu. Nacionálně socialistická
idea – očištěna od antisemitismu – spojena s ro-
zumnou demokracií – je nejhodnotnější věcí, kte-
rou může Německo přispět. Bez této myšlenky je
zřízení evropské zdi proti Asii naprosto nemožné.
Jedině národní socialismus působí usilovně proti
bolševismu…

Akce musí být rozvíjena v naprosté tajnosti.
Myslím, že je to především v zájmu americké za-
hraniční politiky, aby si jejích zásahů nepovšimla
Asie příliš brzy. A je také v zájmu Německa, aby
bylo používáno této ilegální cesty při stycích
s Němci i s těmi, kteří žijí na východě a na jiho-
východě. A pak propaganda ve prospěch Ameriky
a pro usmíření se židy bude pronikavější, bude-li
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mít příchuť ilegálního romantismu. Znám Němce,
zejména mládež…

Jestliže se Amerika neujme vedení, ujme se ve-
dení Asie! Německo je bez vůdce; chce-li vůbec žít,
a ono chce a musí žít, i kdyby to znamenalo vzdát
se poslední a nejvyšší hodnoty – své podstaty –
pak se musí o někoho opřít, buď o Ameriku, nebo
o Asii. Asie je na pochodu, Amerika musí sáhnout
k činům a Německo se musí uchýlit bez váhání
a s naprostou důvěrou pod ochranu Ameriky…

V každé válce dosáhla vítězství správná strana.
A jelikož jsme byli my, Němci, vedení nacionálním
socialismem, tak těžce poraženi, je zřejmé, že
jsme neměli pravdu. A jelikož antisemitismus tvo-
řil tak značnou část našeho programu, usoudil
jsem, že v tom byla naše velká a těžká chyba.“

Nacistický předseda gdaňského senátu Her-
mann Rauschning zaznamenal slova předního
ideologa „krve a půdy“ Darrého z léta 1932:

„Německo, jak tu dnes je, není biologickou jed-
notkou. Německo jí bude teprve tehdy, až bude
Evropou. Bez moci nad Evropou musíme zakrnět.
Německo je Evropa. 

Potřebujeme Evropu a její kolonie. Německo je
vždycky jen počátek. Žádná evropská země není
již celkem. Pro nás je to Evropa. Kdo ji vyhraje,
vtiskne pečeť příštímu věku. My jsem povoláni.
Nepodaří-li se nám to, zanikneme, jako zajdou
všechny národy Evropy.

Železné jádro, ústřední velký stát uprostřed;
Čechy, Morava, Rakousko jako jeho integrální sou-
části; potom věnec malých a středních nesamo-
statných státních útvarů; to je kostra německé
veleříše. Baltské státy, střední, na nejužší etnogra-
fické hranice ořezané a od východního moře od-
říznuté Polsko, větší Maďarsko, Srbsko
a Chorvatsko rozložené ve své součásti, zmenšené
Rumunsko, Ukrajina sestavená z několika samo-
statných složek, jihoruské, kavkazské státy: to je
budoucí spolková říše, která by dala Německu zá-
klad jeho moci. Na severovýchodě pilíř Finsko, na
jihovýchodě pilíř Gruzie. Vše však jednotně udržo-
váno společnou armádou, společným hospodář-
stvím i měnou, společnou zahraniční politikou. 

Ale to vše by zůstalo bez budoucnosti a jako
pouhý efemérní útvar, kdyby zde nebyla prováděna
plánovitá populační a depopulační politika. Veli-
kým nebezpečím pro bílou nordickou rasu je velká
biologická plodnost východoslovanského člověka,
který jako vše méněcenné nahrazuje nedostávající

se kvalitu kvantitou, to jest značnou plodností
svých žen. Agrárním bolševismem poválečné
doby, to jest rozdělením latifundií na drobné rol-
níky, tato plodnost ještě povážlivě stoupla. Zna-
mená to, že je nutno slovanské malé zemědělce
znovu odpoutat od hroudy, nadělat z nich dělníky
bez majetku, aby jejich plodnost poklesla. Zna-
mená to převést zemědělskou půdu v největším
rozsahu do rukou německé panské vrstvy. Velko-
statkářem může být v celém východním prostoru
jen Němec. Sedlák jiného kmene musí se stát opět
dělníkem, zemědělským kočovním dělníkem i pro
říši a nevyučeným dělníkem průmyslovým…

Je nutno mít odvahu k analfabetismu právě tak
jako k pohanství. Ideál všeobecného vzdělání je
dávno překonán.

Jen když vědění opět získá charakter tajné
vědy a nebude obecně přístupné, bude opět moci
zaujmout tu funkci, kterou normálně má, totiž být
prostředkem k ovládnutí lidí.“

Hitler vývody věrného palatina rozvedl:
„Jen jedno, moji stoupenci, musíte mít stále

před očima. Nebudeme nikdy dělat velkou poli-
tiku bez pevného, ocelově tvrdého jádra moci
uprostřed. Jádro osmdesáti nebo sta milionů sou-
středěně sídlících Němců! K tomu jádru náleží
Rakousko. To je samozřejmost. Náleží však
k němu také Čechy a Morava a náleží k němu zá-
padní oblasti Polska až k jistým strategickým hra-
nicím. Náleží k němu však také baltské státy,
které měly po staletí tenkou hořejší vrstvu ně-
meckou. Ve všech těchto oblastech bydlí dnes
převážně cizí národní kmeny. A bude naší povin-
ností, chceme-li založit svou veleříši pro věčné
časy, tyto kmeny odstranit… 

Čechy přesadíme na Sibiř nebo do oblastí vo-
lyňských, vykážeme jim rezerváty v nových spol-
kových státech. Češi musí pryč ze střední Evropy.
Dokud tam budou, budou vždy ohniskem husit-
sko-bolševického rozkladu.

Kdo bude v budoucnosti vykonávat namáhavou
a špinavou práci, již bude vždycky zapotřebí
v každé národní společnosti, spočívající na
práci? Má snad být ponechána některá část na-
šeho německého lidu pro takové otrocké služby?
Řešení je v tom, že přikážeme k této otrocké
službě cizí evropské kmeny, Poláky, Čechy, Židy,
Italy a tak dále.“

Dnes není nutno stěhovat Čechy ani méně cen-
nější národy hned na Sibiř, zvláště když zatím
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není volná. Postačí, když budou zručně a hlavně
lacino montovat.

Ale nechme Vůdce dokončit myšlenku:
„Nejde tu o to, vytvořit zde takovou pokojnou Pa-

nevropu v malém, s dobrým strýcem Německem
uprostřed, který by svým studujícím synovcům pří-
jemně krátil dobu studií. Nebudeme krmit ve vel-
kém své vlastní dědice. Nýbrž jednou provždy je
nutno pro germánskou Evropu vytvořit věčně
platné politické a biologické základy. Moji stou-
penci, my v prvé řadě nemyslíme hospodářsky. Po-
třebujeme samozřejmě pšenici, olej a rudu těchto
zemí. Nač myslíme, to
je zbudovat své pan-
ství na věčné časy
a tak je zakotvit, aby
bylo zabezpečeno na
tisíciletí…

I my budeme dů-
slední a širokým
masám poskytneme
dobrodiní analfabe-
tismu…“

To se už bezmála po-
dařilo. Zbytek dokončí
inkluzivní školství.

Zapřáhnout se musí
i náboženství. Vlastně
spíš přepřáhnout.

„Z Ježíše nemůžete udělat árijce, to je ne-
smysl… Co dělala katolická církev, když pohanům
vštěpovala svou víru: udržet, co se udržet dá, a dát
tomu jiný výklad. Půjdeme nazpět po této cestě:
velikonoce nejsou již zmrtvýchvstání, nýbrž věčné
obrození našeho národa, vánoce jsou narozeniny
našeho spasitele: ducha hrdinství a svobody na-
šeho národa… Nahradíme kříž naším hákovým
křížem… Až budu mít mládež, ať se staří belhají
do zpovědnic. Ale mládež, ta bude jiná. Za to
ručím…

Naši rolníci nezapomněli na svou vlastní víru.
Ta ještě žije. Je pouze zakryta. Položila se na ni
křesťanská mytologie jako vrstva loje. Konzervo-
vala tak samotný obsah hrnce…“

A co nedokončí hákový kříž, dorazí islámský
půlměsíc.

Konečně přijde Hitlerův náčrt Evropské unie:
„Doprostřed postavím ocelové jádro velikého

Německa, ukutého v nerozbornou jednotu. Ra-
kousko, Čechy a Morava, polský západ. Blok sta

milionů, nezničitelný, bez trhliny a bez cizích
národností. Pevný základ našeho panství. Pak
východní spolek. Polsko, baltské státy, Ukra-
jina, Povolží, Gruzie. Ovšem spolek, ale nikoli
rovnoprávný partner, rozumějte dobře, spolek
pomocných národů, bez armády, bez vlastní po-
litiky, bez vlastního hospodářství. A nepomýš-
lím na to, že bych měl činit nějaké ústupky na
základě citovém. Dejme tomu obnovit Maďar-
sko. Nečiním žádného rozdílu mezi přáteli
a protivníky. Doba malých států minula. Také
na západě. Západní spolek. Holandsko, Flandry,

severní Fransko. Severní spolek. Dánsko, Švéd-
sko, Norsko…

Německo a Rusko se neuvěřitelně doplňují.
Jsou přímo stvořeny jeden pro druhého. Ale právě
v tom tkví pro nás nebezpečí, že budeme vysáti
a jako národ se rozplyneme. Všimli jste si, jak
Němci, kteří byli dlouho v Rusku, nemohou být již
nikdy Němci? Nesmírný prostor je fascinoval.
Vždyť Rosenberg je jen proto proti bolševikům,
protože mu znemožňují být Rusem…“

A teď, soušky učitelky, pozor!
„Nejsem jen překonavatelem, jsem také usku-

tečňovatelem marxismu, jestliže to, co chtěl a co
v něm bylo oprávněné, svlečeme z jeho židovsko-
talmudské dogmatiky… 

Nemohou být dva vyvolené národy. My jsme
národ boží. Neříká to vše?“

Doufám, že říká. Moudrému napověz, hloupého
kopni. Ale prosím rychle, než bude pozdě!

5. 2. 2018
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ČESKÁ DUŠE
MARIE L. NEUDORFLOVÁ

Nějakou přesnou definici duše nelze vytvořit.
V naší civilizaci je duše většinou chápána jako ne-
hmotná substance, spojená s člověkem jako jed-
notlivcem, ovlivňovaná a spojována s jeho
myšlením a činy (duše čistá, hříšná, černá, ne-
mocná, zlomená, zatracená), a obvykle také s for-
mou posmrtného života. To však neodpovídá tomu,
co si představujeme o duši kolektivní, o duši ná-
roda.

A přeci se o duši národa může právem mluvit.
V optimálním případě je abstraktním a sdíleným vý-
sledkem zkušeností národa získaných společnou
existencí, úsilím, společnou obranou jak jeho exi-
stence, tak úrovně a všeho, co s ní souvisí. Součástí
jsou i sdílené hodnoty a dlouhodobé pozitivní ideály.
Jejich stopa je v duších většiny jednotlivců národa,
přenášená mýty, vyprávěním, krásnou literaturou,
znalostí historie, které tvoří vědomé i nevědomé
společné duchovní pouto sounáležitosti a zodpo-
vědnosti za minulost, přítomnost i budoucnost. Klí-
čovou roli hraje sdílený jazyk a péče o něho.

Do duše národa patří hlavně všechny pozitivní
hodnoty zděděné z minulosti a patří do ní i vědomí
povinnosti o tyto hodnoty pečovat, ať již jsou du-
chovní či materiální, rozmnožovat je a předávat je
dalším generacím. Do duše národa patří také rány,
které národ utržil v zápase o svou existenci a dů-
stojnost. Jsou varováním, že nepřátelé národa,
který si chtějí podřídit, zcizit jeho bohatství, ponížit
jeho důstojnost i existenci, začnou pustošit jeho
duši – prznit jazyk, plenit hodnotnou kulturu, ničit
vazby s pozitivní minulostí, narušovat společnou
identitu a pocit sounáležitosti, svádět vzdělanější
elity do služeb vetřelců, a tím vším znemožňovat
péči o úroveň národa, o společnou duši. Příkladů
takovéto situace existuje v historii bezpočet. Sou-
časná situace našeho národa do ní také patří
a není to v historii poprvé. Tyto zkušenosti a věr-
nost našich předků duši svého národa i za cenu
nejvyšší, musí být zdrojem vážného poučení.
V zájmu zachování duše českého národa, v zájmu
zachování a rozvíjení všeho cenného, co tvoří jeho
podstatu, je potřeba znalostí i mravní statečnosti
a někdy obrany i železem. 

V současné době je duše českého národa roz-
kládána téměř všemi zmíněnými způsoby, a její

obsah vyprazdňován a nahrazován morální a du-
chovní prázdnotou a materialistickou náplní neoli-
berálních hodnot redukujících lidi na pracovníky
a zákazníky, bavené upadlou kulturou. Většina lidí
cítí, že něco podstatného není v pořádku, ale jsou
desorientování ve světě zavaleným umělými pro-
blémy, materialismem, nepodstatnými informa-
cemi, lží a planými sliby. Ne svou vinou má většina
mladších lidí nejasno o své identitě, o ceně svého
jazyka, o cenně a bohatství své vlastní kultury, his-
torie, o všem, co tvoří cenný obsah duše národa.
Ne, že by zhasly všechny zdroje její podstaty, ale
je nejvyšší čas je vědomě sílit a křísit ty, které jsou
ve smrtelném ohrožení. Znalost naší kultury, his-
torie i osobní statečnost a péče o náš jazyk jsou
klíčem k úspěchu.

Ohrožená dobrá čeština, používaná našimi
předky téměř dva tisíce let, byla od středověku pě-
stovaná vědomě a s láskou. Jan Hus, Petr Chel-
čický a Jan Amos Komenský, a mnozí další, si byli
vědomi hodnoty, krásy a ceny češtiny pro úroveň
lidí. Její schopnost předávat vše cenné z generace
na generaci je věčná, je kořenem duše národa, po-
čínaje mýty, pověstmi, osvícenou náboženskou li-
teraturou, později hodnotnou krásnou a historickou
literaturou, vědeckou literaturou. 

O duši českého národa začali pečovat naši veli-
káni od konce 13. století s důrazem na pravdu
a neohroženou kritikou všeho lživého, co mocen-
ské vrstvy předkládaly obecnému lidu k věření.
Obranu duše národa viděli již tenkrát v respektu
pro pravdu poznanou, v poctivém vzdělávání lidí.
Někteří svou statečnost, jako Jan Hus, Jeroným
Pražský a další, zaplatili životem. Tím vtiskli české
duši na věky pečeť závaznosti. Češi byli první v Ev-
ropě, kteří si uvědomovali cenu své národní iden-
tity, a nejen v konfrontacích s expansivními a moci
chtivými Němci. Čeština, v době reformace byla re-
spektovaným jazykem v celé Evropě. Stala se sym-
bolem náboženské tolerance, úrovně lidí, a úsilí
o trvalý mír v Evropě snahami českého krále Jiřího
z Poděbrad. Jen chorobně mocní tohoto světa zá-
ludně připravovali zkázu české zemi, jejímu lidu
i duši. Po dokonání zvrácených činů se duše čes-
kého národa na dvě stě let schoulila ke své pod-
statě, k českému jazyku, kterému znásilněný

12

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_01_2018_LIPA  26.03.18  18:33  Stránka 12



13

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

a zotročený lid zůstal věrný, a předával kusá svě-
dectví o své dávné slávě a svobodě z generace na
generaci.

A tato věrnost k jazyku a troskám dávného dě-
dictví se stala inspirací pro ty, kteří z lidu pocházeli,
kteří jej milovali dostali a možnost vzdělání. V dů-
sledku osvícenských myšlenek a praskajícího se-
vření absolutní moci katolické církve a feudálního
řádu, se čeští obrozenci okamžitě chopili příleži-
tosti a začali urputně pracovat na vzkříšení čes-
kého jazyka, umlčené reformační historii
a pozvednutí poníženého národa. Myšlenky
a osobnosti české reformace se staly významným
zdrojem víry a inspirace, že se celý národ zapojí do
iniciativy ke svému povznesení. A tato víra se uká-
zala jako více jak oprávněná a přinesla národu
úžasné pozitivní výsledky. Ponížená duše českého

národa potřebovala jen málo svobody, aby svou
silou a bohatstvím inspirovala národ k houževnaté
práci pro svou obrodu a úroveň, ke svému zdra-
vému sebevědomí a sebeúctě. 

Proces jejího mrzačení a znovu vzkříšení se
v důsledku mocenských hrátek v Evropě opakoval
do konce 20. století ještě třikrát. V jiné, ale stejně
nebezpečné podobně se její ponížení opakuje
v současnosti po čtvrté. Cesta k obraně její celist-
vosti a plnému životu vede opět přes návrat k těm
zkušenostem, osobnostem a hodnotám, které nám
ukázaly cestu k jejímu ozdravění a vzepětí v minu-
losti.

Diskusní večer na téma Česká duše s Lenkou
Procházkovou a Marií Neudorflovou proběhl v Jaz-
zové sekci, Valdštejnská 10, Praha 1, 29. 1. 2018,
od 18 hodin. 

ZEMŘEL ZDENĚK MAHLER
*7. 12. 1928, Batelov, Československo, †17. 3. 2018, Praha, Česká republika
Scénárista, spisovatel, propagátor českých dějin a poslední 3 roky také čestný předseda našeho

Výboru národní kultury, zemřel v sobotu v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ve věku 89 let. V neděli
18. 3. to oznámila jeho rodina bez uvedení dalších podrobností. Poslední rozloučení se pak konalo
v pátek 23. 3. 2018 v pražském krematoriu v Motole. R. I. P. A děkujeme za vše. VNK. 
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KRONIKA TAK
ŘEČENÉHO FREDEGARA 

Rok 623 
Čtyřicátého roku vlády Chlotarovy shromáždil

člověk jménem Sámo, národností Frank z kraje Se-
nonago, větší počet kupců a vypravil se obchodo-
vat ke Slovanům, zvaným Vinidé. Slované se již
počali bouřit proti Avarům, zvaným Hunové a jejich
králi – kaganovi.

Vinidové byli již od dřívějška befulci Hunů, neboť
když Hunové s vojskem válčili proti nějakému ná-
rodu a stáli s celým svým vojskem před táborem,
Vinidé bojovali: jestliže se schylovalo k vítězství, tu
Hunové v touze zmocnit se kořisti vyráželi, jestliže
však byli Vinidé přemáháni, opřeni o pomoc Hunů
nabývali nových sil. Befulci byli Huny nazýváni
proto, poněvadž v bitvě tvořili dvojitý šik, postupu-
jící před Huny. 

Hunové přicházeli po jednotlivé roky přezimovat
ke Slovanům, ženy Slovanů a jejich dcery si brali
do lože. Kromě jiných útlaků platili Slované Hunům
daně. Synové Hunů, kteří byli zplozeni s ženami
a dcerami Vinidů, nechtěli nakonec snášet křivdy
a útisk. Odmítajíce vládu Hunů – jak jsem shora
připomněl – začali se bouřit.

Když Vinidé s vojskem zaútočili proti Hunům,
obchodoval [u Vinidů] Sámo, o kterém jsem se
zmínil výše. I vytáhl s nimi ve vojsku a tam pro-
kázal [Vinidům] proti Hunům takovou užitečnost,
že to bylo hodno podivu, [neboť] nesmírné množ-
ství [Hunů] bylo pobito mečem Vinidů. Vinidé,
když viděli Sámovu užitečnost, zvolili ho králem
nad sebou a šťastně u nich vládl třicet pět let. Za
jeho panování svedli Vinidé mnoho bojů proti
Hunům a jeho radou a schopností Vinidé vždy nad
Huny zvítězili. Sámo měl dvanáct žen z pokolení
Vinidů, z nichž měl dvacet dva synů a patnáct
dcer.

Rok 629 
Když Dagobert vládl již sedmý rok (...), jeho [Sá-

mova] schopnost vzbudila vpravdě tak silné obavy,
že (všichni) se s oddaností pokořovali a poddávali
jeho moci. Též národnosti, které sídlí při hranicích
Avarů a Slovanů, ho s přesvědčením ujišťovaly, aby

pokojně prošel jejich týlem, a státní mocí podřídil
své vládě Avary a Slovany i lid ostatních národ-
ností. 

Rok 631 
Toho roku zabili v Sámově království Slované,

zvaní Vinidé, kupce Franků s četným doprovodem
a jejich majetek uloupili. To byl počátek rozepře
mezi Dagobertem a Sámem, králem Slovanů. I po-
slal Dagobert vyslance Sicharia k Sámovi, žádaje,
aby se postaral o spravedlivou náhradu za kupce,
které jeho [lidé] pobili nebo jejichž majetku se ne-
právem zmocnili. Poněvadž Sámo nechtěl Sicharia
spatřit a odmítal ho přijmout, Sicharius se oblékl
v takový šat, aby se podobal Slovanům. I předstou-
pil s doprovodem před Sáma a oznámil mu vše, co
měl uloženo. Ale jak bývá zvykem pohanství
a zpupnosti [nepravých] vládců, nebylo Sámem na-
hrazeno nic z toho, čeho se jeho lidé dopustili.
[Sámo] pouze chtěl, aby se navzájem uplatnila
spravedlnost a aby se ustanovila soudní jednání
pro tyto a jiné spory, které vznikly mezi oběma
stranami.

Sicharius jako pošetilý vyslanec pronesl ne-
vhodná slova, která neměl uložena, i hrozby proti
Sámovi, že totiž Sámo a lidé jeho království jsou
Dagobertovi povinni službou. Sámo uražen odpo-
věděl:

„Země, kterou máme, je [i] Dagobertova a i my
jsme jeho, avšak jen pokud bude mít v úmyslu za-
chovat nám přátelství“.

Sicharius řekl: „Není možné, aby křesťané a slu-
žebníci Boží mohli uzavřít přísahy se psy“.

Sámo mu v odpověď pravil: „Jste-li vy Boží slu-
hové a my psi Boží, tu, když vy ustavičně konáte
proti němu, nám je dovoleno trhat vás za zuby“.

A Sicharius byl odstraněn ze Sámovy přítom-
nosti.

Když to Dagobertovi oznámil, Dagobert zpupně
poručí vyslat proti Sámovi a Vinidům vojsko z ce-
lého Austrasijského království. Vojsko postupuje na
Vinidy třemi šiky, ba rovněž Langobardi, najatí Da-
gobertem, vytáhli vojensky na Slovany. Zatímco na
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druhé straně se Slované na těch a jiných místech
připravovali, vojsko Alamanů s vévodou Chrodober-
tem dosáhlo vítězství v území, kam vtáhlo. Taktéž
Langobardi získali vítězství a Alamani i Langobardi
odvedli s sebou větší počet zajatců. Avšak Austra-
sijci, když oblehli hrad Vogastisburg, kde se opev-
nila větší část sil Vinidů, bojovali po tři dny. Tam
byli mnozí z Dagobertova vojska pobiti mečem.
Potom se [ostatní] dali na útěk, zanechali tam
všechny stany a věci, jež měli, a navrátili se do
svých domovů.

Vinidé potom mnohokráte vpadli pustošit do Du-
rynska a do jiných území království Franků. Též
Dervan, vévoda národnosti Srbů, kteří byli
z národnosti Slovanů a již jednou se kdysi
přiklonili ke království Franků, dal se se
svými [lidmi] pod ochranu království Sá-
mova. Toto vítězství, které Vinidé nad
Franky vybojovali, nezískali Slované ani
tak statečností, jako bezhlavostí Austra-
sijců, neboť [ti] zjistili, že upadli u Dago-
berta v nemilost a byli jím neustále
vykořisťováni...

V tom roce zavládlo velké vzrušení
v Panonii, království Avarů, zvaných Hu-
nové, poněvadž se bojovalo o královládu.
Šlo o to, kdo by se měl stát nástupcem,
[zda] jeden z Avarů, [či] druhý z Bulharů.
Sešlo se množství lidu a oba dva vzá-
jemně zápolili. Nakonec Avaři Bulhary
přemohli. Bulhaři [byli] přemoženi a devět
tisíc mužů s ženami a dětmi bylo vypuzeno a uchý-
lilo se k Dagobertovi. Žádali, aby je přijal a pone-
chal v zemi franské. Dagobert přikázal Bavorům,
aby je přijali k přezimování, a mezitím jednal
s Franky, co s nimi počít dále. Když byli rozděleni
po domech Bavorů na přezimování, rozkázal Da-
gobert na radu Franků Bavorům, aby ve svých do-
mech v jedinou noc zabili každého Bulhara
s ženami a dětmi. To bylo hned Bavory vykonáno.
Nikdo z oněch Bulharů nezůstal, pouze Alciok se
sedmi sty muži a s ženami a s dětmi se zachránili
v marce Vinidů. Potom po mnoho let žil se svými
u Valuka, vévody Vinidů. 

Kronika tak řečeného Fredegara scholastika,
kniha IV., kapitoly 48, 58, 68, 72.

(JEDINÉ ZACHOVALÉ SOUDOBÉ SVĚDECTVÍ
O EXISTENCI SÁMOVY ŘÍŠE – PRVNÍHO HISTORICKY
DOLOŽENÉHO MOCENSKÉHO ÚTVARU SLOVANŮ).

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

Poznámky:
*Nejstarší opisy Kroniky tak řečeného Fredegara

pocházejí z 9. století a jsou dochovány v metském
a vatikánském kodexu. Jméno Fredegarius není
v nejstarších opisech doloženo a v názvu kroniky
se objevuje až na počátku 16. století.

*Sámo (Samuel?) byl patrně vůdce či velitel ku-
pecké karavany a jejího doprovodného oddílu. Byl
označen za Franka, zatímco „Spis o obrácení Ba-
vorů a Karantánců“, kap. 4, ho považoval za Slo-
vana. Kraj Senonago se ztotožňuje se Sens nebo
Soignies. Sociálně politické označení Sáma jako
„homo“ (homo Francus, tj. svobodný člověk, po-

cházející z panství krále Chlotara II.) naznačuje
jeho postavení. Mnozí historikové vyslovili pode-
zření, že jeho objevení se u Slovanů nebylo ná-
hodné, a tvrdili, že musel být vyslancem krále
Dagoberta I. (623-639), který tehdy vládl austrasij-
ské části merovejské říše, jíž podléhaly i některé
germánské kmeny na východ od Rýna, jako byli
Alamani (v dnešním Švábsku), Bavoři a Durynkové
(D. Třeštík, 2001, s. 27).

*K Sámovu zvolení došlo za avarského tažení ke
Konstantinopoli roku 626, kterého se Avaři zúčast-
nili se Slovany z dolního Podunají a Balkánu jako
spojenci Íránu. V tom případě vládl Sámo asi do
roku 661.

*Právě v době vlády franského krále Dagoberta
I. (623-639) počala ve středním Podunají christia-
nizační činnost opata-biskupa Amanda z Maa-
strichtu, jak o ní vyprávějí „Životy sv. Amanda“
zpracované různými autory (Baudemundem a Mi-
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lonem z Elnonu, později Harigerem z Lobbes a Fi-
lipem Harvengiem). Amandova činnost mohla pro-
bíhat jen se souhlasem Sáma. Konec této činnosti
spadá zřejmě do období nepřátelství krále Dago-
berta I. a jeho porážky roku 631, jak naznačují
verše Milonova zpracování, kap. II, 2, 5, v. 195-200.

*Tažení tří vojsk, Langobardů z jihu, Alamanů po
Dunaji a Franků z Austrasie povodím Mohanu
(Main) naznačuje jen velmi přibližně rozsah Sá-
mova království, k němuž se někdy přičítá i Karan-
tánie, poněvadž „Spis o pokřtění Bavorů
a Korutanců“ (kap. 4) uvádí, že Sámo vládl
v této zemi. Vogastisburg (Vogastův hrad?) se
hledal např. v Úhošti u Kadaně či na vrchu
Rubín u Podbořan v Čechách, ve středním Po-
dunají nebo na hradisku Staffelberg u Bam-
berku. Jméno kopce napovídá, že byl opevněn.
Pod ním se nalézala ves Wogastesrode, a na
svahu kopce odkryl archeologický výzkum
známky bojiště. Ležel na trase tažení Franků.
Nejnovější hypotéza předpokládá hledaný
Sámův Vogastisburg na plochém Ptačím vrchu
v bezprostředním sousedství Vranova nad Dyjí. 

Velmi významná je zmínka v Kronice, že
„tam byli mnozí z Dagobertova vojska pobiti
mečem“. Svědčí o tom, že Sámovi bojovníci
byli vybaveni meči.

*Srbský vévoda Dervan vládl patrně na sever
od Krušných hor. Termín „lid jeho království“
znamenal vrstvu podílející se aktivně na funk-
cích, činnosti a existenci politického útvaru,
jemuž Sámo stál v čele. Sámovo království bylo
vojensko-politickým svazem knížectví, jeho
existenci zabezpečovaly v ústřední oblasti ně-
které prvky, směřující ke vzniku státní organi-
zace.

*Bulharští spojenci Avarů se v roce 630 po
smrti kagana pokoušeli zmocnit vlády. Spor
mezi Avary a Kutringy (Bulhary) o prvenství
a vedení značně oslabil avarský kaganát.

*O Alciokovi-Alzekovi se zmiňuje ještě Paulus
Diakon, „Dějiny Langobardů“ V, kap. 29, který
uvádí, že Alzek odešel kolem roku 663 po Sámově
smrti od Vinidů k lagobardskému králi Grimoaldovi
a byl se svými lidmi usídlen v Beneventsku. Vévod-
ství Valukovo (Walluc) se tradičně spojuje s Karan-
tánií, která snad náležela k Sámovu království.

Komentář:
Většinou se soudí, že po Sámově skonu

(658/661) se jeho království rozpadlo, poněvadž

není žádné zprávy o jeho dalších osudech ani o exi-
stenci politického útvaru v předpokládané ústřední
oblasti Sámovy říše. Některé antropologické vý-
zkumy ukázaly, že po úpadku ústředí Sámova
svazu, které se předpokládá mezi dolní Moravou
a Dunajem, došlo odtud mezi koncem 7. a polovi-
nou 8. století k přesunu části mužské populace či
bojovnické vrstvy na severozápad. Silná skupina
těchto bojovníků se usadila ve středním Pomoraví,
kde na slovanských sídlištích počala vznikat opev-

něná střediska (Valy u Mikulčic, středověké jádro
Uherského Hradiště). Další pronikání těchto bojov-
nických skupin prozrazují nálezy z Dolních Duna-
jovic a Mistelbachu. Ojedinělé známky jejich
přítomnosti se objevují jak v území Dyjsko-svra-
teckého úvalu, osídleného Slovany už dříve, tak
v severním Pomoraví. V symbióze Slovanů, kteří se
již dříve usadili v povodí Moravy a Dyje, a přícho-
zích bojovníků, kteří sice hovořili slovanským jazy-
kem, ale přinášeli i specifické prvky materiální
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kultury, se utvářel moravský státní útvar. Název
útvaru i jeho střediska souvisel patrně se jménem
vládnoucí vrstvy.

Podle pozdní tradice (T. Pešina z Čechorodu,
Mars Moravicus II, kap. 4) přišel a vládl na Moravě
v letech 680-700 Sámův syn jménem Moravod, po
němž dostala země své jméno. Podle G. Dobnera
(Annales Hageciani – „Václava Hájka z Libočan Le-
topisy české“, Praha 1761, t. I. k roku 686) nevládl
ani na Moravě, ani ve Vespriu (Veszprém). Údajně
měl na Moravě v letech 700-720 vládnout Vladuc
z Karantánie a král Suanthos či Suatben, syn Mo-
ravodův, podle G. Dobnera Sámův. Po prohře
s Avary přešel Suanthos s velmoži a s vojskem
Dunaj a ve Velegradě založil nové ústředí svého
království (L. E. Havlík 1992, s. 63).

M. Lutovský-N. Profantová (1995, s. 84): „Běžně
tradovaná představa, že Sámova říše po 35 letech
vlády svého zakladatele zanikla, nemá oporu v his-
torických pramenech. Vznikla úvahou nad absencí
jakýchkoli zpráv o dalších osudech této říše, tedy
úvahou analogickou předloženějším představám
o zániku Velké Moravy a jiných útvarů. Již jsme se
ovšem zmínili, že s doklady »ex silentio« se
v daném období musí pracovat velmi opatrně.“

A dále (s. 84): „Při sledování archeologických in-
formací vyvstane nápadně, že alespoň do období
blízkého Sámově smrti, ne-li dříve, se datuje rozvoj
Mikulčického hradu. Ani žádné z dalších hradišť,
která jsme v souvislosti se Sámovou říší jmenovali,
nezaniká. Naopak, většina z nich se na přelomu 7.
a 8. století dále rozvíjí a během 8. věku dále za-
hušťuje. Chybí tedy jakýkoli doklad o násilné de-
strukci některého z hradišť, jak bychom v případě
mocenského pádu oprávněně očekávali.“

A na jiném místě (s. 87): „Rozhodně nechceme...
uvažovat...  o kontinuitě vládnoucí moravské dy-
nastie či mocenské elity Velké Moravy se Sámovou
říší.“

A dále (s. 87): „Nemůžeme s jistotou říci, že mo-
ravské a slovenské Pomoraví bylo skutečně jádrem
Sámova panství. Z archeologických pramenů však

víme, že právě tam se interakce vlivu franského
i avarského (na slovanské etnikum – pozn. PŠ) pro-
jevovala nejzřetelněji a nejplodněji. V tomto smyslu
můžeme pak uvažovat o Velké Moravě jako o dědici
odkazu Sámovy říše.“

Literatura:
• Magnae Moraviae Fontes Historici I., ed. L. E.

Havlík. Praha-Brno 1966.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě.

Jota, Brno 1992, s. 56n.
• Michal Lutovský-Naďa Profantová: Sámova

říše. Academia, Praha 1995.
• Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy. Moravané,

Čechové a střední Evropa v letech 791-871. NLN,
Praha 2001.

• Zdeněk Měřínský: České země od příchodu
Slovanů po Velkou Moravu I. Libri, Praha 2002.

www.moraviamagna.cz/kroniky/k_fredeg.htm
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Fredegar, nazvaný Scholasticus, po Řehoři Tourském nejstarší a nejdůležitější dějepisec francký, zem-
řelý po roce 658, sepsal Historia Francorum, rozdělenou na šest knih, z nichž však jen 5. a 6. jsou původní
práce, obsahující události let 584 - 641. Pro nás jest Fredegar důležitý proto, poněvadž jest jediným sou-
časným pramenem zpráv o Samovi nám dochovaných. Spis jeho častěji byl vydán, též do frančiny pře-
ložen, nejnověji od Guizota.

Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Vydal Rohlíček & Sievers, Praha, 1877, strana 128.

Lipa_01_2018_LIPA  26.03.18  18:33  Stránka 17



OŠKOBRH
TOMÁŠ SYROVÁTKA

Oškobrh je evropsky významná lokalita a pří-
rodní památka. Tuto informaci se dočteme na ce-
dulích na úpatí kopce, dále se můžeme dočíst, že
v 5. a 6. století n. l. zde bylo slovanské hradiště,
a v dobách před naším letopočtem hradiště latén-
ské. Málokdo ví, že na jeho jižní vrcholové plošině,
která je turistům přístupná, jsou tajemné valy,
kopec je zde lysý a je zde daleký výhled. Kopec ční
80 metrů nad polabskou rovinu a rozhled je od vý-
chodu k západu. Jižní strana kopce je jakoby usek-
nutá, jsou zde velmi prudké suťové svahy, na
kterých se ojediněle drží bizarní stromy keřovitého
vzhledu s mnoha kořeny nad povrchem sutě,
a mnohde zde na svazích neroste
ani tráva. Oškobrh by tedy mohl
být pro turisty přírodně i historicky
více zajímavý. Výhodou je, že se
nalézá ve středu Čech, je zde klid
a vane zde čerstvý vzduch. Nevý-
hodou je, že ze silnice u Poděbrad
vypadá jako nezajímavý vršek,
a že na jeho větší části je oplo-
cená obora. Nejjednodušší tedy je
projet vsí Kolaje a vsí Oškobrh až
pod jižní stráně kopce. Zde nalez-
neme pohodlnou cestu na vrchol.  

Oškobrh si zatím svá tajemství
drží. V okolí je černozem nejvyšší
kvality, která se málokde vysky-
tuje nejen u nás, ale i v Evropě.
V okolí Oškobrhu byl asi počátek
zemědělského osídlení Čech a kopec byl tehdy vý-
znamný z hlediska obrany zde žijících obyvatel.
Kolem roku 500 n. l. byla oblast na soutoku Labe
a Cidliny plná vody a bažin. I dnes jsou až 5 km na
sever od Oškobrhu vesnice se jmény Podmoky, Vr-
bice, Ostrov, Blato, Kouty (na břehu, kde se dál ne-
mohlo), a další příznačná jména, jako Okřínek
(mísa s vodou). 

Později si mimochodem toto místo pod Oškobr-
hem zvolili pro své obytné centrum Slavníkovci
jako dobře vodou chráněné.

Když sem v té době přišli a usadili se tu Slované,
nebyla tato krajina ještě nijak pojmenovaná. Vedla
tudy ale již obchodní cesta a údajně kopec Oš-
kobrh, tehdy ještě bez tohoto jména, byl význač-

ným orientačním bodem na cestě karavan polab-
skou rovinou. Pravděpodobně na něm existovalo
i výhodné tábořiště z hlediska nocování a možné
obrany. V blízkosti nedalekého rybníka Žehuň se
nalézají základy tří strážních věží, které tehdy měly
za úkol tuto obchodní stezku chránit. Některé ob-
chodní karavany byly během putování od místních
napadány, jak tvrdí Fredegarova kronika. K Oš-
kobrhu tehdy asi zasahovalo jezero, které bylo
v oblasti soutoku Labe a Cidliny, pro což svědčí
prudký jižní svah, evidentně kdysi podemílaný
vodou. Do jeho okolí se tu pak rozkládaly bažiny.
Tento výjimečný bod na trase obchodních karavan

musel dostat nějaké pojmeno-
vání, aby se dle něj mohli cizinci
orientovat, zda jdou správně.
Místní obyvatelstvo tomuto
místu říkalo voda s kopcem na
břehu. Později se toto pojmeno-
vání zkrátilo na vos ko brh. Tento
původní název si ale cizinci jistě
nezapamatovali, ale určitě
správně pochytili slovo na za-
čátku, tedy „voda“, zbytek názvu
místa už neuměli vyslovit
přesně. Když zde zanedlouho
vznikla říše, nazývaná v kronice
Fredegarově Sámova, a byla tu
svedena roku 631 n. l. bitva
místních obyvatel s německy
mluvícími Franky, ukázalo se po-

třebným dát do (latinsky psané) kroniky název to-
hoto místa, respektive kopce. Znělo zčásti správně
Wodas, ale pokračování názvu slovem tisburg už
ale popletli. Ptal jsem se také germanistů na zá-
měnu d za g. Podle nich je Wod dost neněmecký
útvar. Ve velkém německém slovníku jsou jen dvě
tomu nějak odpovídající slova, jedno je zkrácenina
Wotana a druhé Wodka, zatímco útvar Wog je
v němčině běžný. Tak asi lze tuto záměnu písmen
vysvětlit. Slované pod Sámovým vedením dosáhli
u Wogastisburgu svého prvního slavného vítězství
v dějinách, jak zaznamenal kronikář Fredegar. His-
torikové v Čechách, v Německu, v Polsku, ve Fran-
cii i jinde dodnes řeší, kde se místo, zvané
Wogastisburg, přesně nalézá. 
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Začátek názvu místa tedy skoro odpovídá tomu,
jak ho zde slyšeli Frankové od tamních obyvatel.
Na konec přidali slovo burg, tak jak byli zvyklí. Kro-
nika sama místo blíže nespecifikuje. Kopec nad
soutokem Labe a Cidliny i jeho okolí jsou ale pro
bitvu jako stvořené. Obránci se ocitli nahoře v po-
dobné pozici, jako se později husitský hejtman Jan
Žižka bránil s bratry a sestrami na hoře Vítkově.
Obdobně situace obránců pod kopcem odpovídala
shodou okolností tomu, jak umístil své bojovníky
Jan Žižka zase pro změnu u Sudoměře. Místo tedy
pro obranu bylo evidentně výhodné. V přilehlých
zarostlých bažinách a mokřadech se nelze dost
dobře bojově zformovat a rychle se ztratí přehled,
spojení a velení, a blížící se nepřítel se pohybem
prozradí, zatímco třeba obránce hory není do po-
slední chvíle dost dobře vidět. Když už se bitvě ne-
bylo možné vyhnout, bylo to ideální místo na
střetnutí. V okolí bylo dost místního obyvatelstva,
které mělo zájem na porážce nepřátelských Franků
a asi i na válečné kořisti. Hledáním Wogastisburgu
se zabýval i náš spisovatel Miroslav Ivanov,
v knížce Podivuhodné příběhy uvádí, že jsou různé
varianty názvu místa bitvy v různých opisech pů-
vodní Fredegarovy kroniky. Název Wogastisburg
vyjadřuje německé pojmenování opevněného
místa koncovkou burg. V jiné variantě opisu Fre-
degarova textu je pojmenování ad castro Vocas-
tensem. Slovy ad castro (k hradu, či u hradu) je
vyjádřeno, že šlo o hrad nebo o hradiště.  Proto opi-
sovač jméno místa, o něž běželo, asi ponechal
v původním znění. Potom tehdejší zkomolený la-
tinský, z němčiny převzatý název hradu – hradiště,
Vokastensem, je velmi zvukomalebně i graficky po-
dobný dnešnímu českému předpokládanému
názvu Vodaskopcem na břehu, Voskobrh, Oškobrh.
Neboli pokud se dodnes cesty k hledání Wogastis-
burgu ubírají také cestou rozboru tohoto názvu,
a vedou k dalším doměnkám, že se jednalo napří-
klad i o Tuhošť, nebo dále o Úhošť- respektive o Tu-
gast nebo o Ugast - pak je snad možná i tato moje
úvaha.

**************************************************
Nečekaný dovětek k výše uvedenému článku,

který byl již před delším časem ve zkrácené po-
době publikován v Poděbradských listech:

K informacím a článkům o Oškobrhu jako o mož-
ném Wogastisburgu uvádím, že již začátkem roku
1981 jsem na základě historických, antropologic-

kých, archeologických a filologických studií loka-
lizovala na Oškobrh onen usilovně hledaný Wogas-
tisburg.

Zde v letech 631 a 632 zvítězili Slované pod Sá-
movým vedením nad Franky. 

Tuto mou obsáhlou studii jsem měla otištěnou
až mnohem později v knize „Mapování bílých
míst aneb Věda a umění odhalují tajemství mi-
nulosti“ (rok vydání 1994). Věděli o ní spisova-
telé jako Alexej Pludek, Bohumil Hrabal, Miroslav
Ivanov a mnozí jiní autoři. Dala jsem ji také teh-
dejší knihovnici Polabského muzea Kláře Prcha-
lové. V roce 2006 jsem měla tuto knihu
připravenou k vydání v olomouckém nakladatel-
ství Fontána, ale nakladatel nakonec tuto mou
práci nevydal.

MILADA HUČKOVÁ – SEIFERTOVÁ
http://podebradskenoviny.cz/pisete-nam/os-

kobrh-wogastisburg-podebrady

**************************************************
Poznámka
I přes usilovné pátrání jsem o knize Mapování

bílých míst aneb Věda a umění odhalují tajemství
minulosti, zmíněné Miladou Hučkovou-Seiferto-
vou, nenalezl nikde jinde ani zmínky, ani na in-
ternetu, ani třeba v Národní knihovně
v Klementinu. Ani ve zmiňovaném nakladatelství
Fontána mi jeho pracovnice nebyly schopny co-
koliv o knize zjistit. Uplynul již delší čas, to je asi
jeden z důvodů, proč v nakladatelství o autorce
a její údajné knize nikdo nic nevěděl. Dále zmi-
ňovaná knihovnice Polabského muzea Klára Pr-
chalová již před více než 11 roky zemřela. Její 2
kolegyně na mou žádost zapátraly v archivech
muzea a nalezly v tamní knihovně pouze 2 články
(1 list A4, oboustranný strojopis), nazvané autor -
kou souhrnně Odpovědi na bílá místa v našich
dějinách, jehož autorkou je M. Hučková, sice se
zabývající naší minulostí, leč na zcela jiná té-
mata, s tím naším nesouvisející (jeden je o mi-
nulosti Budče, a druhý o Svaté Ludmile). Na mou
žádost mi je naskenované ochotně poslala kni-
hovnice paní Alena Šeberlová v příloze mailu.
Pod jedním ze zmíněných článků je spolu s ra-
zítkem Knihovny Polabského muzea (potvrzují-
cím převzetí dokumentu) rukou asi ještě paní
Prchalové pouze modrou propisovací tužkou po-
znamenáno: Psáno pro?

Jan POLÁČEK
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Návrh na udělení státního vyznamenání Za zásluhy
o stát v oblasti kultury básníku Karlu Sýsovi 

Karel Sýs patří k nejpřednějším a nejoriginálněj-
ším současným českým básníkům. Vydal přes dva-
cet básnických sbírek, několik básnických próz,
publicistické knihy politických glos a komentářů,
knihy esejů o výtvarném umění a literatuře, řadu his-
torických knih, epigramy, ale i poetické knížky pro
děti a překladové knihy, převážně francouzské poe-
zie. Sýsovo dílo čítá na sedm desítek knižních titulů
různých literárních žánrů. Jeho verše byly přeloženy
do dvaceti jazyků. 

Karel Sýs se narodil před sedmdesáti lety 26. 7.
1946 v Rychnově nad Kněžnou. Vystudoval zahra-
niční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze,
avšak většinu života pracoval a pracuje jako časopi-
secký redaktor v různých funkcích v kulturních a li-
terárních týdenících jako Tvorba a Kmen, v současné
době řídí literární přílohu Haló novin nazvanou Lite-
ratura - Umění - Kultura (LUK). V roce 1999 inicioval
s několika dalšími spisovateli založení Unie českých
spisovatelů a dodnes je jejím předsedou. Unie čes-
kých spisovatelů spolu se Spolkem slovenských spi-
sovatelů ho v prvním desetiletí našeho století
několikrát navrhly na udělení Nobelovy ceny za bás-
nické dílo. 

Sýs zaujal už svou básnickou prvotinou Newton
za neúrody jablek (1969) velmi osobitými a smyslově
bohatými verši. Po ní následovaly další básnické
sbírky, které se zapsaly do čtenářského povědomí:
Pootevřený anděl (1972), Dlouhé sbohem (1977), Na-
dechni se a leť (1977), Americký účet (1980), Kniha
přísloví (1985), Ztráty a nálezy (1989). Neodmlčel se
ani po roce 1990, kdy byl on i jeho básnická generace
zavržen a z literatury vyděděn, a své knihy si většinou
financoval, distribuoval a prodával sám. Z tohoto ob-
dobí je třeba vyzdvihnout básnické sbírky Píšu báseň,
zatímco za oknem padá muž (1992), Pět let v mrtvém
domě (1994), Básně až na zem (2006), Pouhý jen
básník (2009), Apokalypsa podle Joba (2013), Tři
vzkazy spáčům (2015) a Básně všeho druhu (2015).
Ve všech výše uvedených knihách zaznívá básnicky
pojatá kritika naší polistopadové reality.

Obsáhlá sbírka básnických skladeb Apokalypsa
podle Joba patří k vrcholům Sýsovy tvorby, ale také
k vrcholům moderní české poezie posledního století,
hodnotově ji můžeme řadit do kontextu nezajímavější
evropské i světové moderní poezie. V tom nejlepším

slova smyslu se jedná o politickou poezii kriticky
smýšlejícího básníka, který v gejzíru překvapivých
metafor vyslovuje nelíbivé pravdy o dnešní době
a jako vždy jde proti pravicové uniformitě myšlení. 

Sýsovi je dán dar poezie, schopnost dávat do sou-
vislostí zdánlivě spolu nesouvisející věci, jevy a děje
a nabízet tak překvapivé poetické analogie, nád-
herné, originální metafory a obrazy, zmocňovat se
všednosti a vytvářet z ní novou krásu, vyslovovat je-
dinečné básnické pravdy. Nenechává se svazovat ra-
cionalitou, ale naprosto svobodně, s asociativní
lehkostí a smyslovou fantazií se odpoutává od reality.
Přitom výsledným tvarem jsou realistické verše,
které si při svém výsostném jazykovém mistrovství
udržují vnitřní logiku a srozumitelnost pro čtenáře.
V poezii často vzdává hold technickému umu, vyná-
lezům a vědě minulého století, s erotickou otevře-
ností píše o lásce, o vztahu k ženám, jeho častým
inspiračním zdrojem je dětství. V mnohých verších
(ale především v glosách a komentářích) zaznívá
jeho levicová orientace, zůstává věrný ideálu sociálně
spravedlivé společnosti. Pečetí celé básníkovy tvorby
je humanismus. 

Jako jeden z mála českých literátů si zachoval kri-
tické myšlení k současnému politickému dění u nás
i ve světě - například patřil k několika spisovatelům,
kteří veřejně odsoudili válečnou agresi proti bývalé
Jugoslávii a proti Iráku. Za své nekompromisní po-
stoje je osočován a literárně umlčován především
kulturními snoby tzv. pražské kavárny a pravicovými
redaktory českých veřejnoprávních a soukromých
sdělovacích prostředků. Sýs je pro ně personou non
grata. Nikdo však, pokud není ovládán mimoliterární
předpojatostí a politickou nesmiřitelností, nemůže
Sýsovi upřít, že patří k nejvýraznějším žijícím básní-
kům a osobnostem české literatury. Státní ocenění
Sýsovy básnické tvorby by se dálo chápat i jako akt
rehabilitace již více než čtvrt století zakazovaného
a dehonestovaného básníka, a bylo by rovněž i posí-
lením sebedůvěry dnes v Čechách stále embargova-
ných, nezávisle myslících a levicově orientovaných
spisovatelů a intelektuálů.

Za předsednictvo Unie českých spisovatelů návrh
sepsal Michal ČERNÍK

místopředseda UČS, 
básník, autor knížek pro děti a publicista
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1. Úvodem několik slov 
Rád vzpomínám na školu, na mé učitele. Z dob

národního obrození učili nás vážit si mnoha spiso-
vatelů, básníků, novinářů. Vývody, doporučení, zů-
stávají v trvalé paměti.  

V roce 1999 navštívil jsem všechny nejstarší ob-
čany v naší obci, pamětníky. Besedoval s nimi o je-
jich mládí, o jejich rodičích, o událostech, které
prožili oni a jejich rodiče, o obci. Zajímali mě jejich
prožitky, zkušenosti. Mínil jsem získat podklady
k historii naší obce. Besedu uvítali. Rozpovídali se
o svém mládí, o škole, o své práci, o svých láskách. 

Byli to tak říkajíc „obyčejní“ lidé.  Pracovali
v lese, na políčku či zahrádce, provozovali řemeslo.
Večer se scházeli při síťování, zpívali národní písně,
povídali si i v podvečer na zápraží. Posuzovali
místní pověsti, zkušenosti ze školních let, probírali
zprávy, které přiváželi povozníci z měst, četli si
knihy či různé zpravodaje. Vzdělávali se. Při vzpo-
mínkách na své rodiče, na své mládí i dospělost,
otevírali přede mnou prostranství pestrobarevného
života lidí práce. Jejich životní úspěchy i prohry
pramenily z úrovně poznání světa, z pracovních
příležitostí a pracovního umu, ze životního prostoru
při naplňování svých ideálů. V popředí byla obrov-
ská píle, víra v dobro, odvaha, statečnost. S mno-
hým nesouhlasili, ale uměli to říci. S mnohým byli
zajedno a uměli se za to bít. 

Vytvářeli obraz horácké vísky, která po mnoho
generací byla a zůstala jejich domovem. Chránili
ho. V lůně svých domovů prožívali všechny formy
lásky. Láska to byl jejich život, jakož i jejich život
byla láska. Za setkání a popis cenných životních
prožitků jsem jim děkoval. Při loučení se mně
zdálo, že mají v očích slzy a na rtech slova lidové
písně: „S bohem lásko, s bohem mládí, už vás ne-
spatřím…“

2. Národní obrození zůstalo v srdcích lidu
Při rozhovorech vzpomínali i na mnohé literáty.

Na chvíle, kdy ve škole neuměli, či si nepamatovali.
Připomínali přísnost učitelů. O našich buditelích vě-
děli mnohé. Měl jsem štěstí, že těmto osobnostem
jsme se věnovali ve škole i v době mé generace.

Měli jsme i my vynikající učitele. Vyprávění bylo za-
jímavé, přesvědčivé. Poslouchali jsme pozorně.
I v dospělém věku zůstávaly výklady učitelů v pa-
měti. To mně umožnilo připojit se k vyprávění ob-
čanů, potvrzovat mnohé, či s mnohým polemizovat.

Občané vzpomínali na rodiče, na jejich vyprá-
vění. Neunikly počátky uvědomování etnické své-
bytnosti a specifičnosti Čechů a Moravanů,
formování českého jazyka. Milovali romantický
vkus mnoha pisatelů národního obrození, stejně
jako kult lidovosti té doby, vlastenectví. Milovali li-
teráty, kteří opěvovali krásy české vlasti a českých
dívek, kteří obohacovali český jazyk. Karel Hynek
Mácha jitřil romantické prožitky jako problém zá-
kladní lidské existence. Láska k rodině a ke své
vlasti byla symbolem té doby. Tyto faktory je pro-
vázely až do své smrti. 

3. Osobnosti, kterým jsme věnovali pozornost
Především to byl Josef Dobrovský, osvícenský

učenec, vedoucí postava českého národního obro-
zení, zákonodárce spisovné češtiny.  V husitství
spatřoval rozhodující moment pro český jazyk
a národní českou kulturu. Jeho jméno bylo v srd-
cích občanů hluboce zapsáno.

Velikou a váženou postavou byl historik a politik
František Palacký (1798 – 1876). Jeho teze o svo-
bodě lidského rozumu se staly základní ideou čes-
kých dějin. Vysoce vyzvedl světový význam
husitství, českého jazyka. V roce 1837 napsal
mimo jiné:

Budeme ctít i po 100 letech naše
národní zvyklosti, naši vlast?
RUDOLF HEGENBART
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„...jazyk český v národu našem zanedbaný, opo-
vržený, z veřejného života, z obcování osvěcenců,
ze škol, z kancelářů vyloučený – celá vzdělanost
naše, celý oběh myšlének, každá výměna života
duchovního, ba i všecka práva občanská, konaná
a zprostředkována jazykem jiným…“ 

Při čtení tohoto citátu mrazí v zádech. Pomyš-
lení, že mnoho našich zpěváků místo českého ja-
zyka používá slova v jiné řeči, bolí. Činí tak zřejmě
v domnění, že jsou na vyšší intelektuální úrovni.
Nezapomínají na všechny zápasy českých obrodi-
telů o uhájení českého jazyka?

Pro ty, kteří získali tehdy tuto informace, byla
velkou událostí zpráva o Tylově hře Fidlovačka.  Hra
byla sehrána v roce 1834 ve Stavovském divadle
v Praze. Z jeviště tohoto divadla zazněla poprvé
píseň Kde domov můj. Píseň dosáhla, ve třicátých
a čtyřicátých letech 19. století, veliké obliby. Stala
se hymnou našeho probouzejícího se národa.
Rodná země nebyla v písni předmětem sentimen-
tálního mlhavého hledání či toužení, ale ukazovala
radostnou a hrdou skutečnost nového obrozeného
národního života. Zejména druhá sloka písně zo-
brazuje politický a morální růst nové české národní
společnosti. 

„Kde domov můj, kde domov můj?! / V kraji
znáš-li bohumilém / duše útlé v těle čilém, /smysl
jasnou, znik a zdar, / a tu sílu vzdoru zmar: /to je
Čechů slavné plémě, / mezi Čechy – domov můj, /
mezi Čechy domov můj!

Proč pro rozpadu Československa nezařadila
česká representace tuto druhou sloku jako součást
naší hymny? Známe ji vůbec? Slovenská represen-
tace zakotvila do hymny i druhou sloku hymny
„Nad Tatrou sa blýská…“ Po roce 1989 byly za-
znamenány pokusy některých skupin naši stání
hymnu změnit, nebo ji nahradit. Takové pokusy
mohou pokračovat. Náš český národ by měl tuto
svou hymnu zachovat.

4. Božena Němcová a další nezapomenutelné
osobnosti

Velkolepé vzpomínky se týkaly spisovatelky Bo-
ženy Němcové (1820 – 1862). Její práce vynikaly
pravdivostí, stávaly se morální sílou. Mým rodičům
jsem čítával knihu Babička i při síťování, ve škole
jsme vypisovali z knihy výňatky, které nás nejvíce
zaujaly. Kniha Babička a další obnažovaly citlivé
otázky sociální. Posilovaly tužby po světě lidštěj-
ším a spravedlivějším.  V roce 1846 v časopise
Česká včela psala návod přístupu k naší vlasti. „Tu

musíme milovat z přesvědčení, musíme ji znát
skrz naskrz, musíme vědět, k jakému cíli a konci
ji milujeme, a tu vroucí vědomou lásku musíme
dětem do srdce vštípit. Takovou nevyvrátí hrom
a bouře a směle se mohou na ní skály zakládat.“
Jak pravdivá jsou tato slova i dnes. Kdo ví, zda je
znají a řídí se jimi žáci ve škole, mladá generace?

Za novinářského velikána (1821 – 1856) byl po-
važován Karel Havlíček Borovský.  Tvrdíval, že ví, že
smýšlí jako český lid, a český lid že smýšlí jako on.
V Národních listech 1. dubna 1848 napsal: „Národe
můj! Zapomeň na dvě století hanebné poníženosti.
Vyhub z paměti své upomínky na tyto nešťastné
časy, kterážto upomínka jako skála dusí důvěru
tvou v sebe. Odlož ze sebe přílišnou skromnost,
která se nesluší potomkům Táborů! Zapomeň již na
to, čím jsi byl po bitvě na Bílé hoře, ale pamatuj na

své staré časy, kdežto skvěle kvetla sláva jména
tvého, kdežto hledali vznešení přízeň tvou a mocní
se báli nepřátelství tvého. Vyhledej v dějinách svých
velikých ony listy, na kterých zaznamenáni jsou ve-
licí činové otců tvých: těmi tuž nyní mysl svou, těmi
podněcuj ducha svého, těmi připravuj sebe též
k velikým činům.“ Burcoval k práci pro národ, pro
vlast. Napsal mj. „Byl by již čas, aby nám to naše
vlastenectví ráčilo konečně z úst vjeti do rukou a do
těla, abychom totiž více z lásky pro svůj národ jed-
nali, než o hlásce mluvili, neboť pro samé povzbu-
zování k vlastenectví zapomínáme na vzdělávání
národů.“ Ve stati Slovan a Čech z roku 1846 odmítl
koncepci jednotného slovanského národa a vyhra-
něně napsal: „Zkrátka s hrdostí národní řeknu: Já
jsem Čech, ale nikdy: Já jsem Slovan!“

Velikánem doby byl básník Jan Neruda (1834 –
1891). Občané ho chápali jako pisatele, který bur-
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coval k činům pro národ. Od hrdého a mužného vy-
znání „Moje barva červená a bílá“ se dopracoval
až k slavnému a bojovému vyznání básní „Jen
dál“. Lásku k vlasti chápal jako cit nejosobnější.
Nerozlučně ji spojoval s pojetím světovosti a do-
spíval až k pojmu internacionalismu. Ve škole i na
veřejnosti jsem několikrát přednášel jeho báseň
„Jen dál“. Dodnes si pamatuji některé sloky.

Z básně Jen dál vyjímám: „My nevíme, co bu-
doucnost nám chová -/ však ještě žije českých
bitev bůh, / a pro vítězství veliká a nová / je dosud
širý dost ten český luh! / A chce-li bůh snad dát
kdys nové seče- / nám stačí hlas husitský na cho-
rál, / dost v zemi železa na dobré meče, / i v krvi
železo – jen dál, jen dál!“

V roce 1883 napsal: „Vnímat ze světa vše, co za
vnímání stojí, ale při tom skvěle zachovat, do nej-
pyšnějšího květu přinést individualitu českou – toť
jediný oprávněný, jedině přirozený směr literatury
naší.“ 

5. Výroba a práce rozhodující faktor k uvědo-
mění

Velký vliv na uvědomování místních obyvatel
měl rozvoj zemědělské a lesní výroby, řemesel, do-
mácká výroba. Občané četli novinky, seznamovali
se s technologií práce. Geologické a společenské
podmínky vytvořily v katastru obce předpoklady
k založení dvou sklářských hutí. Sklo se stalo, po
dlouhá léta, významným obchodním artiklem.

Ve 12 ti lesních milířích se rozvíjela výroba dře-
věného uhlí. Dřevěné uhlí potřebovaly sklářské
hutě, posléze hamr v Polničce, který zpracovával
železnou rudu. I výroba dřevěného uhlí byla vý-
znamným obchodním produktem.

Rozvíjela se řemeslná výroba jako výroba košů,
opálek, nástrojů.    V obci pracovalo 67 řemeslníků
– 11 tkalců, 6 běličů příze a plátna, 6 stolařů, 6
krejčích, 6 ševců, 5 bednářů, 4 truhláři, 3 zámeč-
níci, 3 mlynáři, 2 pilníkáři, 2 pekaři, 2 kováři, 2 bru-
siči skla, 2 skláři, 2 myslivci, 1 pilař 1 kolář.
Typickým produktem byla výroba dřevěných hodin
se skleněným cimbálem.  

Novinkou té doby byla výroba javorového cukru.
Navrtávány byly javory a odnímána javorová šťáva.
První pokusy o výrobu cukru v cikhajském katastru
jsou zaznamenány z jara roku 1811. Počátkem
března, kdy začíná ve stromech proudit míza, bylo
v Cikháji navrtáno 600 javorů. Z tohoto počtu javorů
byl získáno 500 věder javorové šťávy, což předsta-
vovalo 28 tisíc litrů. Z této šťávy získali pracovníci

po jejím odpaření cca 10 věder sladkého sirupu,
a kromě toho 67 liber surového javorového cukru.
Žďárský vrchní úřad zajásal, a v katastru nechal
hned označit dalších 1700 javorů způsobilých k na-
vrtání. Naděje na javorový cukr však ukončila vrch-
nost ve vzdálených městech. Dne 13. srpna 1814
tuto výrobu definitivně zakázala. Místo se nazývalo
V cukrovně. 

V dalších údobích docházelo ke změnám. Za-
nikly skelné hutě, snížila se výroba dřevěného uhlí.
Započalo období předení lnu, tkalcovství, plátenic-
tví, bílení příze. Kvalitou a úrovní práce byli cikhaj-
ští běliči známí na Moravě i v Čechách.
Bezpochyby pracovní aktivity, dobré výsledky
práce, nová odvětví, měly vliv na myšlení a jednání
místních obyvatel. Rozvoj výroby a řemesel nachá-
zel odraz v sociální oblasti. Sílilo národní uvědo-
mění, začaly vznikat mnohé politické směry. Ty
odrážely myšlení a postavení různých sociálních
skupin. Velký vliv měly myšlenky spravedlivého
uspořádání společnosti a úlohy pracujícího člo-
věka. Vznikalo protestní hnutí za národní svébyt-
nost. Občané se v roce 1869 zúčastňovali táborů
lidu, které zvyšovaly národní uvědomění.

6. Vedoucí role církve a její snižování
Rozhodujícím faktorem pevnosti společenského

zřízení té doby byla římsko-katolická církev. Měla
velký vliv. V obci vládla od roku 1368. Církevní
správu a moc v obci držel Dvůr s jeho činiteli. Církev
rozhodovala o svatbách či stěhování občanů. Její
vliv pokračoval i po zrušení Žďárského kláštera
v roce 1774 a po parcelaci pozemků.  Církev zajiš-
ťovala pravidelné návštěvy bohoslužeb, zpovědí
a svatých přijímání. Školní děti zahajovaly každé
vyučování modlitbou, nový školní rok pak účastí na
bohoslužbě v kostele. Nejméně třikrát ročně chodily
ke svaté zpovědi a svatému přijímání. Do kostela
chodily i v týdnu. Zúčastňovaly se bohoslužeb na
počest rodinných výročí Jeho Veličenstva císaře Jo-
sefa a jeho rodiny. Na faře byly prováděny zkoušky
z náboženství. Občané měli veliké obavy z různých
míst v lese, které byly obklopeny děsivými pověstmi
o strašidlech, o smrti, o pokladech apod. 

Sílil ale směr, který pochyboval o náboženství.
Mnozí občané považovali náboženství za nesluči-
telné se svrchovaností lidského rozumu. S pomocí
návštěvníků obce, vzdělaných lidí z velkých měst
a vysokých škol, věnovala obec pozornost rozvoji
kultury. Vyváděla občany z tmářství, z víry v nad-
přirozenosti, z věření v různá strašidla.  V roce
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1889 se podařilo uskutečnit slavnost dětí, mládeže
a dospělých. A to v lese, na do té doby bájemi ob-
klopené Žákově hoře (810 m), v místě, kterého se
nejvíce občané obávali. Na programu slavnosti byl
zpěv, recitace, vyprávění a sportovní hry. Bavily se
děti i dospělí. „V 17 hodin“, jak se píše v místní
kronice, „ byla nastoupena, za růžové nálady, cesta
domů“. Lidé se přestávali bát těchto míst. Začali
si vážit a milovat přírodu. 

I oslava šedesátileté vlády Jeho Veličenstva
císaře Josefa v říjnu 1908 byla pojata jako
„Stromková slavnost“, jako vztah k přírodě. Žáci
místní školy za doprovodu rodičů a řídícího uči-

tele vysadili lípy a keře, děti vystoupily s progra-
mem písní a recitacemi. Láska k přírodě stup-
ňovala sílu vlastenectví, národní hrdosti
a sounáležitosti.

Občané, mládež, děti, potřebují znát naši historii,
velikány národního obrození, význam vzdělanosti,
úlohu práce v životě člověka, tradice svého národa,
jeho kulturu, trnitá období jejich života. Se zna-
lostmi bojů a zápasů českého, moravského a slez-
ského lidu o národní uvědomění, o suverenitu,
samostatnost, svobodu, bychom měli vstupovat do
zápasů za evropské soužití jako suverénní národ,
silný a sebevědomý. 2/2018

Od mládí mi vštěpovali úctu k našim předkům
a lásku k této zemi. Učil jsem se národní dějiny a čes-
kou literaturu, navštěvoval jsem památky spjaté s čes-
kou minulostí, chodíval do divadla, kde zněla čeština,
navštěvoval folklorní festivaly, kde ožívaly tradice
mých předků. Jásal jsem jako dítě, když naši sportovci
vítězili, na stožár stoupala česká vlajka a zněla hymna,
která opěvuje naši nádhernou a požehnanou zem.

Učili mne, že tohle jsou Čechy a žije tu český národ.
Je to naše vlast, za kterou jsme odpovědní, a budeme
se mít dobře jen tehdy, pokud o ni budeme pečovat
svědomitě, s úctou a láskou. Učili mne, že si musím
brát příklad z předků, kteří pro svou vlast umírali, bo-
jovali s nepřáteli a postavili se i přesile, neboť cítili od-
povědnost za svůj domov. V těžkých dobách, kdy jsme
měli cizí panovníky, čeština byla pronásledovaná
a česká inteligence vyháněná, mí předkové chovali
pevně v srdcích lásku a úctu k téhle zemi, a dokázali
vybojovat zpět ztracenou svobodu. Dokázali to v roce
1918, 1945, stejně jako v roce 1989. Učili mne, že se
nemám sklonit před nepřítelem a mám pohrdat vlas-
tizrádci.

Kdysi byl za vlastizradu trest smrti. Učili mě, že vlas-
tizradou je to, pokud by chtěl někdo vydat tuto zem
a její lid nepříteli. Pro celé generace mých předků byla
vlastizrada tím nejhorším, čeho se mohl Čech na Če-
chovi dopustit. Bylo to stejné jako vrazit bratrovi dýku
do zad. Bylo toho hodně, co mě učili a čemu jsem věřil.
Vychovali mě divně, protože všechno to, co jsem mi-

loval a v co jsem věřil, je prý dnes špatně. Zločinem
vlastizrady je dnes vlastenectví. Dozvídám se, že tahle
země nepatří nám, Čechům, ale patří všem, celému
světu. Dozvídám se, že o svém osudu nesmíme roz-
hodovat my, ale za nás myslí OSN, NATO, Evropská
Unie, lidskoprávní organizace a mezinárodní soudy.
Dozvídám se, že národy, které dobře hospodařily, mají
své bohatství odevzdat těm, kteří hospodařili špatně.

Špatně mě vychovali aneb 
O vlastenectví a vlastizradě 
VLASTIMIL VONDRUŠKA
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Nejsem ekonom, jsem pouhý historik
a spisovatel, ale přiznám se, neznám
v lidských dějinách analogickou situaci,
aby se bohatý národ dobrovolně vzdal
svého bohatství, pokud nepočítám chi-
liastické orgasmy. Ty ale nikdy netrvaly
dlouho a vždycky skončily naprostou
katastrofou. Mnohým z nás padli praro-
diče a rodiče v obou světových válkách
20. století, když bojovali za svobodu. Bo-
jovali proto, aby jejich rodiny mohly žít
ve svobodných Čechách. Dnes se dozví-
dám, že není správné bránit vlast, je
lepší se sebrat a odejít.

To samozřejmě neznamená, že nechci pomoci po-
třebným. Učili mě, že mám být velkorysý, laskavý
a štědrý. Pokud někdo o pomoc požádá a já mohu po-
moci, mám to rozhodně udělat. A dělám to. Dělají to
všichni, pokud ovšem ten, kdo pomoc potřebuje, si ji
nevynucuje silou a nechce víc, než mu můžeme dát.
A nerozhodují o tom byrokrati, ale naše srdce. Nelze
pomáhat všem a vždycky jsem si myslel, že je věcí
mého svědomí, komu chci pomáhat. A pokud někomu
z jakéhokoli důvodu pomáhat nechci, neudělám to. Je
to mé nezadatelné právo.

Od středověku do téhle země přicházeli cizinci
a usazovali se tu. Existovaly jen tři podmínky – při-
jmout naši víru, ctít zákony českého krále a poctivě se
živit. České království bylo pohostinnou zemí a ten,
kdo chtěl s námi žít v míru, byl vítán s otevřenou ná-

ručí. Jsme národ, který se vždycky cho-
val rozumně, a pokud možno spraved-
livě. A s hrdostí.

Starého psa novým kouskům nenau-
číš. Mohou mi spílat, že jsem xenofobní
a já nevím co ještě, ale já zůstanu Če-
chem a vlastencem. Budu dál milovat
tuhle zem, budu psát knihy o českých
dějinách, a budu chválit naše předky za
to, že tuhle zem chránili proti nepřáte-
lům, že ji budovali k obrazu svému, že
z neúrodné krajiny, sevřené horami, vy-
budovali zemi medem a strdím oplýva-
jící.

Odmítám vlastizradu a budu se dál chovat tak,
abych se mohl v budoucnu podívat do očí svým dětem
a vnukům.

15. 10. 2015 
*************************************************
Vlastimil Vondruška (* 9. května 1955 v Kladně) je

český historik, publicista a spisovatel, autor především
historických detektivních příběhů. V 80. letech byl ře-
ditelem historické části Národního muzea, později se
přes 10 let jako podnikatel úspěšně zabýval výrobou
kopií historického skla. Kromě literatury patří mezi
jeho zájmy horolezectví, kterému se věnoval více než
dvacet let. Naše ukázka z jeho publicistické tvorby je
z knihy Breviář pozitivní anarchie, kterou vydala Mo-
ravská Bastei MOBA, s.r.o., v Brně, v roce 2016,
www.mobaknihy.cz

FB
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VODNÍK KRISTIÁNEK
Na skále u jezera
sedí vodník zpodvečera.

Na jezeře kruhy se dělají
ryby k vodníkovi spěchají,

na hrázi už sněmují 
na lidi si stěžují.

Na dně jezera
už nejí jisto,

harampádí je tam,
hrnců na sto.

Kristiánku vodníku náš
co s tím uděláš.

Ve Včelném už visí plakát
tam co je ten velký akát.

Na něm stojí tato slova
brigádníkům úkol dává,

vyčistit jezero
aby mělo čisté dno.

Jezero je vyčištěné
vodník sedí spokojeně,

pokuřuje z fajfky
puškvorcové listy.

KOCOUREK
Já jsem malý kocourek,
říkají mi Mourek,

v lese mezi kapradím,
s veverkami dovádím.

Hrajeme si na schovku,
najdi nás, tu jsme Mourku.

KRTEK
Krtku, krtku, krtečku,
vylez z díry holečku,

budeme si spolu hrát,
postavíme velký hrad.

Všude spousta chodbiček,
okének a uliček.

SVĚTLUŠKY
V létě, když se sešeří,
světýlka se rozsvicí,

rosvicí je mušky,
malé světlušky.

STONOŽKA
Stěžuje si stonožka,
že jí bolí nožička,

doktora boty zula,
sto nožiček ona měla.

Pan doktor se podíval,
na nožičku lék jí dal.

HUSA
Cak,cák,cák,
husa jedla mák,

hlava se jí motala,
nohy těžko zvedala.

Cáky, cáky, cák,
husa snědla mák.

JAN DAWIDKO
Dětská říkadla
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MYŠKA
Malá myška Žofinka
prochází se v holinkách,

nese v ruce děštníček,
aby jí nezmokl kožíšek.

VRABEC
Čim čarára, čim, čim, čim
co já najdu, všechno sním,

od máčku a koláčku
slupnu tučnou žížalku.

Čim čarára, čim, čim, čim
budu silný, to já vím.

KOS
Kos je černý pták,
žížaly má rád,

jen jak trochu zaprší,
na zahradu peláší.

Sbírá malé žížalky
neposlušné děšťovky.

KALHOTKY
Krtek nosí kalhotky,
nejsou to však lecjaký,

kalhotky mají kapsičky,
vpředu knoflíčky.

Na knoflíčkách kšandičky,
pérovací gumičky.

VODNÍCI
U rybníka v Lukavici
straší tam dva vodníci,

mají mokré fraky,
děti pozor! Na bubáky.

ANIČKA
V Rychnově na rynku
podkal jsem panenku,

prodávala jablíčka,
byla to má Anička.

KOHOUTEK
Šel kohoutek k slepičce,
gratulovat k svátku,

v košíku jí nese kytku,
perníkové srdce na památku,

SLONI
Sloni to jsou ušáci,
břicháčci a nosáči,

jsou to velcí rošťáci,
všežravci a naháči.

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

jen až strašák zaleze,
hned si zelí odveze.

KOLEDA
Z vrby, z vrby, z vrbičky,
otloukávám píšťaličky.

Nařežu si proutky,
na mrskačku kousky.

Pletu, pletu pomlázku,
na koledu šlehačku.

Přeje Jan Dawidko

Lipa_01_2018_LIPA  26.03.18  18:33  Stránka 27



28

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

BOUŘE NAD PRAŽSKÝM HRADEM
Jarní bouře vysílá z nebe 
neonové blesky nešetří hromy 
nešetří stromy. Na prvním nádvoří
Pražského hradu zapálila stůl 
i se vzácnými rukopisy

Na druhém nádvoří 
vytrhala zámkovou dlažbu
a v nedalekém příkopu potoka Brusnice 
vyplašila mladé jeleny 
vykoupala prý tři mívaly.

U Písecké brány kulový blesk 
vyhodil z pantů veřeje brány
Na věky věků srovnal baštu sv. Ludmily 
se zemí. Nakonec lilo jako z konve 
a silný déšť vše uhasil

PRÁZDNINY PODLE VERNA
Začátek prázdnin je výhybka řádu
konec vlády jednoho budíka.
Je hibernací školního báglu 
lustrací kroužící planety.
Na samém začátku prázdnin,
sotva víme, co si s počít 
s obřím časojemem.

Pak vsedneme do sedátka kolotoče 
a obsadíme kupé rychlovlaku
křižujícího Evropu. Za pár hodin
v Bruselu chytíme Pegase za pačesy, 
a kytaru v Lisabonu 
rozbijeme Lennonovi na pražce,
a doletíme na konec Verneovky.

ŠATO DE PUB
Šatov má sklepy hluboké 
teče v nich víno červené i bílé
vinaři zpívají Jsi od mé milé

Sklepy malované linkou révy vinné
v podzemí se vlní nedaleko hranic 
vínečka sladká v sudech zrají

CO NEVÍM
Byla by to ta nejdelší báseň, 
kterou byste nedočetli do konce, 
i kdyby byla dobrá
proto začnu od konce.

CELNÍKOVA LÁSKA
Neustálé rozluky 
dlouhé noční pomlky

Chci tě sbalit bez prodlení 
Chci tě bez proclení
Kradu ti polibky
Nenosím pochybky
Jsi mi vším světlem i tmou 
kamenem zvětralým v klín 
nebem rozmarným

POLÍBÍM KVÍTEČEK
Políbím kvíteček modřence 
jsi daleko daleko v Mariánkách
a já popleta zapomněl mobil

Krev kypí jako peřeje Ohře 
když splétá v proudech 
pomlázku

Barevné pentle břehů
mávají dívence co odvážně sjíždí
kánojí vodu

HLOUPOST A ROZUM
Hloupost nezná mezí, 
kde ale rozum vězí?
Snad u Nedvězí

IVAN FONTANA 
Básně 2017 
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JEDNODUCHÝ POČET
Každý ví, že tady není navěky 
Osud jednou sečte roky 
počítadlem pravěkým

POJĎ SE MNOU
Pojď se mnou, usedni do trávy. 
Poslouchej listy a vítr 
jak spolu ševelí.
zůstaň se mnou aspoň na chvíli.

Vánek ve své neúnavné píli 
váže létající koberec.
Hezčí jsme neviděli 
ani na jarmarku v Sobotce 
pod Humprechtem.

JIČÍNSKÁ MINIATURA
Co ti to přelétlo přes hlavu, 
kačeny, čápi či husy?
Vodní ptáci trousí zlatá slova, 
na hladině rybníka Valchy 
se vlní kruhy.
Husy kejhají a odlétají 
v houfu ke kapličce k Zebínu,
a kačeny z hladiny rybníka 
sbírají smetanu.

LIPOVÁ ALEJ
Zelené lípy ve čtyřřadu
vysazeny na povel vévody z Valdštejna 
Vánek preluduje na zobcovou flétnu 
Včely v korunách stromů sbírají med

Dávno je tomu, co lípy byly školkou
Kolik kočárů projelo pod klenbou 
vznešeného chrámu. Oblaka včel 
květy opylují sklem živé vzpomínky

ŘEKA A PARNÍK
Dolní řeka, ta modrá lenta 
horké krajiny,
potřebuje změnu spádu.
Je jako nudná povídka.

Parník pluje po hladině řeky, 
chvílemi píská a odpouští páru. 
Ponor má dobrý, kolesa se točí. 
Kapitáni mostům salutují
s paroloďí odplouvají do dějin.

VERŠE NA OBZORU
Verše se rýsují na obzoru
eskalátory jezdí nahoru a dolů, 
křížem krážem labyrintem 
obchodního domu

Důmyslná cesta Mistra M. C. Eschera 
láme proudy v průlivu la Manche.
V magické perspektivě 
na obloze připlouvá pomeranč.

HLAVA OTEVŘENÁ
Hlava otevřená do všech stran
vrhá stíny 
Hlava je jako univerzita v Haifě. 
je jako otevřená kniha 
na stránce tři sta tři

Hlava je hedvábný strom
Hlava je bílý turban. 
Rozbalený svitek tóry
Hlava je stánek boží 
Hlava není příliš hledané zboží

PREMIÉRA
Tvé oči, ty korálky noční
tvá brusinková ústa 
s vodopádem slov
Nevěstin závoj bělostný 
Opona, co má dnes premiéru.
Kolínka štíhlých trav
s oušky čepelí nad řekou dnů

TVŮJ ÚSMĚV
Úsměv ti přelétl po tváři 
jako blesk proletěl nocí,
spojil nás čistým svárem 
ve stavu beztíže.

Z ledových rampouchů 
padají perly. Peřiny se drží 
na horách, v tvém lůžku 
jsou prostřeny geny.

RODINNÝ KVARTET
Dvě cella, basa a housle
děti a my, 
hrajeme si na život
docela harmonický.
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SLUCHÁTKO
Ani nevím, jak se stalo
měl jsem v ruce sluchátko
a to se mě právě ptalo
co bych si přál zakrátko?

Co si honem přát v tom letu
jen ať to vše nepopletu
co si přát třeba lízátko
splní mi přání sluchátko?

Trvalo to jenom mžik
už se mi lepí na jazyk
před sluchátkem se rád klaním
splní totiž každé přání

Jsem to ale hlupák malý
měl jsem si přát prsten od Arabely,
nebo mít takové knou-hau 
s buřinkou od pana Tau

Teď teprve mám přání
konečně mě trklo
bohužel už končí spaní
až to ve mně hrklo

NA MARSU
Když chci v noci do vesmíru
udělat pořádnou díru
prolétnu se galaxií
abych poznal, jak si žijí

na Marsu ti Marťani
co jsou pěkně mazaní
pořád mají prázdniny
od jara až do zimy

Jednou ptal se mě malý Ufounek
hlavu měl jak balónek
z jaké jsem přilétl planety
že mám nohy jak špagety?

Já jsem přeci ze Země
řekl jsem trochu tajemně
a on se usmál mazaně,
Tak tě tu vítám, Zemane!

ROBOT
Stal se ze mě robot
místo rukou chobot
na hlavě mám místo vlasů
reproduktor lidských hlasů

Nožičky mám jako hůlky
místo očí jen dva důlky
každé vaše tajné přání
vyplním vám bez reptání

Funguji do roztrhání
za pár korun já jsem k mání
stačí dát mi po ránu
tři kolečka salámu

JEDLÍK
Včera se mi zdálo,
že jsem papal málo.

Co se mi bude zdát dnes?
Že sním celý les!

POPLETENÁ
Kočka štěká, pes zas mňouká
moucha líčí na pavouka
až ty sítě doplete
básnička se poplete

VYJMENOVANÁ SLOVA
Obyčejný, bystrý, být
kde mám tu kobylu vzít
ztratila se v Přibyslavi
kde roste bylina pro zdraví
ještě že nebyla z Nového Bydžova
tam se splašila vyjmenovaná slova

VÁCLAV FRANC
Hajany
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ŽÍŽALY U ŽALÍ
Na rozhlednu na Žalí
Plazí se tři žížaly 
Do kopce to metelí
Zabloudit by neměly

Na rozhlednu metelí
Každou druhou neděli
Aby dobře viděly
Kde jsou hlávky od zelí!

POPLETENÁ POHÁDKA
Sněhurka mi slíbila
tři kouzelné oříšky
když jí přinesu z lesa 
z modřínu šišky

Zabloudil jsem ale v lese
tam kde chaloupka se třese
že je celá z perníku
dělá pěknou rotyku

bydlí tam jelen 
se zlatými parohy
tak jsem vzal
raději ramena na nohy

Čert vem kouzelné oříšky
třeba by byly od lišky
co se Bystrouška jmenuje
a občas trochu čaruje

už aby přijel princ na koni
co konec pohádky odzvoní
stačí, když políbí kouzelnou můru
a já budu zas ze snu vzhůru

ZUBAŘSKÉ PŘEKVAPENÍ
V Hajanech se jeden zubař
dal až do pláče
viděl v puse místo zubů
samé koláče

Kde se tam koláče vzaly
Odpověď snad znáte zda-li?

Zuby v puse před zubařem 
strachem utekly 
a ze zbytků strachu
koláče se upekly

ČARODĚJ
Jak čarodějnice na koštěti
bloudím ve snech s partou dětí
užívám si napětí
na koštěti se letí.

Začaruji kdejakého lotra
dokonce i Harry Pottera
a z těch jeho Bradavic
nezbude vám vůbec nic.

Nejvíc se mi ale líbí
že kouzlení nemá chyby
stačí říci jenom aby
z televize byli krabi

A až přijede princ na koni
co mě v tom snu dohoní
stačí, když políbím kouzelnou můru
a budu zas z toho snu vzhůru.

HAJANY
Hajany jsou zvláštní země
vypadají trochu temně
sotva však spánek sedne na víčka
rozsvítí se sen jak svíčka

V Hajanech
se člověk neloudá
v mžiku dělá
z komára velblouda

V Hajanech
tam chtěl bych věčně žít
Nastupte si!
Stačí zavřít oči – začít snít!

PSI S TYKADLY
V Hajanech mají prý psi tykadla
krásná myšlenka mě ve snu napadla
když jsem letěl vesmírem
s kamarádem Lumírem

Kdo ví, jestli tam jsou i psi s anténou,
meditoval jsem pak ráno se ženou
Moje žena ale tvrdí: Kdepak anténa
pravda byla rázem vyřčena:
To ví přece celé Čechy
od psa chytneš leda blechy!
(Z připravované autorovy sbírky pro děti Hajany)
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PRAVDA VE VÝPRODEJI
Až budeš hledat pravdu,
dej se tamhle vpravo
je to u stanice metra Letňany
je jich tam teď tolik, víc než je zdrávo
a to další ještě někde jsou schovaný

Občas ňáká pravda, či lež její sestra
navrhne, že by se mohl načít sud
a pak je tam živo, společnost je pestrá
však každá pravda je odněkud

Je tu pravda hochů co nemají rádi svědky
pravda pomalých, co myslí po staru
pravda pavlačová, pravda naší Bětky
šminkou upatlaná pravda bulváru

Je tu pravda chudých, s tou se často zdravím
pravda peněz, jíž tak hezky voní kapitál
jinou chceš mít z krku, ba i perem pavím
třeba pravda idiotů, kterým ses dřív smál

Sedává tam pravda novinářská fráze
pravda brožur a programů partají
pravda úspěšných, co mají doma bazén
pravda sousedů, co bazén nemají

Potkáš tam i pravdu z neúspěšné mise
pravdu montérek a těch, co chodí v saku
pravdu právníků, již najdou všechno v spisech
i pravdu bohémů, co maji ji jak z praku

Nakonec prozradím ti, taky jsem tam hledal
s jednou krásnou pravdou, chtěl jsem léta žít
s čistou, nezáludnou, tou jak míval děda
ta už však dávno stihla odejít…
29. 9. 2017

PROHRÁLI JSME!
Ale Bože, jak strašně a trapně!!

A to hned na plné čáře…

Stačilo jen pár předem domluvených podpisů,
zlikvidovat hraničáře
a bulíkům nabulíkovat bulíky na nos.

Přínos? No, věru… ba.

Ze samostatného státu ve všem,
už jen fragment, jako třeba 
kulturní centrum Poruba
a sestra nostalgie v blahé paměti

instantně zapomnětlivých a zapomněných 
v jednom!!!

Loutkohercem i loutkou současně, 
pak šelma ryšavá,
co nikdy za nic nemohla,
páč za života legendami hlídána a o mrtvých
přeci vždy jen dobře
a kolektiv vlastizrádných lokajů 
s tučným bakšišem,

ihned nebo po čase
a že oni čas měli a stále mají…

Lid "šťastný", že život UŽ JE O NIČEM
a tak mrtvoživé schránky

…teď jenom po másle se ptají
16. 11. 2017

PAVEL JOSEFOVIČ
HEJÁTKO
Skončily volby
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JAKÉPAK SKUHRÁNÍ?
Vždyť máme co jsme chtěli!

Odpadem narvané markety, 
v práci tři směny
s šéfem jež miláček z ciziny saní
život od výplaty do výplaty
u pásu pět minut na vychcání

A všude svobodu slova 
až do adminem blokování

Jaképak furt skuhrání?

S neomezenou možností cestování
s výběrem z několika druhů pohlaví
s hormonální sexualitou přírodě ku zdraví
s náboženstvím s nejšílenějšími bohy z oblohy

i pekla

s republikou v níž nám nepatří 
už ani ta vzteklá liška
z rozprodaných lesů

Tak jaképak skuhrání?

Dokonce si tančíme!
na upířím plesu
3. 1. 2018

JIŽ TOMU TŘICET LET
Již tomu třicet let
co hořkost nazpaměť
zná dobře každý z nás

Již tomu třicet let
co odemknut nový svět
ten pod čarou dovětek

Již tomu třicet let
co voní blínu květ
v tom našem zahradnictví

Již tomu třicet let
co v křiku umlčet
dá se i cit

Již tomu třicet let
co krásu za kuplet
šikovně vyměnili

Již tomu třicet let
co v očích už nevidět
ani špetku vůle

že život stůně
život komparzistů
bez odboje…
4. 1. 2018

SKONČILY VOLBY...
Máma mele maso a Ema má kebab.
Loňské padánky se objevily 
pod roztátým sněhem
a leden vpil se do února
neorevolučním jedem

Jak pro koho temno jest
za vrátky párty nezvaných hostů
co zmnožili se jako červi na kompostu
a pravdoláska zanícená 
v bolácích plných vředů

kupředu pravá a zpátky ni krok!

Vždyť válka je mír a poslední z Pierotů sedí
právě v křesle u psychiatra
tématem na jazyku je Východ
coby největší nebezpečí světa
než najde se ještě absurdnější 
meta k oblbnutí

Ve stínu jitrnice - ó jaké to pnutí! 
Kdo platí svět naruby v němž 
moderní zásnuby vedou do prokletí?
Černá je bílou duhou a bílá je sprosté slovo

Toť už holt cena spekulantů
a takto žít dál, slouho?
Dlouho. Jo. Asi ještě dlouho!
1. 2. 2018

A věčnost?
Kdepak!? Že jsou to tetřívci?
Jít na hostinu pro syté, křičet
na němé a znít hluchým
to prý vážně chci?
Raději splynout s živly
a s vírou vyteklé krve po lovu
břitvou řezat do noci
2. 2. 2018
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SLOVNÍK CUDZÍCH SNOV
Na počiatku bolo snivo.
Povedala si:
„Stráv so mnou aspoň jeden sen.
Uvidíš – bude to sen,
o akom sa ti ešte ani nesnívalo!“

Zostúp so mnou hlbšie,
snívaj odzadu,
snívaj spätne
v zrkadlovom labyrinte,
ktorý vedie nikam.

Až prídeš na začiatok ničoho,
prisní sa ti vzrušujúci sen.

Zarámuj si ho
a zaves do spálne.

Aby bol stále na očiach,
lebo aj sen, ktorý zíde z očí,
raz zíde z mysle
v zmysle
prastarých zákonov
ľudskej zábudlivosti.

Snívaj si svoje.

Snívaj si sen,
ktorý sa odráža na hladine
zamrznutého jazera.
Sen hladký a mrazivý:

Skľúčené kľúče,
skleslý les,
sklonené sklo.
Poklony zrkadiel.

Svit luny
vo vodnom sne.

Odraz sa z dna
zrkadlového sna.

V obrazárni snov
potom uzrieš
v priamom prenose z detstva
zvyšky dávno zabudnutých príbehov.

Lebo naše zastarané sny
zostávajú s nami.

Nenáhli sa, snívaj pomaly, dôkladne,
až uvidíš kryštalickú konštrukciu
svojej duše,
v ktorej sa budú ligotať sny
- cieľavedomé a zrozumiteľné ako plameň.

Možno si už zbadala,
že nových snov ustavične ubúda.
Míňajú sa.

Čoskoro zažneme
v magickom šere
posledného sna
zúfalý výkrik
hviezdnej noci.

Zaplať mýto do sna
zbaveného zmyslov.

Opakuješ si nahlas
dôvernosti tajných snov,
matným leskom
svojich naliehavých nočných očí
vysvetľuješ tajuplnú reč tmy.

Snívaš, teda si!

ANJELA POZNÁŠ PO PERÍ
(Rodičom, ktorých už niet)

V mojej najvnútornejšej vitríne
sa zachveli všetky sklenené spomienky.

PAVOL JANÍK
Anjela poznáš po perí
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Na konci mlčania
počuť vlaňajší dážď,
ako pošepky diktuje
svoj nezrozumiteľný telegram.

Svorka smutných anjelov
zavýja pri svite luny.

Rieka klesá od únavy,
smrteľná duša vody
v nej zľahka padá
na dno.

Cítim ortuť v žilách
po výbuchu krvi
- to v mojich útrobách
vstávajú z mŕtvych
nadzvukoví anjeli.

V hlave mi štartujú
ich ohlušujúce motory.

Keď vzlietnu,
nastane najhlbšie ticho,
v ktorom azda začujem
vzdialené perly,
ako sa sypú na parkety.

Mrazí ma ranná spoveď
zamrznutých sĺz
v mojich čoraz jesennejších očiach.
(1998)

NEODOSLANÝ TELEGRAM
Vo mne sa začínajú
trocha modré Vianoce.
V hotelovej izbe sneží
hmlistá vôňa – tvojho
nekonečne vzdialeného parfumu.
Klesáme na tele,
kým v nás stúpajú
ceny nočných telefonátov,
vlny súkromných zemetrasení
a okraje oceánu krvi
po krivke opusteného pobrežia.
(1991)

POSLANECKÁ TAKTIKA
Zdržovanie a zdražovanie.

AVE VÁLEK 
"Vy zemřete na duchaplnost,"
to je jediné, co mi řekl
Miroslav Válek.
-
A dodnes nevím,
jestli mám být rád,
nebo naopak.
V každém případě bude lepší být,
jako ne snad.
(1998)

JE ZA DVERAMI
Všetky vnútorné hlasy zachrípli
a sťažujú sa na studenú noc.

Bezruký a bezkrídly,
do krajnosti zjednodušený mesiac
zletel z neba
a rozčapil sa nám
priamo v záhrade.

Už nadväzuje prvé známosti.
(1981)

ZLOMEK  
Všichni jsme nějací.
Skladatelé hudební,
malíři a sochaři akademičtí,
herci většinou populární
a spisovatelé slovenští.
Tak nám třeba.
-
Pán Bůh nám za to dá
věčnou slávu teda,
i když jsme spíše na baby
jak na něco jiného.
(1991)

PF 2018
Ať je stále šťastný,
ten kdo lásku vlastní,
ten kdo není doma jediný,
ale žije v kruhu svojí rodiny.
Prožívejte společně
všechno, co zní svátečně.
Ať vás dlouho ovládá
novoroční nálada.

Překlad ze slovenštiny Jan Poláček
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PROČ VÍTR TĚ ZAVÁL
Proč vítr Tě zavál 
k mému srdci,
vždyť bez Tebe,
jen fouká
a je mi zima                                              
i na slunci.

Horoucí srdce
láskou plane,
žal v srdci ukrytý, 
bolet nepřestane.

Uběhla dlouhá doba,
v srdci hluboká rýha
zbyla,
láska bývá slepá i krutá,
však mému srdci milá.

HLEDÁ SVOU LAURU                              
Vzduch deštěm vonící,
zasněn básník
cestou kráčící,
mezi růžemi
hledá svou Lauru.

ODLOUČENÍ
Už čtyřicet let 
schovávám Tvé dopisy, 
nemám odvahu je ani
dnes číst.

Tvá láska 
z nich nevyprchala,
a řádky Tvé 
otvírají znovu
mé srdce,
hluboké rány odloučení
se nezacelí nikdy více.       

NAŠE SETKÁNÍ
Záblesk v očích,
horoucí srdce,
dvě přímky se proťaly,
na stejné vlnové délce.

SKRÝVÁM SVÉ CITY                          
Skrývám Tvé dopisy, 
skrývám své slzy,
pár řádků plných citů
v kostelní lavici,
kdy Andělé mě doprovází.

KRATŠÍ NEŽ VZDECH                        
Setkání kratší 
než vzdech, 
tak zdálo se
za dobu 
uplynulých let.

Přes sto dopisů
Tvého srdce,
ukrývám 
před zvědavými
zraky těch,
co nepřáli
našemu vztahu více.

PŘIPOJENÍ
Fotím stromy, cestu, keře,
mraky,
chci napsat pás slov
a verše taky.

Ještě nenapíšu
ani větu,
mobil však
hlásí,
nejste připojeni 
k Internetu.

JAROSLAVA JÁNĚOVÁ
Odloučení
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ZAKÁZANÝ POLIBEK                            
Šli jsme ruku
v ruce, 
však polibek 
se nesměl na ulici
dát.
Byl jsi „ze staré školy“,
to byl přečin,
to muselo se
dodržovat.

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

DNEŠNÍ DOBA
Internet, Notebook,
mobil a pes, 
koloběžka, brusle,
kam�s to vlez.

ZTIŠIT BOLEST
Nic neztiší mé
trápení,
dávám se tedy 
do psaní.

Srdce mé ruku 
vede,
něhu, city, bolest,                  
víc nedovede.

Mé sonety vyplňují                      
chvíle touhy, 
nejím, nespím,
den je strašně smutný
a neskutečně dlouhý.

STŘÍPEK
Střípek v srdci,
pomalu se s ním 
učíš žít,
nevoláš,
nepíšeš SMS,
snažíš se žít jinak,
ne vzdušné zámky
milovat.

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

MÁŠ TOUHU
Občas máš touhu
mu zavolat,
slyšet jeho hlas,
pak rychle vzpomeneš si,
dopis Oněginovi
a Táťány pláč.

Nemáš připojení,
divíš se, 
co Smartphone je,
najdi na Googlu, 
jak dlouho jsme 
od doby Kamenné.
Všechno (vygoogli),  
připoj,
budeš In,
přemýšlíš ještě, 
přírodu znáš, 
nebo jsi dnešní elektronice
propadl na pospas?
přírodu znáš, 
nebo jsi dnešní elektronice
propadl na pospas? 

Náš výbor pochází z poslední sbírky
 SMARTPHONE, vydané autorčiným vlastním nákla-
dem v roce 2016.
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ROZUM
Zavřít mysl do zahrady růží
a čekat
co káže nejvyšší?

Máchni nožem
ale udrž rovnováhu!

Touha po svobodě je silnější

OBĚŽNÍK
Už nikdy nesmím psát verše o tom
že ráno lunu modře přikořenilo
a jasná vláha na lístečcích 
usnula vypařeným spánkem

Nesmím!!!
Svět poezie je v nenažraném nebezpečí
A váhání slova je předzvěstí smrti ducha… 

PROZŘENÍ
Možná
že pracovat na reklamách 
je jako podílet se na vyšší fázi humanity
Možná nechápu
že svět se mění 
a já nejsem schopen myšlenkově zpracovat 
jiný způsob společenské interakce 
a jiné výrobní vztahy
že propojenost sobeckých zájmů
je zájem nás všech
že je to jen odraz evoluce
a nevyhnutelnost pokroku
že jsem starej dědek
který blábolí cosi o lidské důstojnosti 
a rovnosti a nechápe
že mladí mají svůj svět
chtějí být úspěšní 
a žít si život naplno ve své zvířecí podobě 
soutěžení a bezohlednosti
protože je to návrat k přírodě
protože je to tak od nepaměti 
a všechny naše sny o lidskosti 
jsou jen nepatrným zatvrdlým hovnem 
ležícím v času a prostoru 
a byli jsme jen úchylkou 
ve vývoji zvířectva…

KONEC DĚJIN
Polorozpad krásně zabalených mozků
už nepotřebuje diktátora těla

Proces navoněného hnití se řídí sám

ČUMĚT DO BLBA
Útlocitné oči
kolik utrpení vám stačí
než se naserete?

Bůh či život

Sekulární vlády říkáte?
Ty vám voní říkáte?

Tak proč se můžete posrat 
z náboženské vlády židovského státu?

Může mě někdo už konečně vysvětlit 
co je to být žid?

POČÁTEČNÍ SLOVO
Jestliže lžeš
říkáš pravdu 
že nelžeš

Protože lež je pravda 
oblečená do teplého kožíšku
krásných a ušlechtilých pokrytectví

Pravda je na obalu tvého zboží
A trh je pravdou tvého žití

JSEM ČILI MYSLÍM
Utváří se vědomí 
nohou přejetou automobilem?

MILAN KOHOUT
Vztek
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fackou rukávu uniformy?
slzným plynem v očích?
obuškem na krku?
kulkou v břiše?

Nebo láskou nejvyššího vůdce
nikdy nezpochybnitelnou 
a před početím přijatou?

M
Vystoupil z těla 
a vlál v předstírání vlání
aby si vyšší moc nevšimla 
bušení srdce
vzteku v očích
a prskanců nadávek
Vy zbohatlická prasata
svině ledového dechu
omračující cit a paralyzující 
lásku ke svobodě
nesmyslného tance kolem stolu přátel

Ale tělo se rozpadá a bortí hnitím
zoufale běží s pískotem času 
a dostatkem žrádla bez přátel

Uteč do sebe a zvedni pěst
Ještě máš ruce a nohy… 

RANNÍ ČAJ
Vítr rve listí z jediného stromu 
na parkovišti
Je žluto a vlhké lesklo
Ženu se k počítači 
a než se natáhne NYT 
mám přání
ať se propadne burza
do černého bahna 
z kterého jsem nedávno vytáhl 
skleničku na léky 
Sto let starou
……….
A pak bylo umění jen oslavou života 
a hnis mu stékal po tváři
Vítězství malých klecí nad pohodlnějšími… 

UMĚNÍ JE SOCIÁLNÍ EXPERIMENT
A tím
že jste na mě nasraný a odmítáte spolupracovat
tak jste blízko průlomu a pochopení

že kumšt je o životě
a ne o tupých esteticko-kognitivních exhibicích
v kontrolovaném prostředí galerií

ale moji studenti jsou uražený
a nepřišli performovat
když tam zrána nesli loutku dítěte 
mrtvou jako potracené plody lidství 
za zadním vchodem do banky

a přitom souhlasili
že se budeme pohybovat s omezeností volby
odívat se do stejné barvy
a vydávat jen jeden zvuk

MOŽNÁ ŽE SE MÝLÍM
Možná už jsem svobodný
Možná jsem jen zmatený
a čtu špatné články a knihy
Možná už žiju 
v téměř dokonalých podmínkách
a měl bych jásat jako masy 
tekoucí supermarkety
Možná bych se měl usmívat
a ukazovat na police zavalené zbožím
Možná bych se měl radovat z věcí
a vesele mačkat klávesnici iPhonu 
v přeplněné tramvaji
Možná bych měl pomýšlet 
na dobrou investici do mé budoucnosti
Možná bych se měl přestat zajímat 
o všechny války a utrpení světa
protože jsou tak daleko od mého štěstí
Možná bych si měl užívat 
a blahořečit osvobození těla od mysli
Možná už jsem v ráji a musím si jen
sundat šaty a plný života se s chutí 
zakousnout do voskem zářícího jablka…
Možná má můj kamarád pravdu
když mně denně říká
Vzbuď se
vole
žiješ v otevřené společnosti!!!

Náš výbor je z autorovy nové sbírky Vztek, kte-
rou vydalo JT’s nakladatelství, Krucemburk, roku
2017.
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MEZI TÍM VŠECHNO A NIC   
Tak dlouho tu žiji,
všude tu bylo plno
smíchu lásky a krásy.
Teď jen tu živořím
s nikým nehovořím.
Občas mi přejede mrazení
a zaslechnu ránu, 
jako když spadne strom
jako když zableskne se a uhodí hrom. 
Vůně rozteklé smůly, která hojí rány
line se po kůře jako lidská krev.
Tak už opět bude ráno jinovatka 
údolím táhnou se chomáče mlhy
a mě k sobě volá Země matka.

CO VIDĚLY DĚDOVY OČI
Co viděly tvé oči
když pospával si u prázdného džbánku
a probíral floky na verpánku.
Nedohlédl si k hodinám, 
ale viděl si kostel u Piavy.
V zámecké zahradě nelidsky křičeli pávi
tvé oči viděly plakat raněného kamaráda
a se všemi křičel si, sláva, sláva, sláva, 
když skončila válka…
Mé oči vyhasnou jen tak, 
do ztracena …

DRŽ SE SVÉHO KOPYTA
Vzácný chemický mudrci
ný, natý, itý, stý, ičelý
kalich hořkosti byl i kyselý.
Kde zůstala tvá věda rodná
ta tekutina fakt nebyla vhodná.
Leč však už byla vypita
měl ses držet svého kopyta…

MOUDROST
Mudrci tváří se moudře
mudrci mají pod čepicí
nemají však zlato.
Heleme se, heleme
proto jim nikdo nic nevezme.

LUNA
Dnešní noc nespi,
jen buď bdělý.
Dívej se na ty luny kousky
na tu její namodralou zář.
Možná, že zahlédneš 
i tu její odvrácenou tvář.
Ale neuvidíš 
co se to tenkrát s námi stalo
Ale stalo se to, stalo…

ŠKOLA
Po chodbě školy potácí se školák,
motá se, je grogy,
lomcuje klikou, cítit jsou drogy,
školník zametá zbytky marihuany.
Učitelky pijí kávu a polykají antidepresiva,
ředitel hledá pevnou skobu
a padákovou šňůru.
Všichni se vážně tváří,
jsou tu novináři a novináři, novináři…
Malá dívenka, takové sotva rozvité poupě,
ještě neví, čemu se říká konopí, 
pervitin, hašišové doupě 
a zpívá si, Červený šátečku, 
kolem se toč, kolem se toč,
Proč je tolik lidí zlých,
proč jenom, proč? 

NÁKUPNÍ TAŠKY
Nadité nákupní tašky mezi koleny,
povislá ramena rukou, oteklé klouby prstů,
kolen a kotníků…
Až přijdu domů, sukni si přeperu
a novou koupím, ale pro dceru.
Balíček cigaret pro dědu
s nápisem kouření škodí zdraví.
A pro sebe lískové oříšky,

JIŘÍ KNOPP
Kde jste?
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co mi o nos zavadí,
až půjdu vedle remízku.
Ještě mi zbylo na pár řízků,
budou na neděli, a vezmu na ně paličku,
aby mě sousedky záviděly chviličku.

POČASÍ, SLOTA, PSOTA, NEČAS
Někdy kroupy zabubnují po plechu 
velké jak tenisáky,
někdy se dívám z okna a pozoruji ptáky.
A když slunce rozsvítí všem tváře
nechce se mi z tohoto světa odejít.
A když se vracím s balíčkem 
dobrot od cukráře
neříkejte mi, že mi to sluší.
Nemám ráda lháře,
ale stejně mi to potěší…

V RYTMU PŘEKOTNÉHO ŽIVOTA
Nevím, zda se smát, 
či zahnat s čela chmuru,
mám milovat Babiše,
a nebo Okamuru?
Komu mám dáti za pravdu,
jak si mám vybrat z těch dvou?
Jeden je za osmnáct 
a druhý za dvacet bez dvou.
Porady žádné se nedočkám,
kdo by tak poradil tobě,
když ty si neumíš poradit,
ani sám sobě.

S KVĚTINOU ZA ŽENOU
S květinou za ženou kráčím 
pomalými krůčky,
abych ji nepoplašil, abych ji nepolekal,
teď k stáru jsem 
před mou milou nepoklekal,
jen tak jsem jemně hladil její ruku,
už dávno jsme si neříkali ty mé děvče
a ty můj kluku.
Víme už o všem, co nás bolí
a kde nás po ránu píchá,
před soukromým už nebrání nám pýcha.
Tak za rok abychom si opět 
přivoněli k té rudé růži…

KDE JSTE?
Tak si tak vyjdu do ulic,
pomalu ťukám holí do dláždění
a hledám, kdo tu ještě je,

a kdo tady už není…
Že by tak všichni takhle naráz
skočili z nejvyšších pater?
Tak to snad ne,
tisíc láter…
Byly jste takové voňavé
vy krásné modroočky,
jak jsme se za vámi otáčeli a říkali si
jsou to ale kočky…
Srdce už máte zavřené
na dva i na tři klíčky,
k hrobům svých drahých 
chodíte zapalovat svíčky.

CO JE TO ZA SVĚT?
Tenhle svět už se mi nepozdává,
valí se svinstvo jako žhavá láva,
faleš a triky, podvody,
žena se za peníze dává
a žádný kabát nemá z ostudy.
Již nemám sílu měnit tenhle svět,
ve kterém je faleš leda k smíchu
a moderní je žítí v hříchu…

ŽIVOT
Nikdy jsem nepočítal život na minuty,
hodina sem, hodina tam,
řeka a na ní prám…
Ještě trefím k vám
pod okno s vůní heřmánku
oči s odleskem červánků
tvé vlasy šimraly mne do spánků
a potom až do rána,
nejsme přece dnešní…
Kdo by počítal léta – snad jen kamarádi
kteří mé roky chtěli zapít,
hej, tak co dáš, brášku,
jsi nám dlužný flašku.
Tak rozlejvej čile do kalíšků
na život, na ženský, na sex…
jinak to nemá výšku.
Tak kluci, pijem na ex.

PRAHA
Přivřu oči, najednou vidím 
celou Prahu pohromadě.
Letím podél Vltavy,
vítá mě Vyšehrad a za ním Hradčany,
těch mostů, které Vltavu spínají
a ona se na vlnkách houpá.
Pane Smetano, zahrajte tu píseň písní…
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POCTIVÝ LÉKAŘ
Když hovořím s dívkou svůdnou,
klepky mívám, uši rudnou!
Proč jsem stydlín a ne ranař
co o tom ví doktor dokař?

Krásky pane, to dá rozum,
panovačné bývají k mužům!
Lék je drahý proti strachu,
též za léčbu chci dosti prachů.

Dík doktore za lék, byl príma,
zmizly klepky, trable s ušima!
Abyste se ženských nelekal,
řek� mi doktor, aspirin ste bral.
30. 12. 2017

SEA-SUN-SEX MAZEC
S ředitelem agentury 
modelingový
odletěla moje paní, 
kam?, to prý neví.

Jen tolik mi prozradila
pracovat chce prý fest.
Na Havajském souostroví
bude sea-sun-sex.

Předělat se na muslima
jednoduchá to je věc.
Já šel a koupil bič
bude doma sea-sun-sex mazec.
23. 1. 2018

SEMTELE
Lék na zlosti ženské 
už je k mání! 
Zlé se změní, 
budou veselé!

Do lékárny běžím bez váhání: 
„Navažte mi kilo Semtele!“

Z moudrosti mé bude 
žena celá zjevena, 
po Semtele zaručeně
bude změněna.

Pochvala mě doma čeká, 
zlíbá moji líc.
Mám i pro vás, 
já jsem koupil víc!

PARAMETRY ŽÁRLIVÝM 
JSOU NASTAVENY NAOPAK
Bezpečněji s šelmou v kleci lítou,
nežli život s ženou žárlivou!
Kroky moje sleduje, 
kalhoty mi šacuje!

Avantýry netrpí mi žádné
ani s jinou hrátky nevinné.
Objeví-li cizí vlas, 
řádí jako Fantomas.

I žárlivá též si ráda, 
záda v cizím lóži ohřívá!
Není moudrý, kdo moc bádá! 
Veselé to konce nemívá.

Dá se najít k žárlivosti 
mnoho možná dobrých důvodů!
Nemá smysl proto vésti 
knihu odchodů a příchodů!

POD VLIVEM
Jím lívance na Induloně 
zapíjím je Ironem!
Jsou lahodné, vyjdou levně. 
Natošup jsem pod vlivem.

Nic na světě nenahradí 
českou naší kuchyni!
Jenom trochu protestují 
játra, žlučník, ledviny!

VLADIMÍR PINTA
Filantrop
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Létám, je to pocit zvláštní. 
Dámy na mne zíraj s obdivem!
Náhle mužný jsem a krásný. 
Jak Švarcenegr, když jsem pod vlivem.

BALADA O BANKÉŘI
Úhel pohledu můj skončil na nule.
Tajně z hladu chroupu pro psy granule.
Boudu na zimu má skoro každý pes.
Já od matky odložený jsem houmeles.

Řekl ve snu kouzelný mi dědeček!
Pěstuj lichvy zlatoplodný stromeček!
Zlikviduj psy a boudy jim ukradni!
Houmlesákům na zimu je zpoplatni!

Těžká byla moje doba učební!
Dnes odborník světový jsem bankovní.
Poskytuji rychlopůjčky, produkty.
Z granulí já přeškolil se na buchty!

Papuánský král, dokonce mě zval! 
Banky zakládat!
Učit lidi, jak si pučovat. 
Lidi z Papuy maj mlsný papuly.
Nikam nejedu! 
Bankéře tam mají k obědu!

PĚT PLZEŇSKÝCH
Plzeňských v hlavě pět 
a hned lepší zdá se svět.
Na trampoty, dluhy, ženu, 
zapomenu hned!

Že jedu do Lhasy – 
vezu s sebou tři basy,
cestou pivo posiluje 
v každém počasí.

Do Tibetu vynesla mě lama, 
možná bude doma Dalajláma.

FILANTROP
Asketa je, mnich a střádal,
bohatým bral, chudým mával.
Na majitele když se tážu,
řek, pindíka neukážu.

Co schováváš pod pindíkem,
prozraď hochu před publikem.
Vtip obscénní, plytký užil,
a pak… mlžil, mlžil, mlžil.

Klub trubek kolem sebe má,
za zásluhy své se vypíná.
Vše by rozdal, ovšem z cizího,
filantropa máme ryzího.
18. 1. 2018

KDYŽ HROZÍ VYKLOUBENÍ OKA
Mám-li ženu provázeti 
v náhlém stresu, jsem v napětí!
Jde-li dívka jako jedle 
choutky mívám šilhat vedle!

„Žádný flirt a žádná sranda,“ 
káže žena klapky nandá…
Říká: „Ženský to jsou zmije, 
máš mě doma, dobře ti je!“

Líp klapky mít u hlavy, 
než moula být vrtohlavý.
Po dívkách kdo se točí 
vykloubí si jen své oči!

EXEKUTOR LIDUMIL
Má tatíček se synáčkem hovor – 
Hus, Palach, Masaryk?
Kdo tvůj vzor?

Můj vzor je tatíčku právník Sokol, 
exekutor budu jako on.
Do ručky košťátko, vymetu kouty. 
chaloupky české provětrám.

Tatíčku trošičku starost mě rmoutí. 
Houmlesy všecky kam schovám?

SOUZNĚNÍ DUŠÍ
Ve střehu poslouchám a ani nedutám,
když lekce výchovné od ženy dostávám.
Teď za trest do kouta a klečet na hrachu!
Když žena zavelí, klepu se od strachu.

Je překvapivé její sdělení,
„Teď cítím,“ říká, „duši souznění.“
Já býval před svatbou úspěšný ochotník.
Významné role hrál – já byl i milovník!

A teď mám kruťasa, má mě za ťulpasa
a dělám jen pro ní rohožku u lesa!
Proč neuhnu jejím šikanám?
Že živí mě, proto zůstávám…
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DĚTEM Z HULÍNA
Vyslal jsem do světa nemnoho básní, 
ale když se nad nimi jeden čtenář zasní,
já budu šťastně umírat, naplněn štěstím,
protože věřte mi, děti, to přece je tím,
že mám rád svůj Hulín, místo zrození,
nikde neroste tak krásně zelené osení
jako na těch rovných hanáckých polích,
poezie čiší na podzim i z těch polí holých.
Proto děti z Hulína, ze srdce vám přeji,
nezpronevěřte se Hané, něžné kráse její,
aby už nikdy na vás nepadaly granáty,
a nezapomeňte na osvoboditele a na ty,
kteří padli za ztracenou svobodu naši,
protože jsou ještě ti, kdo válkou straší,
kteří ještě dodnes brousí svoje bodáky,
hrůznou válkou strašili nás, staré rodáky,
ale když se rozkročíte na hanácké půdě,
ozdobte mládí láskou, bojem proti zrůdě,
vyrostete v krásné ženy, ve statečné muže,
pak vás nikdo neporazí, nikdo nepřemůže.

CHRÁM HANÉ
V tom nekonečném chrámu Hané 
sloužily mé city bohoslužbu slavnou,
někdo myslí, že je to rouhání, já ne,
na Hané dobří sedláci otku zatnou,

ten starý symbol Přemysla Oráče,
aby byla mouka na chleba a koláče,
já se denně modlím jako pohané,
patří to stále k mé víře tady na Hané.

Nepřestanu milovat tuto zemi rodnou,
i když mi lidé do srdce občas bodnou,
pro některé mé věrné vlastnosti.

Má Haná nasytí, napojí a taky pohostí,
ale hlavně odpustí mi moji zradu.
Ano, odešel jsem, ale nepokradu.

KOŇSKÁ VDĚČNOST
Už jede za mnou smuteční spřežení,
se kterým se každý jednou nerad ožení,
ale ono zrovna jede přímo za námi,
jeden kůň mi není neznámý,

ta černá klisna, to určitě je Skarlet,
ale taky mohla ještě počkat pár let,
jede si pro mne na podsední straně,
já vzpomínám na mládí jen tak maně,

odkud tu černou klisnu vlastně znám?
Chodil jsem ji plavit, už si vzpomínám,
tam u nás do hulínského močidla,
měl jsem ji rád, sundával udidla.

A to mám za to, že jsem plavil koně,
že  jsem se co mladík staral o ně,
a hřebelcoval je vskutku poctivě?
Patřili jsme k sobě jak luk k tětivě.

A teď si ten kůň z vděku jede pro mě,
snad myslí, že odvděčí se mi skromně,
naposled zdarma na hřbitov mne sveze.
Že by podle prastaré o vděčnosti teze?

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

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

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

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

BOHUMÍR POSPÍŠIL
Vzpomínky
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SENNÁ RÝMA
Já přec aspoň jedenkrát Tě musím obejmout,
trápím se, kde k tomu najít vhodný kout.

Už zase voní seno u nás na Hané,
mám své city v jeho kupce nahnané
a seno pro mne dneska voní opojně,
jen já už nad tím stojím pokojně,
když do luk vyjedou motorové žačky,
kdysi stával jsem na tom místě plačky,
je tu zas doba důvěrných vzpomínek
na kouzlo panenských vemínek,
modrý je budoár z vězeňské mé cely,
a z mé touhy za tu dobu vláček celý,
co zastavit se nedá na rozkaz,
to vzácné pouto, prosím, nepokaz!
Činíš můj život méně krutým,
neříkej, že se k lásce nutím,
já chci Tě něžně obejmout,
sama k tomu najdi vhodný kout.

DOMOV
Zas mi dnes má Haná zavoněla domovem,
silný cit ti vstoupí do duše, vem kde vem
takové štěstí nenajdeš, i když všude hledáš, 
svou zem musíš milovat, nesmíš býti Jidáš.

Ale pak to přijde samo, štěstím oněmíš,
zůstaneš stát nad lánem ohromený jako myš
a máš krásný pocit, že se chceš jen rozdávat.
Kdybych měl v srdci miliony kilowatt,

všechny bych dal zdarma prostým lidem,
však my jednou stejně k socialismu přijdem
a nic nechtít víc, jenom sebe dávat zas 

jak na hanáckém poli o žních zralý klas.
I přítomná chvíle jednou pomine.
Sancte Domine.

VZPOMÍNKY
Můj cit se vzpomínkami prochází,
jak u hulínského rybníku po hrázi,
vzpomínky jsou hluboko v mém nitru skryty,
ale zaznívají stále jako dnešní hity.
Stále se netajím vyznáním svým levým
a sotva ze svých názorů co slevím,
jsou to šperky, co mne zdobí den co den,
jsem jimi skvěle do života vybaven.

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

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

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

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

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

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

MÝM RODÁKŮM 1925
Vy všichni v tomto roce zrozeni,
kteří také milujete hanácké osení
a jste mému srdci blízcí, milení,
kteří dodnes na vavřínech nelení,
chodili jsme po Hané bosky spolu,
pili jenom malinovku, žádnou kolu,
nezraďte Hulín, ať kvete do krásy, 
ať kvete dál, po cestě k cíli zpívá si,
vzpomeňte na lány zralých klasů, 

jak to bývalo za těch starých časů,
kdy lítali jsme polonazí po rynku.
zírali jak prsa začínají zdobit Olinku
a byli celí pryč z toho zázraku,
hráli jsme kuličky, hledali kamínky do praků,
chmýří na bradě nám už začínalo růst,
s děvčaty jsme měli tehdy ještě půst,
ale už nás ubývá, tak to v životě chodí,
odcházíme pěšky, vlakem nebo lodí,
i já odejdu, kdosi přečte mé básně
a vám všem bude i beze mne krásně.
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BALADA O DALŠÍM 
MEDIÁLNÍM HONU
Nepošlou mu ani kytku
sami asi často paří
Vrhnuli se na Rokytku
ležel naznak s bledou tváří
Supi ale celí září
nevolali pomoc, paka
Mysleli snad, že se fláká?
Sháněli se po lékaři?
Nyní došlo na Slezáka:
Uštvali ho novináři

On pomáhal beze zbytku
zahnal supy, to se daří
Hned však dostal mocnou výtku
za to, že dal pěstí v stáří
Srotili se, elitáři
Syndikát jak havran kráká
vyloučil ho, již se smráká
štvanici zas vedli lháři
co ho měli za sviňáka
uštvali ho, novináři

Všude psali o dobytku
o těch ne, kdo pomoc maří
Reportéři (líčí bitku)
bez hranic dál z vody vaří
Nic je tolik nerozjaří
jako když se najde páka
na Zemana, „darebáka“
Svým způsobem jsou to žháři
Karel Slezák neměl „raka“:
Uštvali ho novináři

Výbor „slušných“ opět kdáká
Tisk dál tepe kabrňáka
A než hoaxy nevytváří
Hon na Karla skončil – klaka:
Uštvali ho novináři
8. 2. 2018

BALADA O ČESKÉ TELEVIZI 
Že poplatky lidem vadí?
„Platíte? Pak platit chcete“

(televizi, kamarádi)
řekl Samek z Rady Čé Té
Že ta drzost mnohé hněte?
Však i mně to hýbe žlučí
ještě teď mi v hlavě hučí
Krom toho i blbost kvete:
Nemyslet nás kanál učí:
Objektivní? Ale jděte…

Moravec se nepředvádí?
Předvádí, vždyť on si plete
činnosti – už dlouho řádí
ideolog mnohaleté
propagandy – to pak řvete
V Otázkách ty, jež chce, mučí
Kéž by vklouzl do papučí
To, co nechce, rychle smete
Že prý za kvalitu ručí:
Objektivní? Ale jděte…

Na Clintonovou si vsadí
Trump je po ně jenom zmetek
jako Zeman – to jsou hadi
Vykřikují: Uhni, skřete
Pláčou nad hromadou cetek
"Drahoš je až druhý", skučí
spadneme prý do područí
Ruska. Fakt? Kuš, klidně spěte
To jen televize pučí
Objektivní? Ale jděte…

Že lid platí? Že jen čučí?
Exekucím neporučí
Zaplatí – tak div se, světe
(Lži holt stojí) že jen mručí
Objektivní Čé Té? Jděte…

MAREK ŘEZANKA
Balady o naší scéně
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BALADA O NESMYSLNÉM POKŘIKU 
KVŮLI PRAVDĚ
Vyplynulo z analýzy:
Čé Té Topce zkrátka straní
Zeman potom výtky sklízí
že tu televizi haní
Prý má účty k vyrovnání
Mně poplatky radost kalí
nechci kanál od Bakaly
ať si Čé Té prachy shání
někde jinde. Teď má svaly
Šašci jdou pryč, král se klaní

Kalousek ze sálu mizí
s Němcovou, jsou k pousmání
nebo k pláči – srdce ryzí
hodnoty zas nejspíš brání
Zakejhají znenadání
potrefné husy v dáli
Asi se těch pár vět bály:
Prodejní jsou stále k mání
Zařvou smíchy všechny sály:
Šašci jdou pryč, král se klaní

Topka nám nic nenabízí
pouze cirkus z našich daní:
Berousek má aspoň vizi
Většinou tři splní přání
zlatá rybka – ale páni
Schwarzenberg anebo Dalík
ti se našich zájmů vzdali
Nemá Kalousek být v báni?
Kauz má hodně, byl by zralý
Šašci jdou pryč, král se klaní

Větší svině se víc válí
Ego velké, přehled malý
Tuhne přesně v bodě tání
Epigoni opět řvali
Šašci jdou pryč, král se klaní

BALADA O ZNIČENÝCH ŽIVOTECH 
Veĺká Mača, kousek od Trnavy
Ján Kuciak zřejmě odkryl mafii
Rozhodla se, že se hrozby zbaví?
Řekli si hoši, že ho zabijí?
Možná vrah právě fušku zapíjí
Proč ale jeho holku odpraví?
Když nejsou svědci, nejsou obavy
že lumpa chytnou, že ho zašijí

Jedinou střelou oba popraví:
Do hrudi jeho – a do hlavy ji

Něco ovšem neprozradí zprávy:
Kdo má strach z hadů, sáhne na zmiji?
Pustí dovnitř čmuchal nesmlouvavý
osobu cizí, když má mánii
že po něm půjdou, že mu nabijí?
Nebo se nebál, že jde o zdraví?
Nečekal vraha, že se dostaví?
Dostal mat rychle v této partii
Že by vrah střílel podle pohlaví?
Do hrudi jeho – a do hlavy ji

Střelec neví, jak cíl svůj čas tráví?
Pachatelé si tvář svou zakryjí
nebo pláchnou – nepěstují mravy
netřeba k tomu různých magií
Někdy nit život rychle navíjí
Kušnírovou vrah střelil do hlavy
koná se funus místo oslavy
nebude svatba v čase pašijí
Zabiják trefil obě postavy:
Do hrudi jeho – a do hlavy ji

Dějiny mnohdy výklad opraví
O co šlo vlastně? Vždy jde o davy
Hlavně, že hájí demokracii
Ale vrah vpálil svoje pozdravy
Do hrudi jemu – a do hlavy jí

HLAVNÍ HROZBA DNEŠNÍCH DNÍ…
Jaký stát všem nejvíc hrozí?
Ten, k němuž teď všichni vozí
vojska, zbraně, tvrdé řeči
to nám prý mír zabezpečí
Běda, když se bránit bude
teprve pak pozná úder
Má to jenom vadu drobnou
medvěda vši nesezobnou…

PŘECE JASNÁ HROZBA…
Každý školák dobře ví, že
Rusko je zas k NATO blíže
Různé cizí armády
má teď přímo za zády

16. 2. 2018
Naše ukázka pochází z autorovy nové angažo-

vané tvorby
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Milý chlapče, před 18 lety a 9 měsíci jsi slavně
zvítězil v maratónském běhu spermií k mateř-
skému vajíčku, při němž jsi předběhl miliony sou-
peřů. Buď na to hrdý, ale počítej s tím, že
srovnatelného úspěchu už nikdy v životě nedosáh-
neš!

Když se nadšený prvňáček učí číst, ještě netuší,
kolik tlustých knih je připraveno, aby mu s nimi
strážci mravů vytloukli z hlavy vlastní názor.

Chcete-li si uchovat něžnou vzpomínku na
město svého dětství, musíte se včas odstěhovat.
A chcete-li si uchovat něžnou vzpomínku na svou
první lásku, nesmíte se s ní oženit.

V čem spočívá moudrost mládí? V nedůvěře ke
smrtelné skepsi stáří.

Zvířata jsou našimi planetárními bratry, jsou
stejně povedenými výtvory evoluce jako my
a všechny tzv. vědecké teorie o tom, že zvířata ne-
myslí a necítí, patří na čelné místo dějin lidské bl-
bosti.

Město, kde místo ptačího zpěvu slyšíme vytí aut,
kde místo vzduchu dýcháme výfukové plyny, kde
se člověku nepodaří přejít ulici, dokud semafor ne-
ukáže zelenou, přestává být svobodným územím
a stává se čímsi na způsob koncentračního tábora.

Manžely a manželky nám vybírá náhoda, ale děti
máme od Pánaboha. Dokonce i my neznabozi.

Knihy se dnes ucházejí o čtenáře s rafinovaností
kurtizán. A když je nenajdou, uchřadnou jako staré
panny.

Naprogramované hvězdy českého šoubyznysu
jsou programově vydáváni za rebely a rebelky. Ale
to už by se za rebela mohl vydávat i pimprlový Kaš-
párek!

Práce pro zatvrzelé donkichoty: Z panství kum-
pánů, spřeženců, sektářů, spiklenců a mafiánů
udělat přátelský svět.

Nic není nemravnějšího než mravokárně vzty-
čený prst ve chvíli, kdy máš člověku v nouzi podat
pomocnou ruku.

Konzumní společnost určuje cenu člověka podle
toho, kolik zbytečných nezbytností kupuje. Čím víc
toho koupíš, tím větší máš cenu. A tím méně svo-
body.

Kamaráde, víš, proč tě tvá žena začala nenávi-
dět? Ne proto, že ji už nemiluješ, nýbrž proto, žes
dopustil, aby tě přestala milovat. Neboť tys ji okla-
mal – vzbudil jsi její lásku, přestože jsi jí nebyl
hoden.

Paraziti musejí umět přesvědčit o své nepostra-
datelnosti. K tomu je zapotřebí vysoká kvalifikace,
nejlépe elitní vysoká škola. Bez ní a bez nutných
rodinných konexí se z vás těžko stane ministerský
dveřník nebo nosič per vyšších hodnostářů.

I slova se opotřebovávají, stárnou, umírají. Jazyk
má také své hřbitovy.Postůjme s úctou nad nebož-
tíky, kteří našim praotcům pomáhali dorozumět se
se světem!

AB je emancipovaná žena a je na to hrdá. Na ži-
vobytí si vydělává sama, do společnosti chodí
s přáteli, na sex má milence, na mazlení psa, na
zpověď psychiatra, na domácí práce hospodyni, na
výchovu dětí chůvu. Nač tedy potřebuje manžela? 

Aby si měla komu postěžovat, že musí být
emancipovaná.

Ze staré dobré pravdy se stala pouhá informace.
Cítíte ten rozdíl? I stará dobrá lež se zmodernizo-

JIŘÍ ŽÁČEK
Mlčeti zlato
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vala, stala se z ní dezinformace. Jak vědecky, jak
důvěryhodně to zní!

Vladař nemusí umět vládnout mečem – má své
generály, maršály, admirály.

Vladař nemusí vládnout moudrostí – má své
moudré rádce. Proč se tedy právě on stal vlada-
řem?

Muži se před ženami stydí za to, že jsou hraví,
proto svým hrám říkají hobby. A když muž nemá
žádné hobby, tak si aspoň hraje na to, že je chlap.

Rodíme se do celoplanetárního blázince, kde
všemocné zločinecké mafie, maskované za cti-
hodné, lidstvu prospěšné instituce, usilují o náš
život, o náš majetek, o naši svobodu i duši. Když
se našim rodičům podaří skutečný stav světa před
námi aspoň na čas utajit a uchránit nás před vše-
možnými nástrahami, můžeme mít pocit, že jsme
prožili pěkné dětství, a uchovat si duševní zdraví
až do věku, kdy budeme dostatečně odolní a otrlí,
abychom pravdu o nejlepším z možných světů ve
zdraví přežili.

Proč si krásné ženy opatřují škaredé psy? Vedle
šeredného psiska lépe vynikne jejich půvab.

Laskaví lidé nikdy nepochopí, jakou zvrácenou
rozkoš přináší ubožákům týrání bližních. Stejně
jako ubožáci nikdy nepochopí, jak může někoho
těšit být k lidem laskavý.

Bázlivé a zlenivělé lidstvo si vymyslelo speciali-
zaci: Vojáci ať za nás bojují, filozofové ať za nás
myslí, politikové ať za nás rozhodují, šaškové ať
nás baví a básníci ať si za nás drásají duši!

Konzumenti uctívají jen ty nejdražší věci; jak by
si mohli vážit radosti, která je zdarma?

„Lásko, vilu, rolls-royce a jachtu ti může koupit
každý prachatý blb. Ale napsat ti báseň z lásky jako
já a učinit tě nesmrtelnou, na to žádný blb nestačí.“

„Ale může si na to najmout tebe, miláčku!“

Konečně si Západ našel poezii, které rozumí –
kuchařské knihy pro lidi i domácí mazlíčky. Kuchař
je pravý básník naší epochy, kuchař je hrdina TV
pořadů pro gurmány a labužníky, kuchař je čaroděj,

který z nestravitelných životů vykouzlí nejlahod-
nější delikatesu.

Při čtení knih se musí přemýšlet, a to většinu lidí
obtěžuje; většina nechce přemýšlet, protože myš-
lení bolí – oni vyžadují příručky s jednoduchými ná-
vody k použití světa, svých bližních, i sebe sama.

Všichni rodičové považují své dcery za nejkrás-
nější a nejroztomilejší bytosti na světě. Jak to, že
to ti natvrdlí mladíci nevidí? Každá dívka si zaslouží
aspoň jednoho trubadúra, který jí v noci pod oknem
zapěje horoucí vyznání, a aspoň dva horkokrevné
kohoutky, kteří se o ni ráno pobijí v souboji.

Naši předkové se báli ostudy jako čert kříže.
Jaká hanba, přijít o dobré jméno či dokonce o čest!
Dnes, v epoše informací, vnímáme ostudu jako
bezplatnou reklamu. Nerozlišujeme už pravdu
a lež, ušlechtilý skutek a lumpárnu - rozhodující je
už jen intenzita informace. Raději ostudu než ml-
čení!

Kde vládne patos bez oponentury humoru, tam
se nakonec vždycky začne lhát. Proto všichni lháři
milují patos a nenávidí humor.

Porovnáte-li škaredé zadky opic s půvabným po-
zadím lidských krásek, je jasné, že ženy na rozdíl
od mužů nepovstaly z opic, nýbrž z kentaurů.

České dějiny jsou pochopitelné jedině za toho
předpokladu, že naše prapraprapraprapředky ne-
přivedl k Řípu praotec Čech, nýbrž Jára Cimrman.

Úsměv je zbraň slabých – nemá k dispozici žád-
nou armádu. Ani ji nepotřebuje, protože s armá-
dami se lepší svět vybojovat nedá.

Desatero svátečního řidiče:
Automobil může být poruchový, ale na rozdíl od

člověka nemůže být blbý.

Nejnebezpečnější je řidič v klobouku. Jeho re-
akce nedokáže nikdo předvídat. Jsi-li řidičem
v klobouku ty sám, nemáš se čeho obávat.

Slibovat lidem ráj a zřídit pro ně očistec je nej-
výnosnější byznys všech dob. Ten virtuální ráj nám
potom prodají ještě desetkrát, stokrát, tisíckrát.
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Kdy se Spojené státy americké budou
zodpovídat za své války a agrese?
RICK STERLING

A znovu je tu písnička o zbraních hromadného
ničení (ZHN).

Anonymní „američtí úředníci" opět obviňují
„jistý režim“ z použití „chemických zbraní" a vy-
hrožují, že ho americká armáda možná bude muset
„přivést k odpovědnosti.“ Západní média opět tato
obvinění a hrozby opakují bez náznaku skepse či
předběžného ověření.

Zpráva z Washington Postu nese titulek:
„Trumpova administrativa: Sýrie pravděpodobně

nadále vyrábí a používá chemické zbraně“. Jane's
Weekly of Defense cituje amerického úředníka,
který říká: „Zřejmě si myslí, že
jim to projde…“

Jerusalem Online píše:
„Americký činitel tvrdí, že síly

syrského prezidenta Asada jsou
schopny vyvíjet nové typy che-
mických zbraní, které by mohly
zasáhnout i území USA.“

Reuters Story v New York Ti-
mesech uvádí:

„Američtí představitelé pro-
hlásili, že syrská vláda možná vy-
víjí nové typy chemických zbraní a že prezident
Donald Trump je připraven zvážit další vojenskou akci
... Předpokládá se, že si prezident Baššár Asad tajně
ponechal část zásob syrských chemických zbraní...“

Materiál Washington Postu uzavírá hrozba:
„Pokud dnes mezinárodní společenství nepod-

nikne patřičné kroky … čeká nás více chemických
zbraní, a to nejen ze strany Sýrie, ale i nestátních
subjektů, jako je ISIS a další,“ uvedl vysoký činitel.
„A jejich použití ohrožuje také pobřeží USA.“

Když si promítneme fakta a skutečnosti z ne-
dávné minulosti, je velmi pravděpodobné, že se
jedná o falešný příběh a že je vypouštěn, aby
v předvečer nové vojenské agrese oklamal veřej-
nost. Každý, kdo si myslí, že se politici nezamýšlejí
nad načasováním a způsobem prezentace, by si
měli připomenout slova prezidenta G. W. Bushe, že: 

„…z marketingového hlediska nové produkty
nepředstavujete v srpnu.“

„Produktem“ byla míněna PR kampaň, která
měla americkou veřejnost připravit k akceptování
invaze do Iráku.

Kdy nastane doba, kdy bude americký vojenský
průmyslový komplex a jeho političtí a mediální
partneři a promotéři pohnáni k odpovědnosti?

Invazi do Vietnamu a vylodění více než 500 tisíc
amerických vojáků předcházel sehraný incident
v Tonkinském zálivu, kde byla americká loď údajně
napadena severovietnamskou lodí. Byla to zfabri-
kovaná akce a prezident Johnson to věděl. Pří-
slušné rozhodnutí Kongresu bylo schváleno

jednomyslně (416 proti 0 hla-
sům) a pouze Wayne Morse a Er-
nest Gruening projevili takovou
míru osobní integrity a předvída-
vosti, že se proti němu alespoň
v Senátu postavili. Byl někdo po-
pohnán k odpovědnosti za lži,
které přivodily smrt 55 000 ame-
rických vojáků a milionů Viet-
namců? Ne, nebyl.

Útoku na Irák v roce 1991
a následnému masakru iráckých

vojáků a civilistů předcházelo vymyšlené svědectví
dcery kuvajtského velvyslance, která předstírala,
že je zdravotní sestra, a tvrdila, že byla svědkem
toho, jak iráčtí vojáci vytahují kuvajtské novoro-
zence z inkubátorů a vyhazují je na podlahu. Byli
činitelé marketingové společnosti Hill & Knowlton
a politici typu Toma Lantose, kteří tento podvod za-
ranžovali, pohnáni k odpovědnosti? Ne, nikdy.

V roce 2003 zahájily Spojené státy invazi do
Iráku, která přinesla smrt více než milionu Iráčanů,
a to na základě falešných a vymyšlených důkazů
poskytnutých americkou CIA a nekriticky šířených
dominantními médii. Například Michael Gordon
a Thomas Friedman v N. Y. Times na tuto válku pěli
chválu a propagovali ji. Hnal je někdo k odpověd-
nosti? Ne, vesele fungují i dnes.

V roce 2011 Spojené státy stály v čele útoku
NATO na Libyi s deklarovaným cílem „ochrany ci-
vilistů“ před masakrem. Tak to vysvětlovali a po-
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pularizovali novináři a znalci jako Nicholas Kristof
a Juan Cole. Představitelé NATO se chlubili úspě-
chem operace. Po krátce trvající euforii Západu se
stalo zřejmým, že tato kampaň byla založena na
lžích a že jejím skutečným výsledkem je exploze
extremismu, masakry a chaos, který pokračuje do-
dnes. Odpovědnost za ni? Žádná. Dnes není o Libyi
prakticky nic slyšet. Sešla z očí, sešla z mysli.

V srpnu roku 2013 jsme slyšeli o masivním
chemickém útoku sarinem na předměstí Da-
mašku. Human Rights Watch a další, kteří propa-
gují postup Západu, rychle obvinily syrskou vládu.
Tvrdily, že Asad překročil Obamovu „červenou
čáru“ a že USA musí okamžitě zasáhnout. Ná-
sledné šetření ukázalo, že plynový útok nepro-
vedla syrská vláda. Byl spáchán teroristickou
frakcí podporovanou Tureckem, s cílem přimět
Obamovu administrativu k přímému útoku na
Sýrii. Dva turečtí poslanci předložili důkazy o tom,
že sarin byl do Sýrie dopraven prostřednictvím
Turecka. Důkazy, že namísto Sýrie je na vině tu-
recká podpora „rebelů“, nashromáždili a zveřej-
nili dva američtí investigativní novináři Robert
Parry a Seymour Hersh, jejichž nejvyšší profesi-
onalitu prověřil čas. Navzdory věcným důkazům,
odhalujícím falešnost předkládaných tvrzení, do-
minantní média a ti, co je slepě sledují, nadále
tvrdí, že zločin spáchal Bašár Asad.

V dubnu roku 2017 se opakovalo stejné: USA
a spojenci přišly s obviněními, která se nikdy pro-
kázala a nakonec se ukázala jako nevěrohodná.
Vyšetřovací tým Organizace pro zákaz chemických

zbraní (OPCW) při OSN se nikdy na scénu tragédie
nedostavil. Přitom vyšel najevo zajímavý fakt, že
ještě před útokem se na více místech v nemocni-
cích objevily desítky obětí s příznaky poškození
chemickou látkou. Byl to výmluvný důkaz svědčící
o podvodu, ale příslušné vyšetření nebylo prove-
deno. Donald Trump, ať už při vědomí, že se jednalo
o podvod nebo nikoli, nařídil raketový útok na syr-

skou leteckou základnu, která zabila 13 lidí, včetně
čtyř dětí. Odpovědnost? Žádná.

Nedávno se stalo zcela jasným, že temné síly
(deep state) v americké vládě a armádě nemíní za-
nechat úsilí o zničení Sýrie. Navzdory zmatkům
a protikladným tvrzením na straně americké admi-
nistrativy tvrdým faktem zůstává, že USA v rozporu
s vůlí syrské vlády poskytují výcvik a zbraně sek-
tářským vojenským milicím v severní Sýrii. Spojené
státy tvrdily, že přišly do Sýrie, aby se zbavily ISIS,
ale nyní, když už je ISIS z velké části mimo hru,
americká armáda říká, že zemi nemůže opustit. Co
navíc, americká armáda asistovala při přepravě bo-
jovníků ISIS z Rakky do Abú Kamálu, a USA nyní
cvičí bojovníky ISIS a pomáhají při jejich reinkarnaci
v další protiasadovskou „povstaleckou“ sílu.

Už se stalo tradicí, že agrese Spojených států se ne-
obejdou bez určité míry politické podpory. Aby jí do-
sáhly, potřebují zdůvodnění. Takže na řadu znovu
přicházejí ZHN. Ještě jednou „zlí hoši“ přistupují k pou-
žití chemických zbraní proti vlastním lidem. Předpo-
kládá se, že je syrská vláda neuvěřitelně hloupá..., a že
nadále používá chemické zbraně, aby poskytla Spoje-
ným státům odůvodnění pro to, aby mohly jednat jako
žalobce, soudce a popravčí zároveň.

Většina americké (ale i světové) veřejnosti je pří-
liš zaneprázdněna, rozptýlena nebo zahlcena
svými problémy, než aby mohla prověřovat správ-
nost toho, co tvrdí americká vláda. Mainstreamová
média, včetně některých alternativních médií, při-
tom naprosto selhávají. Ta by měla vést vládu k od-
povědnosti, měla by kriticky prověřovat její tvrzení,
prošetřovat fakta, odhalovat protimluvy a nepravdy.
Proto tedy společně s politiky a vládou nyní nesou
určitý díl odpovědnosti za probíhající války
a agresi. Společně by všichni měli být pohnáni
k odpovědnosti. Kdy se tak stane a zda vůbec?

Komentář When Is There Going to be Accounta-
bility for US Wars and Aggression? vyšel 3. 2. 2018
na Global Research. 9. 2. 2018  

Překlad Zvědavec
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Americké impérium se v případě Íránu řídí 
stejným scénářem, jakým se řídilo v Libyi a Sýrii
CAITLIN JOHNSTONEOVÁ

Před dvěma týdny uniklo interní sdělení z Trum-
povy vlády, že byl ministr zahraničí a nováček
z D.C. Rex Tillerson školen o tom, jak americké im-
périum využívá lidská práva jako záminku k napa-
dení a podkopání vlád, které nejsou poddajné.

Deník Politico uvedl: Memorandum ze 17.
května vypadá jako rychlokurz pro podnikatele,
který se stal diplomatem, a závěr zprávy nabízí
zcela realistickou vizi: že by USA měly využívat lid-
ská práva jako hůl na své protivníky, jako je Írán,
Čína a Severní Korea, ale zároveň dát zelenou utla-
čovatelským spojencům, jako jsou Filipíny, Egypt
a Saúdská Arábie.

„Se spojenci by se mělo zacházet jinak - a lépe
- než s protivníky. V opačném případě skončíme
tak, že budeme mít více protivníků, a méně spo-
jenců,“ uvádí se v memorandu, které napsal Tiller-
sonův vlivný politický poradce Brian Hook.

Bylo by to perfektní komické načasování, kdyby
to ovšem nebylo tak děsivé - v Íránu vypukly pro-
testy, které probíhají poslední čtyři dny, a západní
impérium náhle začíná vyjadřovat hluboké a bi-
partijní obavy ohledně lidských práv demon-
strantů.

*******************
Velké protesty v Íránu. Lidé konečně zmoudřeli,

pokud jde o to, jak jsou jejich peníze a bohatství
rozkrádány a vyhazovány na podporu terorismu.
Vypadá to, že už to déle neunesou. USA velmi po-
zorně sledují porušování lidských práv!

Twitter — @realDonaldTrump
**********************
Íránský lid, zvláště mládež, protestuje za svo-

bodu a budoucnost, kterou si zaslouží. Doufám, že
jejich vláda bude reagovat mírumilovně a podpoří
jejich naděje.

Twitter — @HillaryClinton
*************************
Ministr Tillerson znovu zdůraznil, že Spojené

státy vyjadřují hlubokou úctu vůči íránskému lidu.
Vyzýváme všechny národy, aby stály při nás, neboť
požadujeme, aby režim respektoval jejich základní
lidská práva. 

Twitter — @statedeptspox
**********************

Sleduji události v Íránu s obavami. Je naprosto
nezbytné, aby občané měli právo na mírumilovné
demonstrace.

Twitter — @BorisJohnson
**********************
Je to přesně stejný scénář, jako byl v Kyjevě,

Libyi, atd. Znovu se to opakuje. Stejná slova. Je ob-
zvláště kruté, že se chystáte bombardovat ty stejné
občany, zatímco předstíráte, že máte zájem o do-
držování jejich lidských práv…
(https://twitter.com/BorisJohnson/status/9474584
22336819200)

Twitter — @DanielLMcAdams
************************
Takže všichni víme, co tohle zdlouhavé předvá-

dění znamená. Jakékoli zlo může být ospravedl-
něno ve jménu „lidských práv“.

V říjnu jsme se od bývalého katarského před-
sedy vlády dozvěděli, že Spojené státy a jejich spo-
jenci již od samého začátku protestů, které začaly
v Sýrii v roce 2011 jako součást tzv. „Arabského
jara“, silně prosazovali svržení syrské vlády. K to-
muto odhalení došlo v tom samém týdnu, kdy zpra-
vodajský server The Intercept konečně zveřejnil
dokumenty NSA, potvrzující, že zahraniční vlády
měly přímou kontrolu nad „rebely“, kteří začali
v Sýrii útočit po vlně protestů v roce 2011. Trápení
se kvůli lidským právům probíhalo po celou dobu
války v Sýrii, a to i přesto, že vlády, které veřejně
odsuzovaly porušování lidských práv, tajně vyzbro-
jovaly a poskytovaly výcvik teroristickým frakcím,
které v celé zemi vraždily, znásilňovaly a dranco-
valy.
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Vidíme to znovu a znovu. V Libyi byla západní
intervence ospravedlněna pod záminkou ochrany
lidských práv, i když skutečným cílem byla
vlastně změna režimu. Na Ukrajině se věrní stou-
penci impéria aktivně podíleli na protestech
v Kyjevě, přestože hlavním cílem byla vlastně
změna režimu. A kdo by mohl zapomenout na
chudý utlačovaný lid v Iráku, který nepochybně
vítal útočníky jako své osvoboditele?

V roce 2007 se penzionovaný čtyřhvězdičkový
generál Wesley Clark objevil ve vysílání Democ-
racy Now a řekl, že se asi deset dní po 11. září
dozvěděl, že Pentagon již začal připravovat plány
na zcela neoprávněnou invazi do Iráku, a že mu
dokonce ukázali memorandum, které obsahovalo
plán „zlikvidovat sedm zemí za pět let, počínaje
Irákem, poté by šlo o Sýrii, Libanon, Libyi, Somál-
sko, Súdán, a nakonec o Írán“.

Takže tohle je prokázaný fakt, že neokonzer-
vativci mají Írán již pěkně dlouhou dobu na
mušce.

Tohle všechno jim vychází na základě zpráv,
které neustále prosazuje CIA/CNN, že Írán je
hlavním pachatelem v souvislosti s terorismem,
který jako stát podporuje - což je pouhá lež.
Znám hodně Trumpových stoupenců, a chci jim
důrazně sdělit, že veteráni zpravodajských slu-
žeb, kteří napsali toto memorandum o Íránu, jsou
stejní lidé, kteří zveřejnili memorandum, v němž
odhalují pravdu o falešném příběhu Russiagate
(ruského vměšování do voleb). Jsou to slušní lidé

a můžete jim důvěřovat. Doporučuji vám, abyste
si to přečetli.

**********************
Írán, stát sponzorující terorismus číslo jedna,

kde se porušují lidská práva jako na běžícím pásu,
nyní znepřístupnil internet, aby mírumilovní de-

monstranti spolu nemohli komunikovat. To není
dobré!

Twitter — @realDonaldTrump
******************
Trump lže, když říká, že Írán je stát číslo jedna,

sponzorující terorismus. Je to přesně ten samý
scénář, kterým se pořád znovu a znovu řídí, a lidé
jim na to pokaždé naletí (stejně jako komiksová
postavička Charlie Brown a fotbal). Je nesmyslné
věřit, co v tomto momentě tvrdí americké zpravo-
dajské služby a obranné agentury o slepé víře,
zvláště když je jasné, že se snaží vytvářet podporu

pro intervenci v klíčové strategické poloze. Ve
světě, který zažil invazi do Iráku, již není takovéto
chování přijatelné, snad kromě těch největších po-
chybovačů.

Naštěstí vzhledem k velkému rozsahu invaze do
Íránu - která by byla mnohem nákladnější, a s vět-
ším počtem úmrtí - bude zapotřebí, aby podpora
nepřicházela jen z Ameriky, ale z celé koalice jejich
spojenců. To bude nesmírně obtížné, ale s pomocí
Boží se o to snaží.

Vážení čtenáři, buďte prosím opravdu velmi
skeptičtí, pokud jde o tyto výmysly, týkající se
Íránu, a hodně o tom mluvte. Zvláště prosím vás,
Trumpovy podporovatele, abyste o tom všem kri-
ticky uvažovali, a pozorně zvažovali podobnosti
mezi protiíránskou agendou a dalšími interven-
cemi, proti nimž - jak vím - se stavíte. Společně
můžeme tyto falešné zprávy zastavit, a nebudeme
aspoň potom muset poslouchat, jak někde na
Středním východě došlo zase k nějakému nesmy-
slnému krveprolití.

Komentář US Empire Is Running The Same Sc-
ript With Iran That It Ran With Libya, Syria vyšel 1.
1. 2018 na ICH. 

6. 1. 2018 Překlad Zvědavec
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Velblud dvouhrubý
JAN KRISTEK

Pod tímto názvem se chci zmínit o dvou hrubých
bludech, které jsou, jak se dnes ukazuje, jen dvěma
podobami bludu jednoho, navíc šířeného ze stejného
zdroje. Těmi jsou blud o potřebě neustálého růstu
ekonomiky, a blud o potřebě neustálého růstu popu-
lace.

Za jistých okolností je růst obojího samozřejmě po-
třebný - pokud je ekonomika objektivně slabá a po-
pulace objektivně nízká, a pokud se růstem stávající
problémy odstraní. Za určitých nastavení ale růst nic
neřeší, jen o krátký čas odsouvá konečný kolaps.

Pokud je ekonomika nastavena tak, že sama vy-
tváří stále rostoucí dluh, na jehož splácení je třeba
onen neustálý růst (těžko ji pak i nazývat ekonomi-
kou), její růst, ať reálný nebo falešný (vyhlašovaný na
základě zfalšovaných údajů o inflaci, která ve skuteč-
nosti růst převyšuje), je jen „žádostí o průtah“. Růst
neřeší nic ani za situace „děravé ekonomiky“, kdy se
velká část produktu přerozděluje ve prospěch boha-
tých, ať už těch z (bývalých) koloniálních mocností,
nebo z místních mafií či gangů. Ochota lidí i za tako-
vých okolností víc pracovat může naopak vést k dal-
šímu snížení jejich životní úrovně, neboť nemocní
mocí pak prostě vidí, že si to mohou dovolit. Jakýkoli
skutečný nepřetržitý růst, i jen o několik procent
ročně, musí navíc pro svou exponencialitu zákonitě
vést během několika následujících desítiletí k totální
ekologické katastrofě. Jakákoli změna technologií je
opět jen krátkodobým průtahem.

Růst populace nad určitou mez už neřeší vůbec nic
(z pozitivního hlediska). Tvrzení, že je třeba neustá-
lého růstu populace, aby měl kdo živit důchodce, by
mělo být nevysílatelné před desátou hodinou. Pokud
je třeba na uživení jednoho důchodce stále víc lidí
v produktivním věku, těžko to svědčí o proklamova-
ném růstu ekonomiky - tedy ekonomiky možná, ale
ne produktu, který v ekonomice zůstává po přeroz-
dělení bohatým. Řev, že tady u nás nebude, kdo by
živil důchodce, byl největší přesně v době, kdy dospí-
valy silné ročníky sedmdesátých let, a na jednoho člo-
věka, který odcházel do důchodu, dorůstali dva do
produktivního věku. Nebyl to paradox - čím větší to
byl nesmysl, tím hlasitěji museli své lži křičet. O bu-
doucnosti společnosti, která není schopna fungovat
za přirozené věkové skladby populace a potřebuje
stále víc lidí na uživení stále menšího množství dů-

chodců, si lze snadno udělat představu. O dopadu
přelidnění na ekologii snad už každý představu má.

S bludem potřeby neustálého růstu populace se
ale v současné době nejvíc setkáváme v souvislosti
s údajným „vymíráním Evropy“ a lhaním o potřebě
megaimigrace. Evropa rozhodně nevymírá a je nao-
pak nejzalidněnějším kontinentem. Jak z etologie
víme, jakmile hustota populace přesáhne určitou mez,
příroda si to vyřeší. Nárůstem agresivity, kterou se
daná populace nakonec sama zničí, hromadným úhy-
nem na zdravotní problémy, kterými daný druh jinak
netrpí, současným namnožením predátorů, pochody
lumíků do moře.

Je možné, že evropská populace této meze dosá-
hla (kromě hustoty záleží také na druhu prostředí
a způsobu života), a na nebývalý nárůst agresivity se-
bezáchovně zareagovala tak, že svůj početní růst
omezila. Čímž mohla někomu narušit jeho plány, a tak
začal do Evropy stěhovat ony „potřebné“ nadbytečné
masy, navíc přednostně z oblastí, kde je agresivita
„tradičně“ vyšší, masy pod vlivem agresivní propa-
gandy, masy naštvané tím, že je předtím Západ bom-
bardoval a ostřeloval a toto své bombardování si navíc
právě od svých evropských politických loutek nechá-
val co nejhlasitěji schvalovat, masy frustrované tím,
že jim záměrně líčili život v Evropě zcela jinak, než
jak potom zjišťují, že ve skutečnosti vypadá. A před-
nostně pak zločince a patologické jedince, agresivní
už samy z podstaty svého postižení.

Nemám nic proti imigraci, i „ekonomické“ (ono je
to ostatně dost relativní - to že si podle někým sta-
novených kurzů ve své zemi vydělali jen zlomek toho,
co v Evropě, ještě nijak nevylučuje, že tam za to mohli
žít podstatně lépe), pokud bude v únosné míře,
a pokud půjde o lidi, chovající se k nám aborigincům
přátelsky. Nemám nic proti pestřejší společnosti, ale
s pomocí těch, co jsou teď do Evropy naváženi, nikdo
druhou Kubu nevybuduje. Na dovoz naprosto neinte-
grovatelných mas za účelem probuzení celospole-
čenské agresivity mám samozřejmě názor tomu
odpovídající.

Ve hře je navíc stále i druhá karta kromě růstu
agresivity uvnitř společnosti. Pořád častěji slyšíme
o zcela slepém, bezhlavém pochodu lumíků na
Rusko.

29. 11. 2017  
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Problém migrace, menšin a multikulturalismu,
které spolu neoddělitelně souvisí, je staré jako samo
lidstvo a je to problém velmi složitý. V současnosti je
daleko vážnější, než si přiznáváme, než mocenská
vrstva, především v Evropské Unii přiznává. Pokusím
se naznačit hlavní úskalí menšin pro demokracii, po-
ukázat na některé přehlížené souvislosti

Neexistují žádné oficiální důkladné rozbory, které
by se dívaly na problém z hlediska většinové populace
a z hlediska existence demokracie. Problém migrace
a menšin se objevoval již v Antice, kde byly stížnosti
na ty, kteří přicházeli jako migranti, že se brzy snažili
získat co nejvíce moci. Dobrovolné či násilné migrace
nejsou v historii ničím vzácným. I války a kolonialis-
mus mají znaky migrace, s následkem ujařmení, zot-
ročení, případně vyhubení původního obyvatelstva,
národa či státu, které původně tvořilo většinu. Od
středověku byla snaha regulovat přistěhovalectví i vy-
stěhovalectví zákony i snaha vnést do válek určitá
pravidla, ale výsledky byly skromné. Vítěz se obvykle
choval k původnímu obyvatelstvu brutálně. Následky
Bílé Hory v našich zemích jsou jen jedním z nejotřes-
nějších příkladů, včetně vyhnání 30 tisíc protestant-
ských rodin z českého království. Relevantních
zkušeností ve 20. století je nadměrně. V novověku sí-
lila tendence v podobě zákonů, aby se migranti při-
způsobovali hostitelskému státu, často i nábožensky.
Výjimkou byli Židé, kteří tvořili tradičně v řadě zemí
uznávané, ale ne rovnoprávné, a často zneužívané
menšiny. 

Pokud jde o násilnou masovou migraci v důsledku
válek, ale někdy i nenásilnou, je s podivem, s jakou
lehkostí a pocitem práva si vítěz přivlastňuje bohatství
poražených, přírodní, území, pracovní sílu, a s jakou
lehkostí dělá z domorodého obyvatelstva druhořadé,
vykořisťované, vrstvu s nerovnými právy, byť tvořila
většinu. Důvody k nejrůznějším formám výbojů
a k migraci jsou ospravedlňovány nejrůzněji – nábo-
žensky, národnostně, politicky, ekonomicky, civili-
začně a v posledních letech přibyl argument šíření
demokracie. Obvykle to jsou podvodné konstrukce,
propaganda k uklidnění veřejného mínění a k před-
stírání, že jde o legitimní záležitost.

Ale vraťme se k pojmu menšiny. Zhruba řečeno je
to významná skupina jednotlivců lišící se od většiny
něčím podstatným, ale někdy i nepodstatným. Již

jsem zmínila, že někdy může mít i původní většina
postavení menšiny ve smyslu nerovnoprávného po-
stavení politicky, kulturně, nábožensky a podobně (v
koloniích, postavení českého národa před rokem
1918 v českých zemích, během německé okupace,
atd.) Tradičně za nejpodstatnější jsou uznávány ná-
rodnostní menšiny, český zákon uznává v České re-
publice dvanáct národnostních menšin. K obecnému
překvapení náboženská identita začíná po dvou stech
letech opět zvyšovat svou roli. Ještě zmíním, že pojem
menšiny se téměř nekontrolovatelně rozšiřuje.

V mezinárodních principech je pojetí etnické men-
šiny velmi široké, zahrnuje jazyk, tradice, zvyky, kul-
turu, solidaritu i vůli svou identitu udržet. Od
Versailleského míru byl zahrnut i princip sebeurčení.
Málo je zahrnut vztah menšin k většině, k jejímu hod-
notovému světu. Podceňuje se, že imigranti přicházejí
nejen z politických důvodů, ale většinou z ekonomic-
kých důvodů. To samozřejmě nejvíce vyhovuje neoli-
berální podnikatelské vrstvě, jejímu úsilí
o maximalizaci zisku s pomocí levné pracovní síly.
Samozřejmě velmi záleží na tom, v jakém počtu
a v jakém časovém rozmezí imigranti přicházejí
a jakým způsobem jsou úřady filtrováni. Je dostatek
evidence, že nejen v první generaci jde kultura i his-
torie, a často i politika, mimo jejich schopnost a mož-
nost se do nové společnosti integrovat, což vede
k nejrůznějším konfliktům, zvláště ve druhé a třetí ge-
neraci. Pokud jsou skupiny migrantů poměrně po-
četné, začnou vytvářet vlastní komunity, s vlastní
kulturou, náboženstvím, ale i ambicemi. Historie
země, kultura tradice, a dimenze, které duchovně při-

Menšiny – hrozba pro demokracii
MARIE L. NEUDORFLOVÁ
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spívají k integritě společnosti národa, pociťují spíše
jako břímě, téměř jako diskriminaci a začnou usilovat
o různá kulturní, náboženská a politická privilegia,
z čehož vzniká dlouhodobě napětí a konflikty, zvláště
v době ekonomických, politických nebo mezinárod-
ních problémů. To samozřejmě dále ztěžuje jejich in-
tegraci. Psychologickými důsledky se téměř nikdo
nezabývá.

Naopak, společnost vlivem menšin, včetně těch,
které vznikají také na jiných než etnických principech,
se fragmentuje, atomizuje do nejrůznějších dílčích
zájmů a tím se oslabují i tak křehké podmínky pro
rozvíjení funkční demokracie. Demokracie potřebuje
poměrně jasnou představu o tom, co jsou společné
potřeby a zájmy veřejnosti, společnosti, národa, státu.
Vzhledem k tomu, že demokracie není většinou
schopna uspokojovat pseudonároky stále se množí-
cích menšin, a že veřejnost, bohužel, není dostatečně
vzdělávána v demokratických hodnotách a je pří-
stupná manipulaci, vytváří se podmínky pro autorita-
tivní vládu, v současnosti zvláště pro vládu mocných
korporací, tedy fašismu. 

Za takové situace je nebezpečí, že početná men-
šina se upne na autoritativní moc a stane se nástro-
jem k potlačování důležitých aspektů identity
a integrity většiny, včetně kultury, historie, demokra-
cie. V tomto směru proces již delší dobu probíhá i když
jinými prostředky. Menšiny mají velkou inklinaci vidět
jako zdroj problémů většinovou společnost a ve své
odcizenosti mají také inklinaci vidět sebe jako něčím
nadřazené většině. K této situaci přispívá i nedosta-
tečná obecná sebeznalost společnosti, nedostatečná
komunikace, nedostatečná politická dospělost lidí
a nedostatečná zodpovědnost politiků. Proč tomu tak
je, je velmi urgentní otázka. Většina společnosti si již
ani neuvědomuje jaká práva a vymoženosti by ztratila
změnou k autoritativnímu, tentokrát pravicovému
systému, neboť mladší generace vyrůstají na jedno-
stranném negativním a neobjektivním pohledu na ob-
dobí před rokem 1989, a nejen období komunismu,
a na zidealizovaných představách o mezinárodních
uskupeních, jako je EU, NATO, a Západ obecně. Je uži-
tečné připomenout, že opuštění demokracie a násilný
pravicový vývoj nastal ve 30. letech v Německu, měl
mnoho opory nejen mezi frustrovaným obyvatelstvem
Německa, ale měl mnoho sympatií i na Západě ve
vládnoucích vrstvách, které byly spjaty s mocnými
ekonomickými korporacemi, jimž byla a je v podstatě
demokracie na obtíž, ale expanze je pro ně naopak
nutností. Ony se odmítají stát konstruktivní, demokra-

tickou součástí společnosti, států, neboť by to omezilo
jejich zisky. Jakákoli podstatná expanse však sebou
přináší problém migrace. 

Ekonomický liberalismus, neboli tržní ekonomika,
či kapitalismus, má expansi zabudovanou ve své pod-
statě, ať už jde o výrobu, území, přírodní zdroje, levnou
pracovní sílu, politický vliv. Expanzi potřebuje k vy-
tváření oněch nestoudných zisků sloužících hlavně
k soukromým zájmům malé menšiny. Veřejné zájmy
zůstávají mimo její zájem. Naopak nezaměstnanost,
bezdomovectví, ale i imigrace jako prostředek levné
pracovní síly, se stává hrozbou vůči těm, kteří zaměst-
nání a slušný život ještě mají. Hlasy, které volají po
tom, aby Západ řešil problémy v zemích, odkud imi-
granti přicházejí, a nepřenášel tyto problémy na země,
které se těžce dopracovaly podmínek pro demokracii,

mají pravdu. Relevantní pravdou také je, že země
střední Evropy, s výjimkou Německa, nejsou zodpo-
vědné za důsledky západního kolonialismu. 

Nejenže mocné podnikatelské vrstvy Západu
vlastně nemají zájem přispívat k rozvoji podmínek pro
funkční demokracii, včetně přijatelné sociální di-
menze, tam, kde to je třeba, ale svými přístupy, do
nichž patří umělá migrace, multikulturalismus a ros-
toucí počet různých menšin, podmínky pro demokracii
vědomě nabourávají tam, kde existují. Vytváření vý-
hodného uplatnění pro imigranty napětí ve společnosti
samozřejmě zvyšuje, neboť každý stát má velký počet
nezaměstnaných a pro ně by potřeboval uplatnění. 

Již od 80. let začalo být na Západě slyšet o multi-
kulturalismu, což zase nebylo nic tak divného, neboť
většina zemí měla koloniální minulost a málokoho na-
padlo, že se tento koncept stane, pravděpodobně zá-
měrně, brzdou dalšího rozvíjení demokracie na
národní a státní úrovni. Důraz na veřejné, národní po-
třeby a zájmy byl postupně nahrazován užšími sku-
pinovými, vlastně menšinovými zájmy a mnohé
agendy týkající se veřejných zájmů (zdravotnictví,
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vzdělání, doprava, sociální úroveň, atd.) byly přesou-
vány do soukromých rukou s perspektivou soukro-
mých zisků. V zemích střední Evropy se rušila
konkurenceschopnost a soběstačnost. Koloniální pro-
tidemokratické principy se začaly uplatňovat i na do-
mácích půdách západních zemí. Na Západě se
veřejnost i bránila, ale plně celému procesu nerozu-
měla. Věděla však, že její životní úroveň byla od 50.
let značně vyšší než jinde a nechávala se uklidňovat
sliby, které většinou nebyly plněny.

Po roce 1989 nastala v této neoliberální, neokolo-
niální orientaci další podstatná změna. Její kořeny če-
kají na důkladný výzkum. Její podstata tkví v rozpadu
komunistického bloku, zániku konkurence mezi ko-
munistickým a tzv. liberálně-demokratickým blokem
a ve zbrklé a nezodpovědné privatizaci v postkomu-
nistických zemích, výprodeji všeho cenného do
zahraničních rukou a navázání středoevropských
zemí na tržní ekonomiku Západu. Proces byl do-
provázen nezřízenou korupcí, pro kterou byly vy-
tvořeny záměrně podmínky. Zároveň začal příliv
imigrantů, zatím ne masový, oficiálně v zájmu
ekonomiky, ale opět daleko více v zájmu udržení
levné pracovní síly a maximalizace zisků pro tak
zvané investory. Tržní ekonomika se začala před-
kládat jako demokracie, podobně jako menšiny,
ač demokracie ke své existenci potřebuje jiné
hodnoty a filosofické základy než je individualis-
mus, destruktivní konkurence, práva menšin, multi-
kulturalismus, a nakonec masová imigrace. Také se
začalo ve spojení s EU mluvit o evropských hodnotách.
Tyto pokrytecké odkazy jsou iluzí, neboť nikdo pořádně
neví, co jim jejich nositelé míní. „Jako reálně postiži-
telná se jeví spíše evropská civilizační zkušenost“,
která je velmi různorodá. (Jaroslav Pánek, Diskuse
o migraci a politické korektnosti. Akademický bulletin.
(Http://abicko.avcr.cz/2016/09/index.html).

Nejzáludnější na záměně demokracie s neolibera-
lismem bylo blokování rozvoje podmínek nutných
k rozvoji funkční demokracie, sociální úrovně, k blo-
kování efektivního vlivu veřejnosti na politiku. K ne-
dostatečné politické a mravní úrovni společnosti
přispívají nejen media, ale i upadlá kultura oriento-
vaná hlavně na soukromí lidí a pudové záležitosti. Ori-
entace na množící se skupinové zájmy po roce 1989
rychle zintenzivněla. Entita společnosti byla již v po-
lovině 80. let odmítnuta Lady Thatcherovou jako ne-
existující, se záměrem narušit orientaci na společné
veřejné potřeby a zájmy. Začaly a pokračují i útoky na
entitu národa a národní zájmy, pojem nacionalismus

začal být používán převážně v negativním smyslu,
pojem multikulturalismus výhradně v pozitivním
smyslu. Důraz na charitu a granty začal nahrazovat
orientaci na efektivní státní politiku. 

V této situaci se k nám přihnal koncept multikul-
turalismu a zvláštní široce rozepjatý koncept tole-
rance, a důraz na práva jak etnických menšin, tak
jiných menšin. Vzhledem k tomu, že u nás zpočátku
žádné významné menšiny nebyly, relevantní evropské
instituce se začaly vyžívat v kritice naší politiky vůči
našim Romům, vůči naší „netoleranci“, sociální a kul-
turní necitlivosti, aniž vůbec rozuměly celému pro-
blému a aniž měly znalosti a pravdu. A řada placených
neziskových organizací neminula příležitost kritizovat
většinovou společnost, aniž sama měla ponětí, jak
problémy řešit. Rostoucí počet chudých, nezaměst-

naných a bezdomovců šel naprosto mimo jejich
zájem. Téměř se zdá, že hlavní účel těchto přístupů
bylo podemletí sebeúcty a sebedůvěry českého ná-
roda a přivedení ho do stavu snadné manipulace pro
cizí zájmy. Nový kolonialismus. Kolonialismus větši-
nou začal s brutálním narušením kulturní identity po-
stižených národů a tím zničením jejich sebeúcty.

Hlavním přehlíženým výsledkem na Západě šíře-
ného multikulturalismu, zdůrazňování identity a práv
etnických i jiných menšin, je tedy narušení konceptu
společnosti v souladu se zmíněným výrokem Marga-
ret Thatcherové, že žádná společnost neexistuje, jen
jednotlivec, rodina a stát. To vede k atomizaci společ-
nosti, k atomizaci pohledů na historii, ke vzrůstajícímu
napětí ve společnosti, k nedostatku její soudržnosti
a k narušení pocitu sounáležitosti, tedy k vědomému
oslabování podmínek nutných pro demokracii. Ta se
bez značného stupně kulturní, historické a sociální
integrity neobejde. 

Zkušenosti dávno předtím ukazovaly, že kulturně
rozdílné menšiny, vyznávající jiné morální hodnoty, jiné
náboženství, atd. ve skutečnosti integrovat nelze, že

Od
ěv

y 
m

us
lim

sk
ýc

h 
že

n

Lipa_01_2018_LIPA  26.03.18  18:33  Stránka 57



u většiny jejich náboženská a hodnotová odlišnost
a jejich historická zkušenost uvnitř stále doutná, pod-
porovaná oficiální politikou. Z toho ale plynou také pro-
blémy ba i tragédie v těchto rodinách, když se děti
z první generace chtějí přizpůsobit většinové společ-
nosti. Jakoby se čekalo na příležitost, až je bude někdo
chtít použít v konfliktu proti většinové společnosti.
Opět nikdo tento problém moc nezkoumá. Pro ekono-
mický neoliberalismus je typické vytváření vážných
sociálních a společenských problémů, jejichž řešení
pak nechává na daních většinové společnosti. Opre-
sivní charakter těchto přístupů se momentálně odráží
i v přípravě zákonů, které mají zakázat jakékoli vý-
hrady k chování příslušníků etnických, náboženských
a sexuálních menšin. (Keller, Právo, 25. 6. 2016).

Za dané situace středoevropská veřejnost nedo-
stala po roce 1989 možnost se orientovat podle svých
možností, pozitivních zkušeností, nedostalo se
jí politického vzdělávání relevantního k demo-
kracii, ani možnost politiku efektivním způso-
bem ovlivňovat k vlastním důležitým
potřebám a zájmům, včetně národních. I vý-
klad historie se začal soustřeďovat na nepod-
statné, jednotlivé, a začaly útoky proti
význačným osobnostem našich novodobých
dějin, proti osvícenství, českému národnímu
obrození přesně proto, že byly spjaty s úsilím
o demokratizaci společnosti, o úroveň celého
národa, o sociální spravedlnost. 

Pod náporem intensivní západní propa-
gandy v zájmu globalizace, EU, NATO, multi-
kulturalismu, stále se rozšiřujících
nejrůznějších práv, česká veřejnost, včetně většiny
politiků, měla příliš dlouho inklinaci přijímat vývoj ne-
kriticky, a teprve v posledních letech začala situaci
více rozumět. To však neznamená, že začala mít více
vlivu na politiku ve svůj prospěch, že měla možnost
zabránit, aby výsledky práce mnoha generací nebyly
zcizovány v zájmu soukromých zájmů domácích, cír-
kevních i cizích. Je tragédií, že opět převažuje jen
ekonomický pohled na společnost.

Náhlý důraz na stále se rozšiřující práva, včetně
menšin, popírání, že existuje něco jako národní zájmy,
se stal výrazným rysem politiky a zároveň prostřed-
kem útoků různých západních organizací na český
národ jako na nacionalistický, netolerantní a málem
rasistický. Rómům byla vtloukána s jejich právy v pod-
statě nenávist vůči většinové společnosti. O jejich
vlastní zodpovědnosti, povinnostech a loajalitě obvy-
kle nepadlo ani slovo. Vítky k našemu chování k nám

chodí zcela pravidelně z nějaké komise EU, a ty jsou
nejen urážlivé, ale i nespravedlivé. Ale nad tím se
nikdo nepozastavuje. Ocenění našich přístupů nebo
pomoc není téměř žádná, navzdory, že si zahraniční
podniky odvážejí do svých zemí přes 400 miliard Kč
ročně. Zpět dostáváme v dotacích přibližně jednu de-
setinu. (Keller, Právo, 25. 6. 2016). Když jsem byla
před řadou let ve Slovinsku a měla tam přednášku
o demokracii, jedna historička na mé názory překva-
peně zareagovala větou, že demokracie je přece
hlavně o menšinách. Ačkoli to je malý národ, s mini-
málními menšinami, na studium menšin tam mají
celý ústav. 

Všimly jste si, jak se pojem práv a menšin neustále
rozšiřuje? V důsledku Velké francouzské revoluce se
koncept práv vztahoval hlavně k občanským právům
jednotlivce, který do té doby neznamenal nic. Koncept

práv přispíval k zrovnoprávnění lidí, k odstranění sta-
vovské organizace společnosti, v níž většina měla jen
povinnosti a bídu, a malá mocenská menšina měla
velká privilegia. Jak jsem již zmínila, pojem menšin
se původně vztahoval jen k etnickým menšinám.
Začal se hlavně uplatňovat po 1. světové válce pře-
devším vůči nově vzniklým státům střední Evropy,
a znovu po 2. světové válce. Od sedmdesátých let 20.
století, s rozšiřováním moci korporací, neoliberalismu
a postmodernismu se začal pojem záměrně rozšiřo-
vat o menšiny rasové, náboženské, pohlavní orien-
tace, kulturní, politické, zájmové, atd. Vzhledem
k tomu, že neexistuje žádná přesná definice menšiny,
možnosti pro rozšiřování pojmu jsou téměř neome-
zené. Podobné možnosti jsou pro rozšiřování pojmu
práv. Čím více menšin, tím větší atomizace společ-
nosti, více nezdravé konkurence o finanční zdroje, tím
více konfliktů, chaosu, oslabování identity a integrity
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většinové společnosti, a tím obtížnější dohoda o dů-
ležitých společných potřebách a zájmech. Vytrácí se
důraz na většinu, bez jejíž existence svázané s politi-
kou, s její kulturní a mravní úrovní, politickou dospě-
lostí není demokracie možná. Vytvářené podmínky
jsou tak daleko více zralé pro nějaký autoritativní
režim, než pro demokratický.

Jinými slovy vytvářejí se podmínky pro mocenské
ekonomické a politické zájmy velkých a nadnárodních
korporací, které nemají zájem na existenci demokra-
cie, na existenci integrovaných národů, které vyrů-
staly z určitých kulturních, mravních i náboženských
kořenů, s ohledem na úroveň všech svých členů.
Dnes ekonomicky a finančně nejmocnější vrstvy mají
zájem jen na levné pracovní síle (a nevadí jim ani ot-
rocká) a na svých ziscích. Přitom čím úspěšnější jsou
v rozkládání společnosti, národů, demokracie, tím
větší pohrdání pro lidi mají. Zároveň v osobě Frau
Merkelové vítají s otevřenou náručí statisíce muslim-
ských imigrantů, vymýšlejí nevěrohodné argumenty
pro jejich nutnost, místo aby konečně přestaly dělat
strašlivé problémy v zemích odkud tito lidé přicházejí.
Nutí je do zemí, kde se jim rozklad společností, ná-
rodů a států zdá ještě málo rychlý. Tím samozřejmě
oslabují integritu a stabilitu společnosti také ve
smyslu rozdělování většinové společnosti v náhle-
dech, jak řešit prohlubující se vážné problémy a kon-
flikty. Většinová společnost, či spíše veřejnost,
bohužel, nezná hlouběji historii, nedovede se poučit,
je poměrně snadno manipulovatelná a politikové na
tom nejsou o mnoho lépe. Chybí zodpovědná media,
politické vzdělávání v duchu demokracie, chybí
obecná diskuse o problémech, spění k rozumným
kompromisům ku prospěchu všech a celku – národa,
státu ve prospěch funkční demokracie.

Cílená atomizace společnosti, zájmů, kultury, po-
hledů na historii, odsouvá do nedůležitosti politickou
sféru jako veřejnou sféru bez jejíž existence demo-
kracie také není možná. Masová imigrace má silný
potenciál k tomuto rozkladu podstatně přispívat. Pro
demokracii je nejdůležitější vzdělaná a politicky do-
spělá veřejnost se svou informovanou a zodpovědnou
účastí v politice. Trvalo několik století, než vývoj v Ev-
ropě dospěl do úrovně schopné funkční demokracie.
Demokratizační vývoj, včetně úsilí o sociální úroveň
lidí byl ve 20. století několikrát brutálně narušen po-
kusy mocenských vrstev. Zdá se, že jsme svědky dal-
šího takového pokusu se strany nadnárodních
korporací s pomocí neoliberální globalizační ideologie
a všech nepřátel demokracie, prostřednictvím ma-

sové migrace z rozdílných civilizačních světů. Když
ze Západu útočí na naši „nesolidárnost“, je třeba jim
připomínat, že Západu odevzdáváme v podobě zisků
zahraničních podniků ročně 10% bohatství, které je
v této naší zemi vytvořeno. A že jsme na destruktiv-
ním kolonialismu neměli žádný podíl.

Je naší povinností trvat a hájit humanitní a demo-
kratické hodnoty, do nichž už přes dvě stě let patří
entita národa se svou kulturou, historií, pocitem sou-
náležitosti a společným úsilím našich předků o jeho
úroveň. Máme zodpovědnost vůči své minulosti, vůči
sobě i vůči budoucím generacím, a této zodpověd-
nosti se nesmíme vzdát ve prospěch nějakých pseu-
dohumanitních ideálů a experimentů destruktivních
k národům a demokracii. Úkol je to nesnadný, ale jeho
naplňování je jedinou cestou k zachování důstojnosti
nás všech i budoucích generací. Demokracie jako fi-
losofie i jako systém, je jediný, který vytváří podmínky
k pozitivnímu rozvoji většiny lidí, celku a ne na úkor
slabších. A demokracie je neoddělitelně spjata s en-
titou národa a státu. 

Národy se vyvinuly hlavně z kulturních kořenů,
dlouhým historickým a bolestným procesem, ve kte-
rém dobývání svobody, pocit sounáležitosti, úsilí o dů-
kladnou společenskou a historickou reflexe a sdílení
humanitních hodnot jako úsilí o rovnost lidí, o spra-
vedlnost a o sociální důstojnost všech lidí hrály pri-
mární roli. Národ v evropském smyslu je a dlouho
bude nejširší entitou, se kterou se lidé mohou ještě
smysluplně ztotožnit - kulturně, historicky, emocio-
nálně, společensky, politicky, sociálně, mravně. Naru-
šování integrity a identity národů, redukování lidí jen
převážně na ekonomickou dimenzi, na levnou pra-
covní sílu, přinese nejen hrubé ochuzování identity
většiny jednotlivců, vytváření levné pracovní síly, ale
bude zdrojem trvalých vnitřních i vnějších konfliktů.
V současnosti potřebujeme ne oslabovat národní
a historickou identitu a integritu českého národa, jak
se o to snaží síly spojené s EU, globalizací a různými
zahraničními zájmy, ale naopak ji posilovat, nedovolit
desinterpretaci ani přítomnosti ani minulosti, a to jak
v zájmu důstojné existence národa tak v zájmu udr-
žení podmínek pro rozvíjení demokracie. Masaryk
měl pravdu v tom, že funkční demokracie musí vy-
cházet z podmínek, možností a pozitivních tradic kaž-
dého individuálního národa. A ty jsou u každého
národa jiné. To samozřejmě implikuje, že by velké
státy a národy měly mít patřičný respekt k menším
a slabším a nevnucovat jim svoje představy o uspo-
řádání světa.
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Neprojdou?
KAREL SÝS

Republika hnědne. Fašismus nemusí odstartovat
jen muž s knírkem. Nebezpečné jsou i falešné
brýle. Mohly by nás přijít draho.

Křišťálová noc se může odehrát i bez skleněných
střepů.

Jen zkus veřejně hlásat „V Rusku jsou hezký
holky“, hnědokošiláči s plackami na klopě ti už ty
Rusačky vytlučou z palice!

Nic nelidského jim není cizí: klamné letáky, pře-
padové prsatice, stínové atentáty…

„Každej tam mohl mluvit co chtěl a co mu slina
právě přinesla na jazyk, jako by byl v parlamentě.“

Tak charakterizuje Švejk rakousko-uherský blá-
zinec. Čechy a Morava 2018 jsou jedny velké Boh-
nice.

Hlídací psi lži a nenávisti se utíkají k černé magii.
Tak dlouho hlásají, že vyhrála Clintonová, až v něja-
kém začarovaném kruhu skutečně vyhraje. Jen to
v našem trojrozměrném světě jaksi není znát.

Na volby dělají reklamu jak na zubní pastu.
„Zítra šou obou kandidátů!“
„Bude to jízda!“
TGM by je hnal!
Zkuste se chvíli nedívat na obrazovku a jen po-

slouchejte. Pochopíte, jak hluboko jsme už bože
klesli, hnáni na mělčinu cizími vesly.

Výprodej frčí nejen na Alze. Zelený skřet útočí na
naši 1. signální soustavu, ale Pavlov zapomněl na
nultou.

„Trápí vás infekce?“ I blbost je infekční.
„Půjčka i repůjčka!“ Dokud si vás pánbůh ne-

půjčí.
Prezidentem i bez voleb je so oder so T. V. Mo-

ravec.
Tohle příjmení má v Čechách dvě ostří.
Alois Moravec v odboji proti Němcům přišel

i s rodinou o život. 

Moravec Eman to dopracoval od militantního
patriota až na kolaboranta nejvyššího stupně. Za-
hrabali ho jako prašivého psa u plotu Arcibiskup-
ského gymnázia.

T. V. Moravec se dobře poučil na Goebbelsovi,
mistru propagandy. Mistru, který skončil coby zu-
helnatělá mrtvola zahrabaná rudoarmějci pod cvi-
čákem.

Oblíbený figurant učebnic psychiatrie Rejžek
překonal i Julia Streichera. Co se týče sprostých
nadávek, židobijce Streicher nebyl tak precizně ja-
zykově vybaven. Anebo je čeština zkrátka bohatší.

Historie se prý opakuje dvakrát. Ale i na podruhé
se může opakovat coby tragédie. Koneckonců i Ha-
mleta lze sehrát jako postmoderní komedii.

Ať už to dopadne jakkoli, bylo by vhodné, aby si
ti Pražané, kteří odjakživa všemu rozumějí, když se
jim z Vídně nebo z Moskvy nebo z Bruselu poručí,
založili Pražské kavárenské knížectví, kde si mohou
pěstovat číro a vzájemně se s panovníkem olizovat.

P. S. Ty, kdo hodlají volit prezidenta z důvodu, že
by hezky vypadal na známkách, ostatně čím dál
dražších, upozorňuji, že na známkách skvěle vy-
padal už jakýsi Lelíček.
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Není to poprvé, co Prahu napadl nebezpečný
virus, na jehož léčbu nemá dostatek vlastních lidí.
Jménem Pražanů, kteří jsou proti viru imunní, s po-
korou žádám mimopražské voliče Miloše Zemana,
aby ze svého města či obce vyslali aspoň jednoho
léčitele ku pomoci. Tento nápad a jeho strategii
nyní vysvětlím podrobněji.

Každý občan naší republiky, který má volební
právo, si může pro druhé kolo prezidentských voleb
zařídit na svém místním úřadě tzv. voličský průkaz.
V úředních hodinách a až do 24. ledna tohoto roku.
K vydání průkazu stačí ústní žádost a předložení
občanky nebo cestovního pasu. Voličský průkaz
s identifikačním číslem a jménem pak žadateli
umožní volit prezidenta v kterémkoli volebním okr-
sku. Volební komise nezkoumá, proč občan napří-
klad z Olomouce nebo z Ivančic, z Ústí nad Labem
či odjinud přijel volit prezidenta až do Prahy. Pouze
přijme jeho voličský průkaz (aby nedošlo k podvo-
dům), zkontroluje občanku či pas a nechá občana
řádně odvolit. 

Smysl nápadu na pouť „přespolních“ voličů do
Prahy je v tom, aby potůčky hlasů pro Miloše Ze-
mana přitékající z jiných krajů republiky pročistily
ten infikovaný pražský rybník a daly tak městu
i světu lekci z vlastenectví. Nezapomeňme, že v do-

bách národního obrození to byl právě ten dnes tak
opovrhovaný „venkov“, který se přičinil o stavbu
Národního divadla. Žádný jiný národ toto nedokázal.
Přitom mnozí z drobných přispěvatelů nikdy na
žádné představení do vzdálené Prahy nemohli při-
jet! Nicméně pochopili, že jde o investici do spo-
lečné věci, o něco, co přesahuje obzor jejich života. 

Dnes nejde o stavbu divadla, ale o narušení ko-
medie, která se inscenuje proti našim společným
národním zájmům. 

Zázemí pro mimopražské voliče Miloše Zemana
bude připraveno v sobotu 27. ledna už od 11 hodin
dopoledne v prostorách Jazzové sekce (Valdštejn-
ská ulice č. 14. Praha 1, vstup ze zahrady). Zde se
budou moci vzájemně setkat, debatovat a také se
zapsat do pamětní knihy, která bude prezidentovi
poté předána. Připravíme i drobné pohoštění pro za-
hřátí, neboť se očekává chladné počasí. Těšíme se
na každého, kdo přijede do Prahy našeho prezidenta
osobně podpořit, a věříme, že ta ošklivá kaňka na
volební mapě republiky zmizí. Bude to symbolický
start k běhu na dlouhé trati, který nás čeká. Nic není
ztraceno, dokud to nevzdáme my sami! 

16. 1. 2018
(Autorka textu je rodačka z Olomouce, nyní byd-

lící v Praze na Žižkově).

HLASY PRO PRAHU!
Výzva pro mimopražské voliče Miloše Zemana 

LENKA PROCHÁZKOVÁ
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Finis coronat opus
MILOSLAV SAMEK

Prezidentské volby skončily – zapomeňte!
Rčení poněkud opravím, neboť výsledky nejsou
tak průkazné pro jednoho či druhého kandidáta,
abychom mohli po 1. kole jasně říci, že „dílo je
skončeno“.

Bude se odbývat kolo druhé, které bude, sa-
mozřejmě, doprovázeno (ne)kalými způsoby ne-
úspěšných proti či spolukandidátů ve prospěch
prof. Drahoše. Vůbec to neříkám jako nějaký pro-
gnostik, ale podle současného jednání a nazna-
čené strategie p. Drahoše jsem o tom
přesvědčen. Vzpomenu-li jenom jednoho z nich,
a to bývalého podnikatele v hazardu Michala Ho-
ráčka, tak onen mu nabídl nejen své billboardy,
ale přislíbil i potřebné hlasy (a nejenom ten).
Budou současného prezidenta ostouzet, kde
a jak se dá. Už to začalo dříve a vše pokračuje.
V jakési pofiderní anketě se Miloš Zeman podle
svého „exteriéru“ umístil až na posledním, totiž
9. místě (jakoby vzhled něco znamenal), prý je
ochablý, nemocný, nedokončí mandát, (což je
proti lidskosti), a ani vědomosti, znalosti
a schopnosti nejsou u něj (proti ostatním) nej-
vyšší, etc… Přitom dobře vím a oceňuji to, že
prezident Zeman má opravdu vysoké IQ, neje-
nom že je odborníkem ve své profesi, ale vý-
borně se orientuje jak v politice, tak v politologii
a má jedinečnou paměť. Dokonce při schůzce
s předsedou Pirátů na Hradě spolu řešili diferen-
ciální rovnice!

A co házení vajíček, vyvěšení trenýrek místo
standarty na Pražském hradě a v současnosti
útok spolu s pejorativním nápisem na odhalených
prsou jakési feministky z Ukrajiny (pedagožky –
sic!), to nic není?! Skupina ZTOHOVEN byla ná-
slednými soudy potrestána jen symbolicky.

Teď se nutně musím zastavit u prof. Drahoše
a jeho odborného týmu. (Oceňuji jeho činnost ve
sboru Canticorum iubilo, kde zpívá několik let
v basové sekci - sám jsem zpěvák). Dostal
1.000.000 Kč, slovy jeden milion Kč, ale co už
oceňuji méně je to, že mu je daroval jeho sborový
kolega, jinak zubař. Na jeho místě bych mrzký
peníz s díky odmítl. Ale jak říkáme my (ne)latiníci:
Pecunia non olet.

Když byl Jiří Drahoš předsedou AV ČR, měl ur-
čitě dobré výsledky, ať už vlastní či týmové, ve vě-
decké činnosti oboru fyzikální chemie. Ve svých
letech (má 68 roků) mohl dokázat ještě víc, třeba
jako prof. Jaroslav Heyrovský (objev polarografie
– Nobelova cena v roce 1959) či prof. Otto Wich-
terle – vynálezce kontaktních čoček, nehledě na
to, vezmu-li to historicky, že se nabízí srovnání
s předsedou AV mezi dvěma válkami Josefem Bo-
huslavem Foerstrem. A to vychází jednoznačně
v neprospěch J. Drahoše. Dal se však podle mě,
pro něj mu na naprosto neznámou disciplínu, totiž
politiku (nebo mu to bylo doporučeno, nevím).

Po skončení 1. kola volby při opulentním set-
kání J. Drahoše v kulturním centru La Fabrika se
svým týmem, příznivci, fotografy a reportéry roz-
dával úsměvy, dával rozhovory, hodně se pilo, jed-
noduše, choval se už jako vítěz. Dvě věci, které
jsem zaznamenal z jeho explikace. Prý 30 let sle-
duje politiku (jen sledoval - co ale dělal pro zlep-
šení politického klimatu?), a plédoval pro
fungování a zapojení se v euroatlantickém pro-
storu (a co NATO, jako součást onoho prostoru, to
už potencionální kandidát nehodnotil). Bude prý
společnost spojovat, zatímco Zeman ji rozděluje.
Nevysvětlil jak, mluvil totiž jen v obecných frá-
zích. Prachobyčejně pomlouval současného pre-
zidenta, nebude prý mluvit s Ovčáčkem, jen se
Zemanem, který diskutovat nechce. Později Miloš
Zeman nabídku přijal a vzkázal mu před přítom-
nými novináři, že besedovat (uvedl TV Prima)
mohou dokonce dvakrát. Počkám si na to, až
k rozhovorům dojde, p. Drahoš totiž není moc
dobrý rétor, jak se o něm traduje. Zde ve svém vo-
lebním centru se jen evidentně projevil jako ex-
trovert s vyhroceně bojovnou náladou (a to za
každou cenu).

Mám za to, že odborný tým expertů J. Drahoše
zajistí ve 14 dnech následujících po skončení 1.
kola prezidentské volby další podpásovky na Mi-
loše Zemana. Bude opravdu zajímavé sledovat,
jak mu tento jeho tým bude radit. Mezi poradce
patří kupříkladu astrofyzik Jiří Grygar, předsed-
kyně SUJB Dana Drábová, a egyptolog Miroslav
Bárta.
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Šedavý smog při pohledu z oken pražských ka-
váren temněl a s ním i atmosféra v nich. Vzrušené
očekávání intelektuální elity a morálního kompasu
našeho národa postupně nahrazovala nervozita
a ta se s ubývajícím světlem měnila ve chmury
a rezignaci.

Na chlazené šampaňské dnes nedojde. Nahradí
ho panáky a hloučky nervózních kuřáků před vcho-
dem rostou. „Jak se to jen mohlo stát?“, hořekuje
postarší herečka, jejíž slíbená diplomatická kari-
éra, mající vyrovnat nepřízeň publika, mizí v temné
mlze neblahého sobotního odpoledne.

„Odporný pronárod!“, uleví si mladá projektová
manažerka největší české neziskovky. „Nejen že
mají všichni na profilovkách a v klopách ty odporné
české vlaječky, ale ještě volí Zemana!“ Slovo
Zeman� vyřkla s odporem, hmatatelným jako vše-
prostupující frustrace kolem.

„Klid, ještě nedopočítali Prahu, my to zachrá-
níme“, snaží se uklidnit jí a hlavně sebe novinářské
eso, v duchu počítající platový rozdíl mezi slíbenou

funkcí ředitele tiskového odboru prezidenta a ko-
mentátora novin, jejichž všichni čtenáři by se po-
hodlně vešli do pražských kaváren.

Fair trade sójové latté pozvolna ztrácí nadýcha-
nou pěnu, připomínajíc bezděčně pomíjivý medi-
ální lesk nablýskaného kandidáta Pravdy & lásky
sro. Ten tam je tanec, kuchání králíka i přeříznutí
plochého prkna, zůstal jen křečovitý úsměv s jed-

ním pozdviženým kout-
kem.

„Však von brzy
chícpne, neboj, Jirko“
ubezpečuje svou akvizici
Principál loutkového diva-
dla, vždy překvapující
blízké hloubkou a aktuál-
ností zpravodajských informací transatlantické
kvality. „Teď to nesmíme vzdát, musíš ukázat
sílu!“, dodává jako zkušený mezinárodní vyjedna-
vač.

„Přesně! Teď ze sebe vydal poslední zbytky sil
a pojde, dědek“, vetřel se do debaty mladý asistent
– aktivista, který se na sociálních sítích proslavil
přáním brzké smrti všem voličům prezidenta Ze-
mana. „Teď oznámili výsledky. Sečtenejch je deva-
desát procent. Je to v prdeli.“ Hlouček
diskutujících se obrátil k poslu špatných zpráv,
jehož obličej měl barvu poledního pražského
smogu.

„Ty vole těch peněz v prdeli!“, ulevil si další ne-
úspěšný kandidát a vyjmul z pořádný ruličky pár
prachů. Rychle prošel hloučkem smutných postav
ven. Nezaměnitelná zadní světla Maybachu 62 mi-
zela padající tmou směrem ke starýmu Růžičkovi.
Valcha člověka vždycky přivede na jiný myšlenky.

O kus dál se u baru s očima, zapíchnutýma do
neúprosného sloupcového grafu na obrazovce, kře-
čovitě usmíval pohledný muž mladistvého vzhledu
a stejně jako na začátku vlastní prezidentské kam-
paně, ani teď ničemu nerozuměl. „Vždyť jsme to
měli v kapse, nechápu to, ten součet byl přece jas-
nej“, hlesl a rozmazal si ukrajinskou vlajku na tváři.

„Milí spoluobčané“, ozvalo se z obrazovky zná-
mým, sytým barytonem. „Jsem rád, že vás takto,
jako váš prezident, budu moci oslovovat dalších
pět let“. „Ty vole dej sem vodku. Dvojitou!“, zlomil
se hlas nejvtipnějšímu českému politickému ko-
mentátorovi od dob Partičky na Primě.

„Radši nám těch panáků přineste celej tác“, od-
tušil bývalý předseda několika stran a narovnal si
placku s Dalajlámou na klopě. „Za to může Putin!“,
propukla v pláč bývalá hvězda lechtivých webů
pánů pro pány, nyní chránící vlastními hýžděmi Ev-
ropské hodnoty pro Principála loutkového divadla.

Soumrak nad Kavárnou
ZBYNĚK PASSER
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„Kubíku, nebreč“, vzal mateřsky kolem ramen
mladého aktivistu bývalý europoslanec a korunní
princ několika stran a přivinul jej na hruď. Pohledy
obou místopředsedů se na chvíli potkaly a neda-
leko stojící barman s pečlivě pěstěným plnovou-
sem by nic nedal za to, že přeskočila jiskra.

28. 1. 2018 
Diskusní téma: Soumrak nad „Kavárnou“
Fery. 31. 1. 2018
Jak už tu někdo

uvedl, úplně vidím ty
scény, aktéry, pro-
středí... Moc pěkně na-
psané. Víc takových
informací, a jak už zde
je také uvedeno, oni
i mladí po střetu s tvr-
dou realitou po studiích
pochopí. Díky.

M. C. 30. 1. 2018
Svět se už během le-

tošního roku zásadně
promění, takže spekulo-
vat nad tím, co bude za
pět let, nemá smysl.
Pokud někdo z virtuálně přítomných není jasnovi-
dec Nostradamových kvalit.

Radek37yearsold 30. 1. 2018
Hezký příspěvek, děkuji za něj. Satira našemu

národu vždy šla a je povzbuzující. Těším se na po-
kračování příběhu, a jak to dopadne s hlavními po-
stavami. Nedej bože, aby byla udělána divadelní
hra... Ty postavičky by byly tááákhle tragikomické...

Miroslav 28. 1. 2018
Také mám z toho velké obavy, jakým manipulač-

ním způsobem se zde daří vychovávat naši novou
generaci. Nedovolím si vzít dějepis pro školáky do
ruky, co tam bude za lži z dob vlády havlistické pa-
káže. Jediná naděje je čas, že se největší zloduch
světa - USA - ekonomicky zhroutí.

Tomas 28. 1. 2018
Super napsáno... Důležité je, že jdeme svojí

vlastní cestou, českou cestou a že se Hujeři z Bru-
selu snažili opravdu hodně...

Občan 28. 1. 2018
Panu Passerovi patří dík. Již jeho článek před

volbami byl vynikající. Nevěděl jsem, že píše tak
skvěle. Byl jsem trochu nervózní, ale má žena mi
dodávala sílu a říkala: "Neboj se, Zeman vyhraje!
Bůh ví, že ho národ potřebuje." Díky panu Passe-

rovi pak zcela jasně vidím ty zoufalé figurky, které
tak hezky popisujete, v jejich skutečné podobě.
Ubohé, nesnášenlivé, naduté, nenávistné, uječené
a hlavně pak nedemokratické.

Josef Švejk 28. 1. 2018
2,5 mil hlasů pro Kavárnu po cca 30 leté vý-

chově se v příštích letech promění na mohutnou
většinu. Pane Mart'as, jste-li mlád, nebude dlouho
trvat a smích Váš i manželky se změní. "Jdeme

dál" prohlásil momentální kavárník č. 1, a můžete
vzít jed na to, že půjdou. Dokonce dál, než si ve
svých hrůzných snech dovedete vůbec představit.

Mart'as 28. 1. 2018
Nezlobte se pane Josefe, ale Vas strach s Vami

sdilet nebudu. Rad pestuju v sobe nadeji, a po
techto volbach (i presto ze v soucasnosti ziji v za-
hranici), u me ( a nejen u me) vzrostla nadeje,ze
CR jiz nebude pod pravidelnym diktatem z Was-
hingtonua Bruselu,ale ze si voli svoji vlastni kon-
ceptualni cestu.

Nejsem tak naivni,abych se domnival,ze po vy-
nalozeni tolika prostredku na tyto volby,se "ka-
varna" stahne kamsi do ustrani. Ale nehodlam se
vzdat smyslu pro humor, ktery je nam slovanum
blizky.

Proto jeste jednou ten clanecek chvalim,protoze
i presto,ze v pristich pet let budeme muset byt ost-
raziti,nemeli bychom ztracet smysl pro humor.

Timto Vas zdravim a preji hezky den
Cico Ciciak 29.01.2018
Celý svet (a teda i EÚ alebo ČR) čakajú v nasle-

dujúcich 10-15 rokoch také významné zmeny,
v ktorých liberáli už z princípu nedostanú pre seba
od väčšiny ľudí svoju ďalšiu šancu!

64

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Fo
to

 F
B

Lipa_01_2018_LIPA  26.03.18  18:33  Stránka 64



65

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

ZVOLILI JSME HO, ABYCHOM HO MĚLI 
JIŘÍ KNOPP

Kdo je ten pašák, zdalipak ho znáš? Tak začíná píseň Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava
Ježka.To přece nikdo jiný být nemůže, než (a já k tomu dodávám: Miloš Zeman) prezident to náš! A píseň
pokračuje: ...sláva mu, on je pašák…

Jeho odpůrci vyrukovali na něho v předvolební kampani s Jiřím Drahošem, který je ověnčen vysoko-
školskými tituly a akademickými hodnostmi. Ze všech stran se ozývalo, že dosavadního prezidenta budou
volit pouze občané prostí, s nejnižším vzděláním a platy. Tedy jen takoví ti podřadní občané, takzvaní vi-
dláci nebo socky, jak posměšně byli nazýváni příslušníky pražské kavárny, nebo, chcete-li, prý elitou na-
šeho českého národa. Na to slyšeli ti dobře situovaní občané, kteří se za lepší část našeho národa jaksi
samozřejmě tímto pokládali, a kteří zároveň podléhali mediální masáži zejména televizního zpravodajství,
které poukazovalo stále dokola na Zemanovo nevhodné až hrubé vyjadřování. Nejvíce se jim nelíbilo, že
z pozice prezidenta naší České republiky Miloš Zeman navazoval především obchodní kontakty s Ruskem
a Čínou. Chce prý nás prý tak odtrhnout od spolupráce se západními státy, zejména s USA. A tak volební
preference pana profesora Drahoše neustále stoupaly, a před druhým kolem prezidentské volby si Ze-
manovi zarputilí odpůrci již radostně mnuli ruce, domnívajíce se, že to mají, jak se říká, v kapse.

Podcenili však tu valnou část národa, která se nedala opít rohlíkem a intelektuálními řečičkami pražské
kavárny, že jedině oni mají právo určit nám prezidenta, a směřovat i tím náš národ výhradně na Západ,
kam se má podle nich jedině má ubírat.

A tak máme prezidentem na dalších 5 let opět Miloše Zemana, který dostal důvěru většiny voličů, byť
poměrně těsnou. Samozřejmě, že ani on není bez chyb. I on se, ač coby svého času prognostik, mýlil.
Řekl po té takzvané sametové revoluci, že není třeba rušit komunistickou stranu. Ta prý po pár letech
vymře přirozeným způsobem. My, komunisté, mu tohle špatné proroctví nevyčítáme. Ba právě naopak.
Budeme se, spolu s ním, těšit na další roky spolupráce.

Skeptik 29.01.2018
Dnešní zapálení svazáci vyhas-

nou v konfrontaci s realitou, tedy
až zakončí studia a budou si hledat
práci. Berte to takhle, 51% voličů
se už nenechá pravdoláskaři me-
diálně manipulovat, což je dobrá
zpráva. Vzpomeňte, jak to bylo
ještě za Klausova presidentování,
havlistickou europropagandu žralo
90% lidí.

Sigge Raif 30.01.2018
Dobrý názor kdo není úplný blb a zaprodanec

měl by prohlédnout
Nemesis 30.01.2018
Hmm, přání je otcem myšlenky, ale lidé se ne-

nechají balamutit stále víc a věřím tomu, že ten ný-
mand se raduje předčasně, možná,že dál nepůjde,
že škobrtne při první příležitosti.

Mart'as 28.01.2018
:-))))) děkuji autorovi, s manželkou jsme se

upřímně zasmáli.

Historie není věda, historie je v davově-"eli-
tárních" společnostech nástroj řízení, který
vždy slouží systému a obsluhuje panující kon-
cepci.

Mysli globálně, jednej lokálně.
Kde je "sad", je i nějaký "zahradník".
Nikdy nevíte, před jakými neštěstími Vás zachrá-

nila obyčejná smůla.
Pomož si člověče, a i Bůh ti pomůže.
https://leva-net.webnode.cz/news/soumrak-

nad-kavarnou/
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Politické školení od herce Vetchého
LUBOMÍR MAN

Už nějaký čas sleduji duševní výtlačky herce Vet-
chého z oblasti politiky. Bylo by mi lépe, kdybych tak
nečinil, protože když tak činím, nedokážu už pak
v klidu sledovat možná i dobré filmy a seriály, v nichž
tento herec vystupuje. V úterý dopoledne internetovým
Seznamem probleskl jeden z dalších výplodů jeho du-
ševna, hlásající, jaká prý že je to chyba a nedomyšle-
nost demokracie, že se demokratických voleb mohou
účastnit i lidé, kteří se o politiku nezajímají.

Kdoví, jaká to vichřice se proháněla hercovou hla-
vou, když tuto svou moudrost pronášel či ťukal do klá-
vesnice. On totiž svým výrokem prokázal, že je mu cizí
nejzákladnější idea demokracie, hlásající, že vládnout
má všechen lid, a ne tedy jen nějaký segment toho
lidu, například jen lidé bohatí, nebo jen ti vysokoškol-
sky vzdělaní, nebo politicky informovaní, mezi které
se herec pochopitelně jaksi samozřejmě počítá. Ne-
ponechal si navíc tento výdobytek vlastního ducha
sám pro sebe, jak to činí tisíce dalších podobných po-
litických novátorů a vynálezců, ale šel s ním do světa,
čímž se připravil o možnost stát se skrze mlčení filo-
zofem. O své právě objevené výhradě vůči demokracii
informoval totiž redakci Seznamu, která - což je pro
dnešní hlavní média symptomatické - se mu za tento
nesmysl nevysmála, ale okamžitě jej zveřejnila. Vždyť
jde o názor veřejně známé osoby.

Poputujme však hercovou myslí dál. Chtěl snad
svou výtkou na adresu demokracie naznačit, že na-
příklad část našeho občanstva, která prokazatelně
nečte současný denní tisk, neposlouchá rozhlas a te-
levizi, a neklábosí o politice ani v hospodě, by se ne-
měla voleb účastnit. Protože právě ona je viníkem
toho, že třeba i volby u nás nedopadají tak ideálně
a spravedlivě, jak by podle Vetchého dopadat měly?

Nejspíš ne. Jistě je natolik realista, že si dovede
spočítat, že takovéto vydělení lidí, o politiku se neza-
jímajících, od těch do politiky zapálených, je cosi spíš
z oblasti sci-fi, než ze skutečného života. Ale v tom pří-
padě je třeba zapátrat, proč tedy se svým steskem nad
tím, že mohou volit všichni, vůbec vystoupil? Snad
proto, aby veřejnost upozornil na to, že on patří mezi
ty politicky informované? Či aby tu veřejnost infikoval
myšlenkou, že když budou mít cukání nevolit tak, jak
volí on – politicky správně informovaný a orientovaný
- prokáží se jako političtí analfabeti, a proto přece jen
svou původní volbu změní a zvolí totéž, co on?

Ale ať už platí to, či ono, všechno je to postaveno na
hercově představě, že on patří mezi ty politicky infor-
mované. A tady já tvrdím pravý opak. Že totiž právě on
politicky informovaný není. Protože kdyby skutečně
byl, nemohl by za předpokladu, že je slušným člově-
kem - což se snažím předpokládat - být tak fanatic-
kým zastáncem politiky proamerické a prozápadní,
a současně být tak nesmiřitelným odpůrcem politiky
Ruska. 

Nepřišla mu nikdy na mysl myšlenka, že za situ-
ace, která v západním světě a tím pádem i u nás
dnes panuje, je zcela jisté, že ti, kteří se o politiku -
dle jeho představ - zajímají, usilovně louskají Lidové
a Hospodářské noviny, Deník, MF DNES, Reflex, Re-
spekt, a sledují zpravodajské relace ČT, Novy atd.
jsou ve skutečnosti politicky informování hůře, než ti
ostatní? A to proto, že ti tzv. informovanější jsou
o téměř všech jevech a událostech informování lživě
a de facto opačně, než odpovídá skutečnosti, čehož
jsou ti ostatní přece jen uchráněni - a jsou tak na tom
lépe, pokud jde o skutečnou informovanost. Takže, ti
takzvaně informovaní, mezi něž se s hrdostí herec
Vetchý počítá, nejsou ve skutečnosti informováni,
nýbrž dezinformováni, obelháváni, a nakonec s moz-
kem vymytým jsou dokonce schopni všeho, i zločinů. 

Velice pochybuji, že pan Vetchý by byl schopen od-
povědět na pár otázek, což by nám mohlo napovědět,
zdali je skutečně onou osobou politicky informova-
nou, jak až dosud o sobě tvrdí, či je tomu přesně na-
opak:

1) Věděl by, že při loučení s úřadem v roce 1961
varoval prezident D. Eisenhower americký lid před
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existencí a růstem vojensko-průmyslového kom-
plexu USA (dnes nově nazývaného vojensko-bezpeč-
nostní komplex), jako před největším nebezpečím,
které před Amerikou stojí?

2) Věděl by, že roční rozpočet tohoto vojensko-bez-
pečnostního komplexu dosáhl loni už takřka výše
jednoho bilionu dolarů, a že jeho další růst, o nějž se
usiluje, závisí na množství a rozsahu válečných ope-
rací, jež USA ve světě vedou, i na množství a síle ne-
přátel, které si USA ve světě většinou uměle vytváří,
aby jimi svůj ohromný vojenský rozpočet zdůvodnil?

3) Věděl by, že až k osobnostnímu srůstu vojen-
sko-bezpečnostního komplexu USA se státem došlo
v době vlády prezidenta Bushe ml., kdy se přední ex-
ponenti vojensko-bezpečnostního komplexu Cheney
a Rumsfeld stali členy vlády USA, a dirigovali pak tu
vládu tím směrem, který tomuto komplexu vyhovo-
val?

4) Věděl by, že z celkového počtu 193 zemí, v OSN
vedených, mají USA své vojenské základny ve 150
z nich?

5) Věděl by, že americká vláda vložila do státního
převratu na Ukrajině částku pěti miliard dolarů, což
je rekordní částka z těch, které kdy do revolucí a pře-
vratů v cizích zemích kdy investovala?

6) Věděl by, že jen v tomto novém století interve-
novala vláda USA, a to ať už přímo vojensky, či svr-
žením vlád nebo odstraněním jejich vůdců, v 18
zemích světa?

7) Věděl by, že od roku 1994 platí pro provádění
americké zahraniční politiky Wolfowitzova doktrína,
hlásající, že země, která pod kvalifikovaným vede-
ním, a s využitím domácích surovin dokáže vybudo-
vat moc globální, na USA nezávislou, se pro USA
stává zemí nepřátelskou. Což prakticky znamená, že
USA nemohou - dokud doktrína platí - navázat přá-
telské vztahy ani s Ruskem, ani s Čínou?

8) Věděl by, že bývalý prezident USA Obama v in-
terview pro stanici VOX charakterizoval 11. 2. 2015
americkou zahraniční politiku těmito slovy: „Celko-
vým směrem a cílem je svět, ve kterém bude Ame-
rika pokračovat ve své vedoucí roli... Musíme mít
nejsilnější vojenskou sílu, a příležitostně musíme
zkroutit ruce zemím, které by nebyly ochotny dělat
to, co my potřebujeme, aby dělaly.“(?)

9) Věděl by, že někdejší ředitel CIA William Colby
prohlásil v roce 2014, že CIA vlastní každého, kdo
v médiích něco znamená?

10) Věděl by, že někdejší americký ministr zahra-
ničí Henry Kissinger předloňského roku prohlásil, že
CIA zorganizovaný ukrajinský Majdan je jen generál-
kou na gala představení, které se má odehrát
v Moskvě?

Jsem přesvědčen, že by nedokázal správně resp.
pravdivě odpovědět pan Vetchý ani na část těchto
otázek. Jeho rezolutní požadavek, aby se voleb poli-
ticky neinformovaní lidé nemohli zúčastnit, by platil
především pro něho samého.

Pravicový sociolog Hampl vysvětlil,
proč pražské elity nenávidí Zemana

Často se mluví o rozdělené společnosti v souvislosti s prezidentem Milošem Zemanem a vyhraněnými
postoji jeho příznivců a odpůrců. 

Jak se na to dívá sociolog? Jak moc zásadní je podle vás tento spor?
Václav Bělohradský nedávno napsal, že přímá volba prezidenta rozdělila národ. To není přesné. Přímá

volba ukázala rozdělení, které už existovalo. Na jedné straně vzdělaní, bohatí, inteligentní, kultivovaní
lidé, žijící z dotací a státních či korporátních rozpočtů, na druhé straně řemeslníci, chlapi z fabrik, pod-
nikatelé, servírky, kadeřnice, zdravotní sestry a masa dalších obyčejných lidí, kteří těm vznešeným platí
jejich pohodlný život. Pokud se ozvou, jsou označováni za nácky. A tihle obyčejní lidé najednou zjistili, že
mohou elity přehlasovat! To je naprosto revoluční zjištění. A to je skutečný důvod, proč Miloš Zeman, ač
si jako prezident počíná velmi dobře, vyvolává takovou nenávist v části společnosti. Za roky ve své funkci
prokázal, že bude-li na druhé funkční období kandidovat, český národ jej opět zvolí. A to by byla pro
všechny havloidy a sluníčkáře, včetně velvyslance USA, přímo katastrofa… Pro vládnoucí elitu je Miloš
Zeman živou připomínkou, že i ona může být v demokratickém systému poražena. 

30. 3. 2016 
www.hnutisocialneslabych.cz/news/pravicovy-sociolog-hampl-vysvetlil-proc-prazske-elity-nenavidi-

zemana/
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Novinářské hyeny, aneb střih opět králem
manipulovaného zpravodajství
(Poznámka: filmový střih mj. umožňuje

převrátit chronologickou posloupnost děje,
zvýraznit nebo zatajit jeho podstatnou
část, zaměnit příčinu za následek, apod.)

V sobotu večer v pražském hotelu TOP
– již po skončení oficiální akce Strany práv
občanů (SPO) u příležitosti volby prezi-
denta České republiky - zkolaboval novinář
Milan Rokytka, který krátce předtím přijel
z obdobné akce sympatizantů Jiřího Dra-
hoše. 

Nutno předem podotknout, že akce SPO
v hotelu TOP byla uspořádána ve dvou sá-
lech – ve žlutém pro novináře se žlutými
visačkami, a v modrém pro členy a sympatizanty
SPO, kteří si zde pro sebe objednali a zaplatili po-
hoštění, kam proto nezvané osoby neměly přístup.
K viditelné nelibosti novinářů a kameramanů byly
oba sály po celou dobu odděleny posunovacími
dveřmi, na což pečlivě dohlížela ochranná služba.
Po odjezdu pana prezidenta Miloše Zemana,
a skončení oficiální části, odešla i ochranka. Toho
okamžitě zneužili někteří vyhladovělí a žízniví no-
vináři, a hbitě pronikali do modrého sálu ke stolům
s občerstvením. Jedním z nich byl i zmíněný novi-
nář Milan Rokytka, který však při popíjení v mod-
rém sále náhle zkolaboval.

Byl jsem náhodou nedaleko, a proto jsem se
mu okamžitě snažil poskytnout první pomoc, jak
každému z nás velí nejen zákon, ale též občan-
ská a humánní, lidská povinnost. Držel jsem ho
v náruči, aby se eventuálně neudusil, a pokoušel
jsem se jej oživovat. Současně jsem obracel na
novináře a kameramany, kteří se okamžitě se-
běhli k této nečekané události, aby konečně ulo-
vili a natočili nějakého „sólokapra“, když už se
jim nepodařilo zaznamenat tak toužebně očeká-
vanou porážku Miloše Zemana a jeho příznivců,
nebo aspoň provokující obnaženou Ukrajinku
z hnutí Femen. Žádal jsem, a opakovaně prosil
tyto nečinně přihlížející novináře a kameramany,
dychtící pouze po senzaci, aby rychle zavolali zá-
chranku a lékaře, protože jejich kolega – sám no-
vinář - nejevil známky života. Věřil jsem, že
oslovení novináři a kameramani, neustále nás
sledující a filmující, se jistě zachovají jako řádní

občané a svému novinářskému kolegovi zá-
chranku zavolají.

Když se ani po cca 15 minutách záchranka ne-
objevila, zavolal jsem na záchranku sám, proč že
už nejedou. Ústředna mi však odpověděla, že ji
dosud nikdo do hotelu TOP nevolal! Teprve až po
mém zavolání se záchranka rychle dostavila. Její
lékař mimo jiné žádal, aby všichni čumilové ihned
vyklidili prostor, aby mohli začít se záchranou pa-
cienta. Vykázali jsme proto neustále natáčející ka-
meramany z modrého sálu, kam stejně neměli
dovolený přístup, a uzavřeli posunovací dveře, od-
dělující oba sály. Zvědaví novináři však tyto dveře
opakovaně otvírali, a nadále neurvale pronikali do
modrého sálu. Někteří zde natáčeli, jiní se tam
kvapně sytili. 

Při vytlačování nezvaných novinářů ze sálu se
mimo jiné dva novináři – oba byli viditelně ozna-
čeni žlutou visačkou – dostali do křížku.

Nevím ale, jak výstižně nazvat zmíněné chování
klubka novinářů, nečinně přihlížejících srdečním
záchvatu svého novinářského kolegy, kteří než aby
mu zavolali záchranku, tak raději natáčeli jeho
možné umírání!

Na neposkytnutí povinné pomoci sice pamatuje
paragraf 150 zákona č. 40/2009 Sb., já si je však
budu pamatovat jako novinářské hyeny!

Tato popisovaná událost není - kromě místa děje
- v žádné přímé souvislosti s volbou prezidenta.
Současně deklaruji, že jsem nebyl členem žádného
štábu této akce.

JAN ŠOLTA
V Praze 28. 1. 2018
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Vražedný pokus na novináře Milana Rokytku,
který proběhl těsně po prezidentské volbě ve vo-
lebním štábu Miloše Zemana, sice novináře neza-
bil, ale zničil mu privátní život a rodinné štěstí.
Hanební Drahošovi pohůnci dosáhli svého a sta-
tečného novináře citelně a nevratně poškodili. Už
si asi nezasouloží.

Nejslavnější český someliér Milan Rokytka vešel
v širší známost až po letošních prezidentských vol-
bách, my z medií však tohoto velikána klávesnice
známe a respektujeme již dlouhá léta. Jeho práce
v nejserióznějším médiu České republiky – Parla-
mentních listech – představuje to nejlepší z poli-
stopadové novinářské tvorby, co u nás kdy bylo
publikováno.

V pátek Rokytka na svém serveru opublikoval
skutečně skandální a nesmírně zajímavou zprávu
– zrušil své zasnoubení s J. L. Sdělení doprovází
fotografie pana Rokytky s onou proradnou ženšti-
nou a prohlášení, kde o sobě pan Ro-
kytka píše chvílemi v první a chvílemi
v třetí osobě. Text jeho prohlášení je
plamenný.

„Bohužel jsem zjistil, že ačkoliv
mnou byla J. L. řádně akreditována na
volební studio v TOP hotelu jako foto-
reportérka, tak dala přednost prý bo-
hatšímu rautu v Kongresovém centru
Praha, a pak mi týden tvrdila, že nevě-
děla o mém kolapsu, neboť přišla do
hotelu pozdě, až po mém odjezdu v sa-
nitce," píše na svém webu Milan Ro-
kytka. „Na videozáběrech publikovaných na
internetu jsem však zjistil, že v TOP hotelu byla už
v době, kdy mne později tragicky zesnulý kolega
Karel Slezák vedl uložit na stupínek v modrém sa-
lonku, neposkytla mi však pomoc a schovávala se
před kameramanem, takže byla jen těžko k po-
střehnutí, nicméně po svědectví dalších zúčastně-
ných osob jsem ji vlevo dole také objevil. Když
jsem se jí na to dnes tázal, dále mi lhala, že
o ničem nevěděla, že jí prý nějaký známý bral okolo
ramen a pasu, nosil jí drinky a o mém bezvědomí
neměla vůbec žádné povědomí, a proto se mnou
nemohla jet do nemocnice.“

N e d o č k a v ý m
čtenářům sdělil po-
intu příběhu s onou
proradnou ženou:
„S takovou nedů-
věryhodnou lhavou
osobou samo-
zřejmě nelze dále
kráčet na společné
cestě profesním
ani osobním živo-
tem, natož si ji vzít
za manželku, jak jsme v Jižních zahradách Praž-
ského hradu plánovali,“ uzavřel zjevně rozrušený
Milan Rokytka.

Když jí to oznámil, vyhrožovala mu, že toho bude
litovat. TOP reportérky proto budou kauzu dále sledo-
vat. Prý ji potkal na Farmáři roku, kde působila
smutně a opuštěně, vetřela se pak do jeho přízně

a bral jí na různé společenské a novinář-
ské akce, nešlo jí však o občanskou no-
vinařinu, ani o vztah s Rokytkou, ale jen
se dle vlastních slov „nažrat a nachlas-
tat“, k čemuž jí popřál hodně štěstí.

Milan Rokytka si nezaslouží, aby za
nezdařený atentát na svou osobu platil
rozvratem soukromého života a ztrá-
tou možnosti pohlavního styku. Pro
jeho tvorbu je naopak důležité, aby
jeho fyziologické potřeby byly náležitě
uspokojovány, a on se mohl věnovat
publicistické činnosti naplno.

Díky tomu, že ona proradná ženština nepochybně
v Drahošově žoldu Rokytku nechala ožralého odvézt
do nemocnice, místo aby se o něj postarala, tento
velikán české literatury teď bude muset chodit spát
s tvrdým. Protože – ale to je jen domněnka – panu
Rokytkovi fakt málokterá podlehne. Takže končím
tento truchlivý text výzvou k občanské angažova-
nosti. Najde se mezi čtenářkami nějaká dobrovol-
nice, která by panu Rokytkovi zadarmo dala?

12. 2. 2018 
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/85001/

otraveny-alkohol-a-rozchod-drahosova-guerilla-
znicila-soukromy-zivot-novinare-rokytky.html

Otrávený alkohol a rozchod. Drahošova guerilla
zničila soukromý život novináře Rokytky
JIŘÍ X. DOLEŽAL
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Kondolenční prohlášení k úmrtí Karla Slezáka
Jak víme z médií, 27. ledna 2018, po vyhlášení

výsledku volby hlavy státu a dlouho po odchodu
pana Miloše Zemana z prostoru hotelu TOP došlo
k politováníhodné události. Novináři ze SeznamTV
se snažili dostat do soukromých prostor, kam neměli
přístup, právě ve chvíli, kdy tam jeden z hostů, pan
Milan Rokytka, měl zdravotní potíže. Novináři nejen
že nezavolali záchranku, ale ještě ve snaze ulovit
bulvární snímky překročili meze nejen soukromého
prostoru, ale především profesionální etiky. Z míst-
nosti pak byli vykázáni několika jinými návštěvníky,
kteří se pokoušeli podat první pomoc kolegovi
v nouzi. Jeden z těch, kdo vykázal novináře ze sa-
lonku, byl pan ing. Karel Slezák, taktéž novinář, člen
Syndikátu novinářů. Tato organizace nejen že pak
nezasáhla proti neetickému jednání bulvárních re-
portérů v okamžiku zdravotního ohrožení člověka,
ale vzápětí "potrestala" ing. Slezáka vyloučením ze
svých řad. Tato série nešťastných událostí vyústila
v jeho náhlé úmrtí. V uplynulých hodinách spon-
tánně vzniklo prohlášení provázené kolektivní kon-
dolencí pozůstalým po ing. Karlu Slezákovi.
Vyjadřuje se zde - jednoduše řečeno - pohoršení nad
tím, že slušnost, morálku a elementární humanitu
v naší společnosti vystřídal mediální a politicko-mo-
censký zákon džungle. Jen během tří dnů – od 11.
do 13. února toto prohlášení podepsalo víc než 200
osob, od veřejně známých odborníků, publicistů, pe-
dagogů, vědců, spisovatelů – po tzv. „normální“ lidi
– z technických a jiných profesí – až po důchodce,
většinou rovněž s vysokoškolským vzděláním. Uvá-
díme to pro případ, kdyby někdo z tzv. mainstrea-
mových médií chtěl tuto spontánní aktivitu
„odmávnout“ poukazem na to, že je to jen nějaká
akce nějakých penzistů, kteří stejně, jak řekl jinými
slovy nedávno pan Jiří Pehe, časem přestanou pře-
kážet.

Kondolenční listina bude předána pozůstalým
ing. Karla Slezáka. 

Zde je text onoho prohlášení:
Prohlášení českých novinářů a dalších občanů

k úmrtí ing. Karla Slezáka
V Praze 8. 2. 2018
My, níže podepsaní, vyjadřujeme upřímnou sou-

strast rodině zesnulého kolegy novináře ing. Karla
Slezáka. Jeho jednání při událostech v hotelu TOP
27. 1. 2018 chápeme jako snahu pomoci jinému ko-
legovi ve zdravotním ohrožení, což patří k elemen-

tárním etickým parametrům nejen výkonu novinář-
ské profese, ale obecně lidského chování a jednání.
Fakt, že se někteří jiní novináři snažili z celé události
vytěžit jen bulvární zpravodajství bez ohledu na hu-
manitární kontext, naopak považujeme za nemravný
a porušující všechny novinářské kodexy a pravidla.
To, že pana ing. Karla Slezáka za jeho snahu pomoci
kolegovi vyloučil ze svých řad Syndikát novinářů, je
zcela nepochopitelné a tuto organizaci naprosto za-
hanbující. Nemůžeme nikoho vinit z toho, že pan
ing. Karel Slezák již není mezi námi, ale uvedené
okolnosti svědčí o tom, že v naší společnosti nepa-
nuje shoda, mravnost a humanita, ale jen zápas
o vliv a moc za každou cenu. To je smutný výsledek
bezmála třiceti let vývoje demokracie v naší zemi.

Čest památce ing. Karla Slezáka!
Jméno a příjmení, povolání
Jaroslav Bašta, bývalý diplomat, publicista, Jan

Keller, sociolog, publicista, Jan Bauer, spisovatel,
Zdeněk Zbořil, politolog, publicista, Jan Schneider,
bezpečnostní analytik, publicista, Helena Schneide-
rová, učitelka v důchodu, Radim Valenčík, ekonom,
VŠ pedagog, publicista, Karel Srp, šéf Jazzové sekce
a Rádia Hortus, Michael Doubek, lékař a spisovatel,
Karel Havlík, důchodce, Terezia Hájičková, podnika-
telka, Michaela Procházková, farářka CČSH v. v.,
Lenka Procházková, aktivistka, spisovatelka, publi-
cistka, Mirko Raduševič, novinář, Michal Semín, vy-
davatel a publicista, Jan Šolta, VŠ pedagog v. v.,
publicista, Nikola Čuřík, vědecký pracovník, Pavol
Janík, spisovatel, básník, publicista, Olga Janíková,
režisérka, Lubomír Man, publicista, Václav Dvořák,
režisér, dokumentarista, Petr Žantovský, novinář, VŠ
pedagog, Stanislav Novotný, předseda ANM, Kate-
řina Bémová, humanitární pracovnice, Lýdie Roman-
ská, básnířka, spisovatelka, Pavel Šťovíček, VŠ
profesor, Eva Hurychová, zpěvačka, novinářka,
Marek Řezanka, básník, publicista, Jitka Kňourková,
tlumočnice a překladatelka, Zdeněk Hrabica, novi-
nář, Jan Poláček, spisovatel, publicista, Andrea Cer-
queirová, novinářka, Vladimíra Vítová, politoložka,
Suzana Exnerová, publicistka, Jiří Fencl, novinář, Jiří
Procházka, právník, Tomáš Břicháček, právník
a publicista, Stanislava Kučerová, emeritní děkanka
PedF MU Brno, publicistka, Milan Havlíček, novinář
a nakladatel, Jiří Tušl, novinář a režisér, Martin
Sláma, chemik, Dana Kantorová, důchodce, Petr
Hájek, publicista, spisovatel, František Uher, básník,
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spisovatel, publicista, Miroslav Chrobok, emeritní di-
plomat, Radek Maixner, řidič, Karel Vacek, správce
ICT, Štěpán Mleziva, invalidní důchodce, Jan Kristek,
spisovatel, publicista, Libuše Vondrášková, histo-
rička, Vít Jirásek, novinář, Karel Janotka, ekonom
a pedagog, Marie Janotková, projektantka, Marie
Neudorflová, historička, publicistka, Alexej Mikulá-
šek, literární vědec a pedagog, publicista, Petr
Orság, VŠ pedagog v. v., publicista, Jana Orságová,
důchodce, Věra Kulišová, básnířka, Bořivoj Čuda,
právník v. v., Zdeněk Soukup, důchodce, dříve novi-
nář a poslanec, Kateřina Baziková, psychiatr a psy-
choterapeut, Jan Procházka, psycholog, Miroslav J.
Tomšů, básník, publicista, nakladatel, Petr Markvart,
podnikatel, Jiří Marek, výzkumný pracovník, Jana
Bajerová, psycholožka, Alena Liebmanová, profe-
sorka, Antonín David, živnostník, Zdeněk Bálek, po-
licista, Václav Novotný, učitel, Jan Lán, učitel, Miloš
Titko, programátor, Monika Hoření, novinářka, Eva
Brodová, učitelka, Václav Vorm, recepční, Pavel Pfe-
ifer, podnikatel, Vlastimil Jura, předseda ČSCH, z. s.,
Děčín, Pavel Gajer, designer, Josef Žďárský, technik,
Jan Lajer, učitel, Pavel Dvořák, referent plánování,
Jan Janíček, bezpečnostní pracovník, Ján Varga,
státní zaměstnanec, Stanislav Balík, podnikatel, Věra
Bártová Vítová, učitelka, Věra Kaňková, učitelka, v. v.,
Ondřej Černý, technik, Richard Novák, farář, Ludvík
Smýkal, zeměměřič, Vítězslav Chmelík, technik, Ja-
roslav Zatočil, učitel SŠ, Iveta Zatočilová, zdravotní
sestra, Iveta Zatočilová ml., studentka VŠ, Josef
Hykel, podnikatel, František Vlásek, technik, Petr
Rajlich, geolog, Stanislav Kaluža, elektromechanik,
Václav Cingroš, OSVČ, Jiří Lakomý, architekt, Jaro-
slav Lapač, vydavatel, Kamila Hrubá, učitelka, Edu-
ard Klimeš, podnikatel, Pavel Josefovič Hejátko,
básník a písničkář, Ladislav Žák, podnikatel, Radmila
Zemanová-Kopecká, novinářka, Václav Novotný, ak-
tivista, Marta Siblíková, bývalá zdravotní sestra, Jana
Votavová, důchodce, Miroslav Votava, důchodce,
Josef Kudeřík, důchodce, Vítězslav Bílek, OSVČ, Zde-
něk Lejska, důchodce, Marcela Kučerová, důchodce,
Pavel Parko, důchodce, Otakar Plšek, důchodce,
Josef Bašta, důchodce, Václav Kučera, důchodce,
František Vlček, důchodce, Benjamin Kuras, spiso-
vatel a publicista, Zuzara Stirská, zpěvačka, Viktoria
Hradská, spisovatelka, Mojmír Grygar, literární his-
torik, Vladimír Pfeffer, lingvista, Zdenka Pfefferová,
literární historička, Karel Sýs, básník, spisovatel,
publicista, Jan Šnajdr, stomatolog, Felix Černoch, VŠ
pedagog, Ivan Fencl, básník, František Mandát, pub-

licista a spisovatel, Ivana Blahutová, básnířka, spi-
sovatelka a nakladatelka, Peter Rainhard Schuster,
obchodník, Miroslav Starý, vydavatel, Václav Pelc-
man, publicista, Jana Vachová, zdravotní sestra, Věra
Martinková, nakladatelka, publicistka, Vladimír Jur-
níček, důchodce, Miroslav Polnar, ochranná služba,
Oldřich Pružina, technik, publicista, Zdeňka Radi-
čová, učitelka SŠ, Miloslav Bouška, grafik, Štěpán
Forgáč, důchodce, Aleš Vaněk, projektant, Jan Filip
Vávra, dopravní inženýr, Jarmila Zabloudilová, lé-
kařka, Magda Paseková, důchodce, Milan Bena, dů-
chodce, Milan Rokytka, zlatník – klenotník, Marie
Suchánková, podnikatelka, Lubomír Škarda, mana-
žer, Martin Míček, ochránce přírody, Jaromír Janoud,
důchodce, Jiřina Rattayová, korepetitorka opery,
Věra Mirčevová, administrativní pracovnice, Vlasta
Zapotilová, architektka, Jan Korál, aktivista, publi-
cista, Josef Krob, inženýr, Jiří Vágner, publicista, Věra
Hádlíková Ondrášková, učitelka ZŠ, v. v., Jaroslav
Váňa, publicista a spisovatel, Iva Klinderová, publi-
cistka, překladatelka, Pavel Pazdera, VŠ pedagog,
Naďa Krohová, marketingová specialistka, Zdenka
Tomešová, důchodce, Milan Neubert, vědecký pra-
covník, Miroslava Poláková, SŠ a VŠ pedagožka, Ro-
bert Buřič, státní zaměstnanec, Radim Keith,
muzikant a bloger, Jana Moravcová, učitelka, Stani-
slav Sedláček, důchodce, Zbyšek Pantůček, herec,
Jan Žižka, publicista, Jan Kozlík, důchodce, Rudolf
Janeček, důchodce, Jaroslav Odehnal, důchodce,
Petr Majevský, důchodce, Pavel Šesták, důchodce,
Petr Veverka, důchodce, Zdeněk Popelka, důchodce,
Rudolf Hegenbart, bývalý politik, publicista, v dů-
chodu, Věra Jelínková, důchodce, Jiří Hendrych, dů-
chodce, Milada Hladíková, důchodce, Miroslava
Jindrová, důchodce, Jaroslav Jindra, důchodce, Ja-
roslav Martínek, důchodce, Helena Černá, důchodce,
Pavel Anděl, důchodce, Vít Vojáček, důchodce, Vác-
lav Vachovec, důchodce, František Fiala, důchodce,
Petr Šebek, důchodce, Jaroslav Lesák, důchodce,
Jaroslav Jirka, důchodce, Věra Jirková, důchodce,
Eva Novotná, důchodce, Jan Ryšavý, důchodce, Ja-
romír Bradavka, důchodce, Ludmila Jeřábková, dů-
chodce, Josef Hladík, důchodce, Ladislav Vančura,
důchodce, Marie Nová, důchodce, Václav Marek, dů-
chodce, Pavla Chvojová, důchodce, Petr Kužel, dů-
chodce, Václav Čermák, důchodce, Hana Seidlová,
důchodce, Pavel Rejf, publicista, překladatel, Ogňan
Tuleškov, publicista, důchodce, Josef Prskavec, so-
ciální služby, básník, Petr Burda, publicista, rozhla-
sák, etc…
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Navrhněme bariéry
PETR BURDA

Někdy člověk má dát na předtuchu. Jednou z va-
riant bylo, že se výsledky 2. kola prezidentských
voleb dozvím přesně tam, kde jsem je dozvěděl
před 5 roky. V hotelu, který je z centra metropole
hodně špatně přístupný a o víkendu tam jediná au-
tobusová linka zastavuje jednou za půl hodiny.
A tak jsem dal přednost místu, které mám rád
i proto, že je vzdálené pouze dvě zastávky tramvají,
a jen pět minut chůze od stanice k jednomu z ma-
lostranských paláců.

Také tam bylo plno a mnozí ještě z tváře nesmyli
napětí ze stále těsnějšího výsledku. A tak jsem se
až se zpožděním dozvěděl o incidentu, který mi do-
kázal, že je nejvyšší čas stanovit etické bariéry při
pořizování zpravodajských šotů.

Jenže tahle causa nespadla z nebe. Sleduji už
několik let, jak eroze stále více nahlodává to, co
ještě před lety bylo nemožné. Vzpomínám si, jak
angličtí kolegové, které jsem vzal na Staroměst-
skou radnici na prohlídku výstavy Czech Press
Photo, se divili, jak je možné vystavovat morbidní
snímky ze zákulisí pohřbu Václava Havla. Rakev na
plechovém vozíku je pohoršila stejně, jako později

publikovaná fotografie, která od roku 1948 ležela
v policejním archivu. Snímek mrtvého Jana Masa-
ryka po jeho pádu na dlažbu z okna Černínského
paláce. A do třetice znovu Czech Press Photo a ví-
tězný snímek, na němž na první pohled vysílený
europoslanec po mnohahodinové jízdě na soukro-
mém pozemku čelí smečce dotěrných novinářů.
A tak se nemůžeme divit, že se mezi štáby našli
tací, koho zajímalo, zda v té vypjaté atmosféře
někdo náhodou nezkolabuje. A teď už konkrétněji.

Postiženého Milana
Rokytku znám, pro-
tože jsem s ním
sedm let pracoval.
Hodnocení se ode
mne nedočkáte. In-
ženýra Slezáka
jsem viděl pouze
několikrát v životě,
a vždy jsme se spolu bavili o vážné hudbě. A jednou
také o Kladnu, odkud tuším pocházel. Jana Šoltu
jsem potkal poprvé v životě a náhodou. Když jsem
viděl to napětí nejen v jeho hlase, chápu, že podal
následně několik trestních oznámení. 

V kondolenci rodině, kterou jsem také podepsal,
protože je základní slušnost projevit soustrast ro-
dině a pozůstalým, se autoři podivují nad tím, že
Karel Slezák byl vyloučen ze Syndikátu novinářů
České republiky. Dozvěděl jsem se, že se tak stalo
po jednání syndikátního řídícího výboru, který
analyzoval všechny televizní šoty odvysílané na
všech okruzích. Inženýr Slezák byl jednání příto-
men, a i když to pro něj nedopadlo dobře, nikdo by

mu neupíral právo na odvolání. Nestane se
tak, bohužel. V očích některých ztratí tento
movitý zapsaný spolek dosud chované sym-
patie. A to v době, kdy mladí novináři, vycho-
vaní agenturami a dobou, se na akcích
prezentují v první řadě legitimací média, kde
pracují, je varovným signálem. Na Syndikát
se obracejí až po první trpké sociální zkuše-
nosti. 

A tak si myslím, že by z případu z praž-
ského TOP hotelu měli vzít poučení všichni.
Třeba tím, že by se zamysleli nad tím, aby
k takové události vůbec nedošlo. Aby nikdo

nemusel reagovat pod tlakem času. Ono v té kon-
krétní situaci totiž jde o vteřiny. A mělo by být
jasné, že honba za senzací a exkluzivitou musí mít
své mantinely. Také bych se nerad dožil, aby se
celá věc spláchla dnes tolik populárním bonmo-
tem: Chtěli jsme to udělat co nejlépe, ale dopadlo
to jako vždycky.

Ono to totiž jeden život málem stálo a druhý
stálo skutečně. Dost krutá daň, myslím si, a určitě
nejen já.             
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Ve skutečnosti bylo pod koněm na Václavském
náměstí asi sto přihlížejících, asi sto straníků
a účinkujících a úžasné je, co nám předhodila ma-
smédia zaručeně neprolhaná a stoprocentně ne-
manipulující. Zde máte autentické důkazy, jak z lidí
dělají demokratické evropské hodnoty idioty, a jak
podvádí ti, co druhé osočují, že podvádí.

Zloděj křičí, chyťte zloděje
Úžasný monolog Jiřího Pospíšila z TOP 09,

který sice skutečný chlap není, ale drtí sovětskou
či ruskou armádu - či prý ani neví, jak se jmenuje
- byl úžasný. Tento hrdina vypínal svou hruď
vstříc sovětským raketám, zaháněl je v projevu
rukou, a dav hučel úžasem. To Alexandra Udže-
nija z ODS dokázala porazit komunisty přece
jenom jemněji, byť by asi musela ze sebe vytvořit
hologram, aby Klementa Gottwalda sku-
tečně porazila. A Kupkovo sólo s Markétou
Pekarovou Adamovou z TOP 09 ani nestojí
za komentování.

A opět tato nastupující garnitura politiků
vyhrává hrdinné souboje s komunisty jak
Sancho Pancha, a dav sto lidí obdivně hučí.
Takové hrdiny jsme už dlouho neměli. Pravda
je, že se mnozí na chodníku bokem smáli, ale
jaksi ne moc nahlas, protože tito bojovníci
proti komunistům z roku 1948 měli tyče a ce-
píny. (Dokonce to naznačila i tzv. veřejno-
právní Česká televize)

Samozřejmě bychom nad těmi blouznivci
mohli mávnout rukou, kdyby ČTK a Česká te-
levize nezveřejnila záběry, které ten dav ukázaly
v přímém přenosu. Hezky zblízka, aby celý svět
viděl. A zahraniční americké agentury dostávají
snímky, kde rozzuřené davy odmítají nepřátelské
Rusko a choulí se pod americkou ochranu Penta-
gonu a úžasné Evropské unie.

A nyní, co ČTK předává Západu a zaručeně ne-
prolhanému americkému tisku, a jaká je skuteč-
nost.

(Záběry České televize jsou ze stejného místa)
Pohledy z blízka
A jak to bylo skutečně?

A takto dělají masmédia z lidí hlupáky a v za-
hraniční to přebírají.

Poslední snímek s dovětkem Báry Štěpánové
hovoří za vše.

Když slézala ze schodů, vztekle vyprskla: „To se
dneska nepovedlo, lidi se na nás vysrali...!“

A tak skončil další Vítězný únor Léta Páně 2018.
25. 2. 2018
*****************
Komentáře čtenářů:
Pelikan Axel 
Smutnou skutečností je zapomnětlivost národa

a glorifikace opětného nástupu společenského
úpadku. Místo odsouzení a správného pojmeno-
vání "moru lidstva - komunizmu", vylézá z kanálů
temné minulosti armáda pohrobků bolševizmu,

a tupá ulice, reprezentována proletariátem, se
dere k moci, a usurpuje nic netušící mladou ge-
neraci.

Jiří Ivan
Nechápu, proč se hrabete v minulosti, už se to

nevrátí a ponaučení si nikdo nevzal, EU je horší
jako komanči, stále samé zákazy a příkazy, a sel-
ský rozum nenávratně v háji. A lidi akorát těmi de-
monstracemi podněcují k tomu, aby lezli do pozadí
zase někomu jinému. Navíc, ať se to komu líbí nebo
né, Zeman byl prostě zvolen většinou, tak o čem je
stále řeč?? Kdyby zvolili Drahoše, tak by s tim zas

Obrovská demonstrace 
s Bárou proti komunistům
Co nám předložila Čt a ČTK, a jaká byla skutečnost!
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nenadělala nic ta druhá polovina, co chtěla Ze-
mana. Nechápu tyto demonstrace a připadá mi to,
jako by některý lidi neměli nic jiného na práci.
Navíc teď čelíme všeci jiné hrozbě, a to přistěho-
valcům, všeci vědí, co chtějí, co je to za zvěř, a že
jsou dotováni USA, a všeci svorně čumí do země
a drží huby. Kde je soudnost a proč se nezabýváme
podstatnými věcmi.

Alexandr Volný
To víš, Báro, že se na vás lidi vysrali, ale už

dávno.
Chachar 
Kdyby tam nabídli každému jedno pivo, sešlo by

se jich víc.
Fejinka 
Takto se manipuluje s filmovým materiálem. Se

stovkou lidí dobrým záběrem uděláte tisíce mani-
festantů

Stanislav 
Chtělo to uspořádat na Výstavišti při Matějské

pouti. Mohla být další atrakce.
Wolfram
Dobré fotky! Načapáni na Václaváku při lži a ma-

nipulaci! Vítězný únor teprve bude, až si vezmeme
zpátky všechny ty Karlovarské minerální vody, zpri-
vatizované za 95 milionů korun, Mosteckou uhel-
nou za 650 milionů korun, Škodu Plzeň za 350
milionů korun (+ 450 milionů konkurznímu
správci), a tak dále!

Škoda Plzeň, jak jsme ji znali, již neexistuje. Ap-
pian postupně všechny klíčové dceřiné společnosti

odprodal. Utržil za ně celkem přes 30 miliard
korun. A podobná suma v podobě dividend odešla
na zahraniční účty majitelů Appianu.

Lubajs
Hlavní kavárenská úderka pod názvem Kaputin

vopruzovala u Pražského hradu. Těch havloidních

vypatlanců zase tolik není, aby utvořili "dav" na
dvou místech.

http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/216655-akti-
viste-protestovali-u-hradu-broji-proti-zemanovi-a-
babisovi/

*************
Z dalších článků:
*Prý Bratislava už je bohatší než Praha, protože

má euro, řekl expert u Moravce
*Nakolik má Bělobrádek (KDU-ČSL) nemocí po-

škozen mozek? Vážně všichni VŠ do roku 1989 byli
komunistické svině?

http://www.skrytapravda.cz
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V súvislosti s tragickou smrťou mladého sloven-
ského investigatívneho novinára a jeho priateľky,
respektíve s ich vraždou, pokladám za dôležité
hneď v úvode uviesť niekoľko závažných skutoč-
ností. Predovšetkým treba vyjadriť sústrasť pozo-
stalým, hoci som obete osobne nepoznal, v živote
som nepočul ich mená, nikdy som nečítal nijaký
článok usmrteného žurnalistu a asi raz som sa po-
zrel na server, pre ktorý pracoval, ale viackrát som
môj čitateľský pokus neopakoval, pretože nie som
schopný a ochotný zvyšovať sledovanosť tzv. hlav-
ného prúdu médií, ktorých (ne)profesionalita a zá-
ľuba v škandalizovaní ma apriórne uráža.

Nechcem ani rozmnožovať rady tých, ktorí vyu-
žívajú tragédiu na vlastné zviditeľňovanie. Do tejto
kategórie dozaista patrí aj spoločné vyhlásenie
šéfredaktorov viacerých periodík veľmi rozdielnej
a spravidla veľmi pochybnej hodnotovej orientácie.
Nebudem sa hrať ani na amatérskeho detektíva
a pri tejto príležitosti sa opäť priznám, že nepodli-
eham konšpiračným teóriám, pretože za podstat-
nejšiu pokladám konšpiračnú prax.

Ak treba sformulovať posolstvo, ktoré zodpo-
vedne reflektuje tragickú udalosť, tak nemožno
obísť niekoľko kľúčových tém. Nijaká investigatívna
žurnalistika v skutočnosti neexistuje. Vždy ide iba
o inscenovaný únik informácií, vrátane najznámej-
šej aféry Watergate, ktorá viedla k rezignácii ame-
rického prezidenta Richarda Nixona na základe
článku v The Washington Post. Po vyše troch de-
saťročiach sa potvrdilo, že tzv. anonymný zdroj in-
vestigatívnych novinárov bol zástupca riaditeľa FBI
(Federal Bureau of Investigation) Mark Felt, dlho
známy len pod krycím označením Deep Throat.

Keby akúkoľvek vraždu pripravovalo slovenské
podsvetie, tak by určité signály prostredníctvom
svojich ľudí v kriminálnom prostredí mala zachytiť
niektorá zo slovenských spravodajských inštitúcií,
ktorých je na pomery malej krajiny dosť veľa. Nie-
len tajné služby – civilná a vojenská, ale aj vý-
zvedné organizačné zložky polície a colnej správy.

Pravdepodobnejšia je možnosť, že si nemeno-
vaná veľmoc objednala destabilizáciu Slovenska
a jeho zaradenie medzi nebezpečné krajiny. Tomu
zodpovedá aj otázka o vyvodení politických dôsled-
kov, ktorú hneď na prvej tlačovej konferencii gene-

rálneho prokurátora a jeho námestníka už v zá-
rodku kauzy položil redaktor nemenovaného den-
níka. V tomto prípade by bolo logické vytypovať si
ako obeť málo známeho novinára žijúceho na re-
latívne odľahlom mieste, takže vykonávateľ vrážd
mal dostatok času prísť zo zahraničia, uskutočniť
svoj ohavný čin a opustiť naše územie, čo sa
zrejme aj stalo.

V načrtnutých súvislostiach sa však žiada
zdôrazniť ešte jednu veľmi nešťastnú okolnosť, kto-
rou je sústredené úsilie kriminalizovať politikov,
pričom sa na ich diskreditáciu využívajú protirečivé
svedectvá odsúdených niekoľkonásobných vrahov,
ktorí chcú dosiahnuť skrátenie svojich trestov. Je
to nebezpečná hra, ktorá môže opäť vracať sloven-
skému podsvetiu sebavedomie, vyplývajúce zo sú-
činnosti so špeciálnymi bezpečnostnými
štruktúrami. Aj to je problém, ktorému by mali  ve-
novať zvýšenú pozornosť kompetentní štátni čini-
telia a zodpovední predstavitelia médií.

27. 2. 2018

Obete mocenských hier? 
PAVOL JANÍK
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PROČ IHNED TY POCHODY PROTI VLÁDĚ? 
Kdo vlastně ty pochody svolává? Nechutné zneužití tak velké lidské tragédie. Něco tady smrdí

JITA SPLÍTKOVÁ
Vražda dvou lidí. Dvou mladých lidí, kteří měli mít

brzo svatbu. Koho by to nechytlo za srdce. Komu by
ho nesevřel smutek jako ledová pěst. Ano, je mi velmi
líto mladých životů. Ovšem, když nastupují city, občas
logika ustupuje.

Podívejme se tedy – pro někoho možná až kacíř-
sky - na vraždu mladého páru Jána Kuciáka a Mar-
tiny Kušnírové. Podle hlásných trub – hlavních médií,
sympatizujících se slovenským prezidentem Kiskou
- to byla objednaná vražda hrdinného novináře, od-
krývajícího veškeré zlo a mafie na Slovensku. Objed-
navatelem prý byla italská mafie, asi Ndrangheta
z Kalábrie, anebo soudní mafie, podnikatelská mafie
či Ficův gang. Uf. Ano, uf.

Zopakujme si informace, jež jsou dostupné.
Takže vražda se stala mezi 22. 2. - 25. 2. 2018.

Nikde není upřesňující informace. Těla se našla v noci
z neděle na pondělí, ale jelikož se dcera matce měla
ozvat, a neozvala, ve čtvrtek večer 22 .2., má se za
to, že toho večera byli zastřeleni. Mladá žena v ku-
chyni jednou střelou zblízka do obličeje, muž jednou
střelou do hrudi v chodbičce u obýváku a garáže
o patro níže. Někde se objevily zvěsti, že vedle jeho
těla byla položená nábojnice – velmi teatrální až fil-
mové. A prý nepravdivé - byly tam jen rozsypané ná-
bojnice.

Žena snad měla být zastřelena za stolem, u kte-
rého popíjeli kávu či u počítače. Prostě vsedě, a ne
do zátylku, ale do čela.

Na stole se našly tři hrnky, obsahující zbytky ná-
poje a DNA – čili policie má možná jasno.

Masivní vrata na pozemek ani vchodové dveře ne-
byly násilně otevřeny. Žádné okno nebylo rozbité.
V domě nebyl nepořádek, nebylo nic ukradeno. Zů-
staly tam všechny počítače, mobily, prostě úplně vše.
Tím odpadá verze loupežného přepadení. Pokud tedy
tam neměli něco velmi cenného, o čem nikdo nevě-
děl. Mohla mladá žena - archeoložka něco najít?

Vesnice - Veľka Mač v okrese Galanta, kde bydleli,
má kamerový systém.

Tyto indicie svědčí o tom, že dvojice svého vraha
(vrahy?) znala, pustila jej dovnitř a nečekala od něj
nějaké zlo. Vše se odehrálo rychle a neočekávaně,
nestihli se bránit, utíkat. Mohli být také omámení,
a když sedativa začala účinkovat, zastřeleni, ale to

je opravdu velká
spekulace. Je zde
i varianta vražda
a sebevražda, spo-
lečná sebevražda –
ta je snad vylou-
čena?

Dobře víme, že
u vraždy někdy zá-
leží na každé hodině
náskoku vraha. Proč
mrtvé našli až za
tolik dní? Měli jet na nějaký náboženský třídenní se-
minář. Měl vrah o tom informaci a věděl, že se po
dvojici nikdo nebude tři dny shánět? Byl to někdo
z tohoto náboženského okruhu? Ovšem přeci jen cel-
kem zarážející je fakt - jestliže se nikdo z nich mat-
kám neozýval, nebrali telefon, a pak byly jejich
mobily dokonce nedostupné – proč za nimi hned
někdo z rodin nezajel? Proč tam vůbec nikdo z rodiny
nezajel a poslali tam policii? Věděli, co najde? Vražda
a sebevražda s uklizenou zbraní a dopisem či krytí
vraha?

Média skoro ihned, jak se dozvěděla o tragédii,
měla jasno – objednaná vražda od italské mafie –
novináři psali o jejich kšeftech s eurodotacemi nebo
podnikatelsko-vládní mafie, třeba takový Marián
Kočner, kterého machinace mladík popisoval. Je to
možné?

Takže dalšími fakty v této tragédii jsou osoby za-
střelených – čili možné motivy pro jejich vraždu.

Martina Kušnírová byla na Slovensku působící ar-
cheoložka, zřejmě samostatná a nekonfliktní mladá
žena, připravující si do posledního detailu svoji květ-
novou svatbu. Ján Kuciák – začínající novinář pra-
cující v Aktuálně.sk a spolupracující s Open Society
Foundations George Sorose, kde i přednášel. Na
článcích, i natom posledním, spolupracoval i s nyní
policejně ochraňovanou Pavlou Holcovou z Českého
centra pro investigativní žurnalistiku. Dříve působila
v Člověku v tísni.

Kuciák je líčen jako špičkový investigativní novi-
nář. Po přečtení jeho investigativních článků i toho
posledního, kvůli kterému měl být údajně zastřelen,
musím k velké lítosti napsat, že články jsou velmi
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slabé, a to i onen inkriminovaný. Žádná fakta, jen
ničím nedoložený nudný a zdlouhavý, nepřehledný
text, co by mafii spíš jen rozesmál... Nic, co by se tak
nějak nevědělo... Nic, co by nezískal jako informace
z Internetu, a možná malé detaily od spřátelených
policistů. A to na tom vlastně dělal s Holcovou. Za ta-
kovéto články se nezabíjí. Když tak jen se žaluje
u soudu pro pomluvu nebo utrhání na cti.

Mafie je pragmatická, nejdříve uplácí, a když za-
bíjí, tak nezabíjí tiše, ale s pompou a halasem, a také
cíleně. Málokdy se stane, že pokud zabíjí mafie, tak
by její zabiják musel likvidovat svědka – zde jeho
snoubenku. Odstřel nepohodlného probíhá na ulici
nebo před domem, ale dost často použijí bombu
v autě. Prostě nikdo nesmí pochybovat, kdo vraždil.

Co teorie nájemného vraha? Mohl to být nájemný
vrah a přitom člověk, kterého znali? Nájemní vrazi
neznají své oběti, a navíc zastřelení ženy z bezpro-
střední blízkosti svědčí o něčem osobním – jedna
rychlá rána mezi oči. Je to děsivé, asi si ani nestačila
nic uvědomit. Nebyla nakonec ona mladá žena za-
mýšlenou a hlavní obětí vraha? Blížící se svatba
mohla zaktivovat vášně – tajného ctitele jí nebo jejího
partnera. Náboženský fanatik? Někým vhodně na-
směrovaný fanatik? Proč by to nebylo možné? Co ty
rozsypané náboje? To nesvědčí o profíkovi, ale stre-
sovaném jedinci.

A ten Marián Kočner? Nu, ten by tím asi nic nezís-
kal, je moc na očích. Ten by si s pomstou když tak
nějaký rok počkal.

Osobně mě zaráží ještě pár dalších věcí. Ta až in-
timní vzdálenost vraha od ženské oběti, a podivné
chování její matky. Její rozsáhlá, a až místy neuvěři-
telná komunikace s médii, a následné obvinění vlády.

Například matka popisuje, jak vznikly tři hrnky, že
dva byly dcery – jak to ví, když ten večer s dcerou
nemluvila - a to by ji do telefonu říkala o hrnku?
(https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/464965-
ranu-do-cela-prede-mnou-patologove-zamaskovali-
rika-matka-novinarovy-zastrelene-snoubenky.html)

Ovšem tady na
videu kategoricky
hrnky popírá, a také
i to, že by se pár
hádal – to tam
zazní v úvodu, a ne-
logicky. Nelze to
přejít tím, že žena je
v traumatu ze ztráty
dcery a pod seda-
tivy – protože o po-
litice hovoří
nekompromisně,
jak podle knihy.

(https://www.noviny.sk/krimi/312676-mama-mar-
tiny-ziadam-aby-to-nevysetrovala-nasa-policia)

Dále nelze přehlídnout další poněkud podivné po-
vídání matky zavražděné: „Je to něco hrozného. Ten
pocit... Zničené dítě. Vrhla jsem se na ni, hladila jsem
ji po tváři, po těle. Ještě teď mám ruce od krve. Říkali
mi, abych se šla umýt. Ne, budu mít alespoň pár
hodin na sobě její krev.“

(https://www.expres.cz/jan-kuciak-vrazda-novinare-
italska-mafie-ndrangheta-martina-kusnirova-1z1-
/zpravy.aspx?c=A180301_174905_dx-zpravy_stes)

Jaká krev? Soudní patolog musí mrtvolu vždy
omýt, aby viděl zranění na kůži. A po tolika dnech te-
koucí krev? Zdá se mi to velmi teatrální a nechutné,
i velmi neuctivé k samotné mrtvé. Proč toto média
dopouštějí? Tady se vkrádají i další pochybnosti -
proč zdrcená matka a i bratři exhibují v médiích, a to
i v těch bulvárních, a všude hovoří i o politických té-
matech? Přesně tak se to dělo i v případě v loňském
roce zavražděné novinářky, s přívlastkem investiga-
tivní, Daphny Caruanové Galizioové, a politická linie
se nepotvrdila. Jen došlo k nákupu bank, které ona
zdiskreditovala. A stále běží několik soudních sporů,
kde novinářku postižení žalují – opět se nepotvrdila
její vlastně ničím nepodložená tvrzení.

Vše je tak divné, nelogické a vyvolávající otázky.
A rodiče zavražděného mlčí.

Proč nebyl mladý pár vlastně pochován bok po
boku? A proč ihned ty pochody proti vládě, a žádné
čekání na šetření třeba mezinárodního kriminalistic-
kého týmu? Kdo vlastně ty pochody svolává? Ne-
chutné zneužití tak velké lidské tragédie. Něco tady
smrdí.

3. 3. 2018
https://splitkova.blog.idnes.cz/ 
www.quintus-sertorius.net/
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Prezident, či agent-provokatér?
GUSTAV MURÍN 

Už viac krát som vyjadril pochybnosť či je prezident
Kiska svojprávny v zmysle, či naozaj koná sám za
seba, alebo je len nastrčená figúrka, ktorou manipulujú
iní. Včera som videl prejav už nielen figúrky, ale rovno
niekoho, kto mi pripomína agenta-provokatéra.

Tento termín vznikol za doby Studenej vojny (a dnes
zažívame jej umelo vyvolanú obdobu) na plateného
agenta, ktorého úlohou bolo destabilizovať spoločnosť,
aby potom mohli záujmové skupiny realizovať svoje
plány. Rozdiel oproti tomu bývalému agentovi je v tom,
že tohto si platíme a ešte aj zneužíva postavenie hlavy
štátu.

Prečo sa náš splátkový prezident ponáhľal predbeh-
núť premiéra a predsedu parlamentu vo svojom tele-
víznom prejave? No, pretože po ich prejavoch by
nemohol tvrdiť tie nezmysly, čo mu napísali iní.

1. Tvrdenie, že je jedno, čo bolo príčinou dvojnásob-
nej vraždy, aj tak je naša spoločnosť v rozvrate, je pro-
ste obludné. Kiska doslova povedal, že aj keby išlo
obrazne povedané o „autonehodu“, tak musí byť roz-
ložená, či zvrhnutá vláda?!!

2. Tvrdiť, že sa za týždeň vyšetrovania nič nestalo,
je popieranie zákonných postupov vyšetrovania. V de-
mokratickej spoločnosti sa jednoducho nedajú pres-
kakovať postupy, ktoré vylučujú, aby nebol obvinený
nevinný. Aj keby na takú osobu stokrát niekto ukazoval
prstom.

3. Tvrdenie, že táto vláda „polarizuje“ spoločnosť je
jednoducho neakceptovateľné najmä z pozície prezi-
denta, ktorý má byť stabilizačným prvkom politickej
scény. O zúfalú polarizáciu tejto spoločnosti sa pokúša
opozícia tak trápne, že keď dostane poslankyňa Ni-
cholsonová otázku, prečo za vlády, kde bola aj SAS (a
Sulík sa kamarátil s Kočnerom) dostali talianski pod-
nikatelia (označení za mafiánov zatiaľ len médiami)
desať miliónov na DPH a dotáciách, tak namiesto od-
povede, vytiahne polonahú fotku Troškovej?!! To je de-
magógia. A túto demagógiu prezident Kiska zneužíva
na to, aby živil krízu v dobe, kedy (na príklade onemelej
Nicholsonovej) opozícia vystrieľala už všetky náboje
(aj tie slepé) a nemala by ako živiť celý tento cirkus,
na ktorý premenila všetkým známu tragédiu.

Uprostred brodu sa neprepriaha
V rozpore s prezidentom hovorili premiér a pred-

seda parlamentu vecne a konštruktívne. V tejto chvíli

treba využiť všetky
sily štátu, aby sa
dvojnásobná vražda
čím skôr vyšetrila
a spolu s ňou elimi-
novala aj možnosť
prenikania kalábrij-
skej mafie na Slo-
vensko. Na to
potrebujú vyšetrova-
telia pokoj a nie
hystérie Nicholsono-
vej a Galka, ktoré živí pán Kiska.

Pán Kiska znepokojujúco nepochopil alebo nechce
pochopiť, že takéto vyšetrovanie potrebuje nielen na-
sadenie všetkých síl (čo sa aj deje a neviem si pred-
staviť, že by pre to neurobili vo vlastnom záujem
premiér, minister vnútra aj prezident Policajného zboru
maximum), ale aj trpezlivosť. Z hľadiska destabilizácie
spoločnosti sa ešte závažnejšia vražda švédskeho pre-
miéra Olafa Palmeho vyšetrovala celé roky a nikdy
vlastne nevyšetrila. Ale v celom Švédsku by nikomu
nenapadlo kvôli tomu prehadzovať horom-dolom
vládu, či vyhlasovať nové voľby inak, než v Ústavou
predvídaných termínoch a postupoch. Toto všetko pá-
novi Kiskovi jeho inštruktori nepovedali?

Pod tlakom médií vo vyšetrovaní pomáhajú snáď už
aj Eskymáci. Ale nemenný zákon na celom svete je,
že základné vyšetrovacie úkony musia aj tak robiť do-
máci. V Taliansku (a najnovšie aj v írskom Dubline!)
čelili a čelia ďaleko väčším útokom mafie a nikto nás
k tomu vyšetrovaniu nevolal! A naša Polícia a vyšet-
rovatelia za tohto ministra vnútra a prezidenta Policaj-
ného zboru dokázala rozložiť aj posledné slovenské
mafiánske skupiny a dávno by boli odsúdení nebyť ex-
hibicionistu Harabina, ktorý ich natruc Špecializova-
nému trestnému súdu opakovane oslobodzuje. Takže
nie je dôvod neveriť, že všetky prostriedky a sily už sú
na objasnenie dvojnásobnej vraždy nasadené.

Ale týmto opozičníkom nie je nič dobré. Vyvolali
hystériu, že premiér, minister a policajný šéf nekonajú
dosť rýchlo. Keď začali konať a informovať o tom ve-
rejnosť, začali Nicholsonová a spol. jačať, že sa vláda
pletie do vyšetrovania??? Opozičníci sa tiež sťažovali,
že Polícia málo informuje novinárov a tým aj verejnosť.
A keď prezident Policajného zboru vysvetľoval, že to
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dosť dobre ani nejde a aby novinárom ulahodil, predsa
len nejakú drobnosť zverejnil, okamžite boli Nicholso-
nová a spol. v afekte s penou na ústach, že „prez-
rádza“ podrobnosti z vyšetrovania??? S takouto
„smečkou“ to nejde ani na voz, ani z voza.

Pán Kiska v nacvičenej úlohe prezidenta nielenže
neovláda zákonné postupy vyšetrovania, ale porušuje
Ústavou mu dané poslanie tým, že sám sa umelo po-
kúša vyvolať vládnu krízu a to tým, že zvoláva na tento
týždeň hlavne opozičné strany, aby si rozdali noty na
prevrat, o ktorý sa tu pokúšajú od minulých volieb.
Vtedy si už totiž rozdávali funkcie a odrazu bolo po ko-
rytách. Vôbec pri tom pán Kiska neberie do úvahy, že
alternatívou súčasnej vlády sú Kočnerov kamoš (čo už
dokázal zvaliť vlastnú vládu, len aby sa dostal na titulky
svetovej tlače ako obr-idiot), mutitrtko a kšeftár s ma-
fiánmi a bývalý minister podo-
zrivý z odpočúvania novinárov,
nehovoriac o zrejme už po-
mätenom Matovičovi.A nezab-
údajme ani na ambicióznu pani
bývalú Nicholsonovú! Po krát-
kom zaúčaní v skrachovanej
VTV sa márne pokúšala naučiť
čosi z novinárčiny v denníku
Práca (ktorý vlastne tiež skra-
choval) a potom urobila „kari-
éru“ v pivárni U Poľovníka, kde
sa zasedela s istým bradatým
Kanaďanom. A pozrime ho, bez
vysokej školy, ako neveľmi ús-
pešná novinárka, už je podpredsedníčkou SNR! A chce
ísť vyššie. Ako hovorí môj dávny priateľ, dlhoročný no-
vinár a Nicholsonovej kolega z denníka Práca: „Nie
USA, Slovensko je krajinou neobmedzených mož-
ností…“. Stačí len za každú cenu škandalizovať vládu,
v ktorej ona nie je.

Rozhúpavajú posadnuto loď, ale nevedia, čo s ňou
až sa aj s nami všetkým prevrhne

Bezohľadnosť opozičníkov, ktorí umelo škandalizujú
už vlastne čokoľvek, čo vláda urobí, a pani Nicholso-
novej je dobrá každá klebeta, aj keď celkom scestná,
nás vedie k tomu, čo dnes vidíme v Taliansku. Voľby
tam vyhrali úplní uletenci a nepredvídateľné politické
zoskupenia z čoho je zhrozená celá Európa. V kon-
traste s tým táto vláda zvládla napriek horúcej agende
predsedníctvo EÚ a to aj zásluhou najodvolávanejšieho
ministra vnútra v našich dejinách.

Na druhej strane hlavné médiá zámerne prehlia-
dajú, že táto vláda nám vrátila Gabčíkovo, postavila sa

migrantskej vlne, zariadila študentom zadarmo cesto-
vanie a dôchodcom naopak vianočné príplatky, účinne
zlepšuje pracovné podmienky a dokázala odmietnuť
Istanbulský protokol, ktorý stavia biologické rozdiely
muža a ženy na hlavu. A hlavne, nerozpredáva náš
spoločný majetok, ako predošlé vlády, za „škváru“ do
vlastnej kapsy. Aj preto v očiach médií vlastnených zo
zahraničia nie je dobré, nech robí, čo robí. A k tomu
teraz aj prezident prikladá pod kotol, lebo aby čím skôr
vybuchol?

Povedzme si to jasne, pán Kiska protiústavne zne-
užíva postavenie prezidenta na to, aby vyvolal vládnu
krízu a túto spoločnosť destabilizoval. A ako správne
povedal premiér Fico, tragédia novinára Jána Kuciaka
a jeho snúbenice už Kisku a spol. v skutočnosti ne-
zaujíma. Kiska vyhlásil vo svojom polarizujúcom pre-

jave, že je vlastne jedno, ako sa tá brutálne
dvojnásobná vražda stala, a kto ju spôsobil. To ako
keby povedal, že je jedno, či havaroval autobus plný
detí náhodou alebo tým, že pod ním vybuchla bomba.
Je to otrasná negácia všeobecnej vôle tejto spoloč-
nosti vypátrať vrahov aj ich objednávateľov. Lebo to sa
dá len v pokoji a pri plnom nasadení policajných síl
a prokuratúry, ktorých nebudú zneisťovať hysterickí
politici svojimi vlastnými hrami a ani nepredvídateľné
zmeny vo vedení. To by ich mal po prevrate viesť niekto
dosadený posledným ešte po slobode pobehujúcim
mafiánom, čo nepozná antikoncepciu? To myslí Kiska
vážne? Takže to najlepšie čo by mal pán Kiska urobiť
je, že z tej škály nacvičených úloh bábky prestane hrať
agenta-provokatéra a konečne si naštuduje manuál
o úlohách prezidenta, ktorý mu evidentne jeho porad-
covia zatajili.

5. 3. 2018  
http://gumurin.blog.pravda.sk/
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Masívna manipulácia verejnosti smerom
k oranžovému štátnemu prevratu!
JOHANIDES

Čo keď je všetko vôkol nás, čo sa v súčasnosti
deje v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka
len jednou veľkou a dobre premyslenou manipulá-
ciou? Manipuláciou s cieľom dostať davy do ulíc
a nasmerovať ich proti vláde? Čo keď je to všetko
s najväčšou pravdepodobnosťou len bezohľadný
zápas o moc, s cieľom dosiahnuť vlastných politic-
kých a mocenských záujmov? A to aj cez mŕtvoly,
ako sa zvykne vravieť obrazne, ale v tomto prípade
to už žiaľ platí doslovne?

Vláda Róberta Fica nie je vôbec bezúhonná.
Ťažia ju mnohé kauzy a mnohí z jej členov nemajú
čisté ruky. Je to vláda prepletená s domácimi oli-
garchami a finančnými žralokmi.

Existuje naozaj veľké množstvo vecí, ktoré sa
jej dajú vytknúť, ale kvôli objektivite nie je možné
vnímať len negatíva. Treba si všimnúť aj pozitíva!
A veľkým pozitívom je to, že napriek všetkým svo-
jim chybám predsa len predstavuje určitú bariéru
voči bruselskému diktátu, nadnárodným spoloč-
nostiam a bezohľadnej rozpínavosti Západu, ktorý
sa snaží o absolútne a bezvýhradné zotročenie
Slovenska.

Ešte je tu totiž stále čo ukradnúť a na čom sa
obohatiť. Otrocké ovládnutie a poslušnosť musia
byť absolútne! Musia byť bezvýhradné! Avšak tejto
absolútnej bezvýhradnosti zotročenia, rozkradnutia
a dokonalého ovládnutia ešte aspoň v určitom
zmysle prekáža vláda Róberta Fica.

A práve preto je takým tŕňom v oku opozície,
ktorá sa netají svojimi úzkymi väzbami na transat-
lantické štruktúry. Práve preto je tiež tŕňom v oku
rôznych mimovládnych organizácií, financovaných
zo Západu. A práve preto je čo najskôr potrebné,
aby bola vláda zvrhnutá a novú vládu by vytvorili
opoziční prozápadní zradcovia, spolu so zradcami
z mimovládnych organizácií, ktoré za cudzie peni-
aze presadzujú na Slovensku cudzie záujmy. No
a to všetko sa deje za masívnej podpory a proti-
vládnej propagandy mainstreamových médií, na-
chádzajúcich sa samozrejme v rukách západných
vlastníkov.

Nenávisť všetkých vlastizradcov teda naplno
vzkypela proti vláde Róberta Fica, a tejto obrovskej

nenávisti prozápadných lokajov prišla dokonale
vhod vražda novinára Jána Kuciaka. Ona má byť
rozbušku, ktorá aktivuje masy, dostane ich do ulíc
a nasmeruje proti vláde.

Obrovský paradox a zákerná manipulácia však
však spočíva v tom, že tieto naivné, hulákajúce
davy, vychádzajúce do ulíc, a očakávajúce zlepše-
nie spoločenskej a politickej situácie, však v sku-
točnosti bojujú len za svoje vlastné, oveľa väčšie
a už absolútne zotročenie. Deje sa tak totiž podľa
toho istého scenára, ako v Líbyi, alebo na Ukrajine.
No, a teraz prichádza rad na Slovensko!

Pod vidinou oveľa väčšej, iluzórnej slobody zvrhli
rozvášnené, zmanipulované a umelo poštvané davy
Kadáfiho v Líbyi, avšak skutočným, reálnym vý-
sledkom je absolútny rozvrat krajiny, anarchia
a katastrofálny prepad životnej úrovne.

Pod vidinou zlepšenia životnej situácie zvrhol
rozvášnený dav pod vedením fašistov premiéra Ja-
nukoviča na Ukrajine a dnes je tam rozvrátené hos-
podárstvo, katastrofálny prepad životnej úrovne
a občianska vojna.

A presne v duchu tohto istého scenára sa teraz,
pod zámienkou smrti novinára Jána Kuciaka, sna-
žia tí istí západní režiséri a ich domáci slovenskí
zradcovia zvrhnúť legitímnu vládu Róberta Fica.

Ak by sa to ale podarilo a prinieslo by to Sloven-
sku totálny rozvrat, režisérom tohto diania by to
bolo úplne jedno, len nech dosiahnu svoje vlastné,
mocensko politické ciele. Len nech sa dostanú do
vlády ich domáci lokaji, ktorí do západných rúk po-
slušne rozpredajú všetko, čo ešte zostalo. Ktorí po-
slušne príjmu tisíce imigrantov, ktorí ratifikujú
istanbulský dohovor, ako aj inú, zvrátenú bruselskú
agendu s neblahým dopadom na duševné zdravie
budúcich generácií už aj tak dosť mravne rozvrá-
teného slovenského národa.

Hulákajúce, agresívne, nemysliace a nenávistne
protivládne naladené davy sú masívnou mediálnou
manipuláciou už dokonale pripravené. Oranžová
revolúcia na Slovensku už teda môže začať!

Priznám sa, že už počas revolúcie v roku 1989
som medzi vtedajšími davmi na námestiach ne-
jasne tušil, že za krásnymi rečami o slobode a de-
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mokracii sa skrýva niečo nekalé. Že tieto ideály sú
len naivným masám účelovo predostreté akýmisi
šedými eminenciami v pozadí a že oklamané davy
v ilúzii boja za tieto ideály bojujú v skutočnosti za
ciele oných skrytých šedých eminencií.

Už vtedy som vnímal, že krásne slová o demo-
kracii a ľudských právach sú len akýmsi trójskym
koňom, ktorého masy s jasotom a oslavami vtiahnu
zvonku, do vnútra hradieb svojej spoločnosti, pri-
čom z útrob tohto Trójskeho koňa sa časom po-
stupne vyvalí zlo, ktoré sa v ňom
celý čas skrývalo. A toto zlo si
potom danú spoločnosť celkom
podmaní, zotročí, rozvráti a okradne.

V novembri 89 som to len tušil
a realita nakoniec ukázala, že je to
naozaj tak. Dnes to viem z absolút-
nou istotou, pretože ide o nespočet-
nekrát v rôznych častiach sveta
úspešne vyskúšaný scenár, pred
ktorým je potrebné v dnešných dňoch Slovensko
varovať. Lebo každý národ, ktorý sa dá cudzími si-
lami a ich domácimi prisluhovačmi vyprovokovať
k samovražedným protestom, sám seba odsudzuje
k svojmu rozvratu a k absolútnemu zotročeniu
práve tými cudzími silami, ktoré ho pod vhodne vo-
lenými zámienkami vyhnali do ulíc, aby za ne bo-
joval.

Toto majte na pamäti, keď sa budete chystať
vyjsť do von a v cudzej réžii sa budete snažiť
o zvrhnutie svojej vlády. Človek, ktorý má len tro-
chu úcty k sebe samému sa predsa nemôže nechať
inými, jeho vlastnými nepriateľmi, k takémuto nie-
čomu prepožičať.

Súčasná vláda má svoje chyby. A má ich veľa,
ale jej násilné zosadenie nie je legitímna cesta. Po-
kiaľ totiž máme byť verní princípom demokracie,
musíme predsa rešpektovať vôľu väčšiny národa,
ktorá túto vládu legitímne zvolila na určité volebné
obdobie, aj keď nám osobne sa to nepáči. V budú-
cich voľbách buďme múdrejší!

Nenávisť, agresivita, rev a násilie na uliciach nie
je cesta konštruktívna. Je to naopak cesta dešt-
ruktívna a vedie k deštrukcii tak, ako to potvrdzujú
vyššie uvedené príklady Líbyie a Ukrajiny. Nedajte
sa preto vyprovokovať, ani zmanipulovať. Nechoďte
do ulíc, ako nejaké bábky, ktorými ako na motúz-
koch pohybujú šedé eminencie v pozadí a dobre
sa bavia na tom, ako sú ľudia stále naivní, hlúpi
a nepoučiteľní.

Opozícia a mimovládny sektor totiž v prípade
pádu vlády vôbec neponúkajú lepšiu alternatívu.
Lebo ak teraz, v ani nie veľmi prenesenom slova
zmysle, vládnu Slovensku zlodeji s červenými kra-
vatami a s miernym ohľadom na národ, tak potom
mu budú zase vládnuť zlodeji s modrými kravatami
pod taktovkou západu a Bruselu, bez akýchkoľvek
ohľadov na národ.

Avšak to, že v súčasnosti máme možnosť voliť
len medzi zlom, alebo ešte väčším zlom je zapríči-

nené morálnym úpadkom nášho národa, ktorý sa
odvrátil od pravých hodnôt ducha a ľudskosti a ori-
entuje sa len na hodnoty matérie a peňazí. A práve
táto všeobecná materialistická úbohosť je najhlb-
šou príčinou marazmu, v ktorom sa v súčasnosti
nachádzame. Pokiaľ sa totiž práve toto v našom
národe nezmení, nebudú mu nikdy vládnuť sku-
točne hodnotní ľudia, ale iba väčší, alebo menší
zlodeji, svojim jednaním odzrkadľujúci duchovnú
a morálnu úbohosť spoločnosti, z ktorej vzišli.
Veľká česť všetkým výnimkám!

Náš národ je totiž žiaľ hodnotovo chorý, a jedným
z nevyhnutných dôsledkov tejto choroby je málo
hodnotná spoločenská a politická reprezentácia.
Tá totiž vo vzťahu k vlastnému národu iba zrkadlí
jeho skutočnú tvár, pretože je dokonalým odrazom
jeho morálnych a mravných kvalít.

Takáto je žiaľ trpká pravda neúprosnej logiky,
ktorá sa samozrejme ľuďom veľmi zle počúva. Zna-
mená to však jediné: Zmena spoločenských a po-
litických pomerov spočíva naozaj v rukách národa,
ale skrýva sa predovšetkým v jeho vlastnej, zásad-
nej hodnotovej premene. V zásadnej hodnotovej
premene elementárnych buniek tohto veľkého
celku, ktorými sú jednotliví ľudia samotní, to jest
jednotlivci!

8. 3. 2018 
johanides.blog.pravda.sk/2018/03/08/masivna-

manipulacia-verejnosti-smerom-oranzovemu-stat-
nemu-prevratu/
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ŽIVÍ A MRTVÍ
Pražské vysoké školy prý plánují demonstraci

na 15. března. S jídlem roste chuť. Slovensko roz-
vrátily dvě oběti, proč by mělo Česko zůstat po-
zadu? Státního převratu se zachtělo.

A datum nemohli vymyslet příznačněji.
Ale kde je mrtvola?
Záminku pro Křišťálovou noc z 9. na 10. listopad

1938, obří pogrom na německé Židy, poskytl na-
cistům židovský mladík Herschel Grünspan, když
dva dny předtím smrtelně postřelil legačního radu
německého vyslanectví v Paříži Ernsta von Ratha
(neplést s českým Rathem). Zatímco Rath zemřel,
osud atentátníka zůstal dodnes nejasný. Že by
mord na objednávku?

Němci hodlali obsazení Čech zdůvodnit atentá-
tem na vlastního vyslance v Praze Ernsta Eisenlo-
hra. Dodnes se neví, proč si zachránil kůži. Hitler
ve své zpupnosti už zřejmě další záminku nepo-
třeboval. Bohatě stačilo utrpení ubohých soukme-
novců, denně mučených českou soldateskou.

Záminka pro útok na Polsko byla vymyšlena
kreativněji. 31. srpna 1938 komando SS jakoby za-
útočilo na vysílačku v Gliwicích/Gleiwitz, tenkrát
na německém území. K mikrofonu se vrhl polsky
hovořící Němec Karl Hornack a ohlásil obsazení
vysílače polským oddílem.

Na místo přivlekli injekcí omámeného Fran-
ciszka Honioka, Němce zatčeného gestapem za

podporování Po-
láků. Navlékli ho
do polské uniformy
a rozstříleli coby oběť urputného boje.

Kolem ještě pohodili mrtvoly vězňů z Dachau,
rovněž v polských stejnokrojích. 

Operace pod falešnou vlajkou – dnes tolik oblí-
bená false flag operation – jako vyšitá! A umožnila
v pohodě začít druhou světovou válku.

Akce dostala krycí jméno Grossmutter gestor-
ben – Babička zemřela. A pak že esesáci postrá-
dali smysl pro humor! Aby mohly USA vtrhnout do
Iráku a spol., musela 2. září 2001 padnout newy-
orská dvojčata. Zemřelo 2996 lidí, ale vyplatilo se. 

17. listopadu 1989 položili strůjci státního pře-
vratu na dlažbu Národní třídy Ludvíka Zifčáka, alias
Milana Růžičku vulgo Martina Šmída. Na rozdíl od
výše uvedených kolegů vyvázl životem, prý proto,
že nepoužil v kapse zastrčenou letenku do
Moskvy, kde by byl zřejmě coby nepohodlný svě-
dek uložen do ústraní.

„Mrtvý student“ zázračně ožil, popotahování se
však nevyhnul. Havel za ním do věznice vyslal mi-
nistra vnitra Richarda Sachra, aby ho varoval, ať
drží zobák, jinak „skončí jako štvanec“. A že když
nepromluví, dostane od ministra sachrdort.

A to už jsme zpátky v Česku. A znovu se ptám:
Kde je mrtvola? Bude? KAREL SÝS
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MARIE TEREZIE 
(13. května 1717 Vídeň – 29. listopadu 1780 Vídeň)
Česká a uherská královna, rakouská vévodkyně
Několik důležitých faktů, o kterých se v souvislosti s ní nemluví
Nyní je věnováno hodně pozornosti 300. výročí narození Marie

Terezie. V Praze má být postavena její socha, na paměť, že byla
českou královnou. Ale ve skutečnosti pro ni není žádný důvod,
a mnozí odborníci i občanská sdružení se proti tomu oprávněně
staví. 

Zastánci sochy, jejíž návrh je podivným barokním symbolem panovnice, argumentují jejími osvícenými
reformami, ale nikdy neřeknou, že je zaváděla až v důsledku velké zaostalosti habsburské říše ve srovnání
s protestantskými zeměmi západní Evropy a v důsledku prohraných válek, na které ztrátou větší části
Slezska a Kladska doplatilo hlavně české království, jehož české obyvatelstvo Marie Terezie ráda neměla
– přece bylo potomky kacířů. Vydala mnoho krutých nařízení proti nekatolíkům, krutě pronásledovala
selská povstání, útrpné právo bylo v říši zrušeno až roku 1787 zásluhou Josefa II., podobně jako nevol-
nictví roku 1781. Ani v dobách hladomoru českému obyvatelstvu nepomohla. Její modernizační reformy
za účelem větší efektivnosti ekonomiky se týkaly celé říše, pro české království však znamenaly další
omezení jeho pravomocí (zrušení české kanceláře), a pokračování centralizace říše na úkor rozvoje kul-
tury a úrovně neněmeckých národů. České národní obrození čerpalo hlavně z osvícenských humanitních
kořenů a úsilí o pozvednutí úrovně českého národa vyrůstalo ze statečnosti a moudrosti obrozenců na-
vzdory poměrům a pronásledování. Ti by si zasloužili pomníky, aby se daleko více ctila jejich statečnost
a láska k českému národu. MARIE NEUDORFLOVÁ

Dramaturgická náhoda nebo záměr?
STANISLAVA KUČEROVÁ
Na Nový rok bylo zvykem vysílat přenos slavnostního provedení opery Bedřicha Smetany Libuše z Ná-

rodního divadla v Praze. Mimořádná událost, projev národní sounáležitosti a úcty k dílu, zasvěcenému
slavnostním okamžikům národa. Respekt i k nejstarším pověstem, které zaznamenal již Kosmas, jako
bájná vyprávění starců, a které po staletí tradovaly národní, přemyslovský mýtus: Krok a jeho dcery,
kněžna Libuše, Přemysl Oráč, cesta Přemyslova ze Stadic na Vyšehrad, otka a lýkové střevíce, Libušina
věštba budoucnosti národa.

Letos místo prožívání Smetanovy opery, výsostného díla našeho kulturního bohatství, jsme u televize
mohli oslavit příchod Nového roku nejen již zavedeným poslechem Straussových valčíků, v provedení
Vídeňských filharmoniků, ale i filmovou novinkou, výpravným filmem o Marii Terezii. Ne již Libuše, ale
Marie Terezie! Nesrovnatelné po všech stránkách. Něco jiného je pověst, a něco jiného je historická re-
alita. A něco jiného je filmové ztvárnění historické reality. Film nám ukázal hlavně rozmařilý život dvora,
tedy to, co historik nazval zpronevěřilost a cynické opovrhování všemi zásadami mravními. Marie Terezie
to jistě na trůnu neměla lehké. Určitě by byla vhodným námětem pro psychologicko historickou studii
ženy - vladařky v 18. století. Ale nehodí se za patronku českého národa. Vedla válku o dědictví rakouské,
první válku slezskou, druhou válku slezskou, třetí válku slezskou (sedmiletou). České království v nich
ztratilo Kladsko a téměř celé Slezsko, s výjimkou Opavska a Těšínska. Hladomor, válečné útrapy, ztráty
na lidských životech a vysoké robotní povinnosti poddaného lidu (nevolníků) vedly k selským bouřím.
(Sedláci u Chlumce roku 1775.) Němčina byla zavedena u všech úřadů i na obecných školách. Se jménem
Marie Terezie je ovšem spojena i řada pozitivních reforem, jak je přinesl osvícenský absolutismus. Ale ty
nestačí překrýt všechno to zlé, čím naši předkové v té době procházeli. A nemůže být důvodem, proč by
měla císařovna Marie Terezie nahradit kněžnu Libuši!
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ZNOVU JAN MASARYK
STANISLAVA KUČEROVÁ

Známe již metodu, jak se znevažují naše vý-
znamné osobnosti. Předvádí se jejich osobní život,
rámuje se do pikantního kontextu a zvětšují se
všechny jeho problémy. Jejich veřejná činnost
a práce pro národ, jejich zásluhy, to není zajímavé.
Zajímavé je jen všechno kontroverzní, problema-
tické a zvláště zcela negativní. Touto metodou byl
vytvořen nový film o Janu Masarykovi, odměněný
řadou cen Českého lva. Je na čase podat obraz
Jana Masaryka objektivně a spravedlivě, bez uplat-
nění podobné metody. Je na čase odpovědět prav-
divě na otázku, kdo byl Jan Masaryk?

Diplomat a politik, který má stálé místo v našem
národním povědomí. Třetí ze čtyř dětí našeho prv-
ního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a jeho
choti Charlotty. Jan Masaryk je se svým otcem
spojen mimo jiné i numericky zajímavým způso-
bem. Narodil se 14. září 1886. Jeho otec zemřel
14. září roku 1937. T. G. Masaryk se narodil 7.
března 1850. Jeho syn zemřel 10. března 1948.

Jan prožil pohnutý život syna společensko-poli-
ticky vysoce angažovaného otce v intelektuálně
i morálně velmi náročném prostředí na sklonku
Rakousko-Uherska, za 1. světové války, za první
republiky a po otcově skonu v období 2. světové
války, a v době nástupu socialismu. Dospívání na-
daného chlapce bylo poznamenáno duševní labili-
tou, zděděnou po matce.

Jako dospělý a zmoudřelý se chtěl podílet na ot-
cově díle a pro své zahraniční zkušenosti a znalosti
cizích jazyků se stal diplomatem. V diplomatických
kruzích se osvědčoval jako laskavý a vtipný spo-
lečník a jako schopný charismatický řečník. Vypra-
coval se ve zkušeného politika, který měl stále na
zřeteli bezpečnost Československa a jeho spolu-
práci s demokratickými státy, starost o národ
a o prosté lidi.

Zlom v jeho životě znamenal Mnichov a ná-
sledný osud Československa. Odešel do exilu,
a zde jako člen exilové vlády (stal se ministrem za-
hraničních věcí) podporoval osvoboditelské úsilí
a snahy prezidenta Edvarda Beneše. Mimořádnou
oblibu si získal u svých krajanů doma. Byli uvěz-
něni nacistickou okupací, v područí německého
protektorátu a on k nim mluvil na vlnách rozhlaso-
vého vysílání z Londýna. Vysílání českosloven-

ského rozhlasu z Londýna Volá Londýn, zahájil roku
1939 právě Jan Masaryk. A v tom je jeho nezapo-
menutelný a trvalý odkaz. Dodával poníženému,
potupenému, porobenému národu na pokraji zá-
huby naději. Zde jsou jeho zahajovací slova: „Ho-
dina odplaty nadešla, boj o vyhlazení nacismu
započal. Při jméně, které nosím, zde prohlašuji, že
tento boj vyhrajeme a pravda zvítězí. Naším pro-
gramem je svobodné Československo ve svobodné
Evropě.“ Zahraniční rozhlas byl v protektorátu po-
slouchán tajně a s rizikem trestu smrti pro kaž-
dého, kdo byl prozrazen. Mapoval tehdejší
historické válečné dění, viděné očima exilu a při-
spíval trvale a nezapomenutelně k uvědomělosti
a odhodlanosti národa. Dával mu naději. Stmeloval
jej. Inspiroval a integroval.

Žádoucí konec války se šťastným vítězstvím po-
tvrzoval spravedlnost a oprávněnost domácího
i zahraničního odboje a byl satisfakcí i pro Jana
Masaryka a jeho tajně a s pohnutím sledovaného
vysílání Volá Londýn.

Po válce se Jan Masaryk věnoval, mimo jiné,
činnosti v Organizaci spojených národů. Byl u jejího
zrodu ještě za války (roku 1942) a při vyhlášení její
Deklarace Za vítězství nad fašismem a za světový
mír. Masaryk se aktivně podílel na formulaci me-
zinárodního paktu o lidských právech. Přál si svět
jako Federaci volných lidí. V tom viděl záruku trva-
lého míru. Jako uznání za státnické zásluhy se mu
dostalo čestného doktorátu na Masarykově univer-
sitě v Brně.

Zatím však přicházel nový zlom. Poválečný svět
se dělil na dva znepřátelené bloky, spustila se Že-
lezná opona. Nastávala studená válka. Nic z toho
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Nebavit, nýbrž ubavit!
KAREL SÝS

Oblíbené noviny pro vymývání hlav Metro přinesly zprávičku o výstavě v kině Světozor „s atmosférou
motocyklových a automobilových závodů, které se konaly v 50. letech dvacátého století. Obecná podpora
motorismu byla v souladu s jedním trendem té doby – zabavit lid za každou cenu“. 

Autor nicotné noticky není uveden, předpokládám, že už se nalézá v péči psychiatrů. 
Přehlédněme však pohrdavé a pohrdané slovo „lid“. Lid už stejně neexistuje, zbylo z něj stádo osel-

fíčkovaných vymatlanců. 
Buďme pozitivně korektní a korektně pozitivní! 
Vskutku, komanči bavili lid ne za každou cenu, ale za směšné ceny, případně zadarmo. 
Násilím naháněli lid do divadel, včetně Národního, na koncerty a podobné kokotiny, a byli tak lstiví, že

– jak již naznačeno – mnohdy nevybírali ani vstupné. 
Nutili lid chodit na hokej a fotbal, aby nenadával na vpád do Panamy, pardon, na srpen. 
Nemluvím o jízdném ve vlaku a autobusech – režim podporoval ježdění lidu, aby se nemohl srocovat

na jednom místě a pořádat Majdany. 
V rámci zostřujícího se třídního boje natáčel trapné filmy pro slabomyslné typu Dovolená s andělem

nebo Anděl na horách, aby dělnické třídě vsugeroval, že takhle by se za fabrikantů neměla. 
Hospody přetékaly hosty, kteří měli při laciném pivu kašlat na rušení Svobodné Evropy. 
Aby svedl vybičovaný sexismus dělníků, rolníků a prcající inteligence do neškodného koryta, povolil

„Krásy bez závojů“. 
Dával okatě přednost 96 procentům populace, která se množila převážně zepředu, před 4 procenty

buzerovaných plastikpíplů, kteří se sice nemnožili, ale obcovali převážně zezadu. 
Podporoval hlučné taneční zábavy, aby se ohlušené páry nebavily o politice. 
Děti a dorostence zavíral do koncentráků pionýrů a mládeže, kde je lidoví komisaři indoktrinovali bol-

ševickými myšlenkami, jako že příroda patří všem, že je třeba na jaře ujít sto kilometrů, přečíst týdně
aspoň jednu slátaninu národního umělce. 

Spartakiádami vybíjel pohlavní energii mas, která však mohla být využita užitečněji, například v ně-
meckých montovnách. 

Nastrčila lidu Karla Gotta a Hlustvisiháka, Felixe Holzmanna a Jardu Štercla, aby zapomněl na masakry
při znárodňování. 

Agresivními choutkami kanalizoval Svazarm; místo do okresních tajemníků směla frustrovaná generace
střílet do lepenkových Strýčků Samů. K témuž účelu vysílal na družstvy zubožený venkov pouťové střel-
nice. 

Ano! Nikdy jsme se neměli jako dnes! Dnes nás i televize nenásilně nabádá, abychom se bavili, bavili,
až se ubavíme k smrti! 

Neboť ubavený občan nezlobí!

si Jan Masaryk nepřál. Odmítal všechno, co proti-
řečilo ideálům humanity, odkazu a památce i jeho
otce. Bylo východisko?

Celonárodní otřes způsobila nečekaná a nepřiro-
zená smrt Jana Masaryka. Nedlouho po zlomovém
25. únoru roku 1948, 10. března brzy ráno, byl nale-
zen mrtvý po pádu z okna koupelny jeho bytu v Čer-
nínském paláci. Přes opakovaná vyšetřování dodnes
není jasno, zda šlo o sebevraždu nebo vraždu. Ame-

rický velvyslanec v Praze Laurence Steinhardt o tom
tehdy řekl: „Lze seřadit všechna fakta tak, aby od-
povídala jak sebevraždě, tak vraždě, a můžete z toho
udělat pokaždé jasný případ.“

Jan Masaryk byl za všeobecného smutku celého
národa pohřben na hřbitůvku v Lánech. Tam, kde
odpočívají jeho rodiče. I on patří k trvalému odkazu
úsilí našeho národa o svobodu, samostatnost, de-
mokracii a humanitu.

Lipa_01_2018_LIPA  26.03.18  18:34  Stránka 85



86

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

„Kropaczek erl.“ Nepatrná poznámka v deníku
Franze Josefa I. dala podnět k teorii, že prezident
Tomáš Garrigue Masaryk byl levobočkem tehdy de-
vatenáctiletého z Boží milosti císaře rakouského,
krále uherského atd. K teorii na první pohled bi-
zarní, jež se však každou stránkou neméně bizarní
knihy Davida Glocknera CÍSAŘŮV PREZIDENT (Ta-
jemství rodiny Tomáše Garrigua Masaryka) blíží
k praktické jistotě. (Knihu vydalo nakladatelství Eu-
romedia Group, k. s. – Knižní klub, Praha.)

Franz Josef byl pedant a každý krok svého ži-
vota si pečlivě zaznamenával v duchu habsburské
tradice, že vše, co od císaře pochází, od Boha po-
chází a tudíž musí býti zvěčněno.

Kropaczek alias Kropaczkova – v němčině to
vyjde nastejno. Poznámka pocházející z listopadu
1849 by to byla nevinná, kdyby se Masarykova
matka, kuchařka u úředníka hodonínského císař-
ského statku, za svobodna nejmenovala Terezie
Kropáčková (občas psáno i Kropaczek) a nebyla
v inkriminovanou dobu tři měsíce vdaná a šest mě-
síců těhotná.

„Kropaczek erl(edigt)“ – Kropáčková vyřízeno by
mohlo znamenat: já, císař, jsem se na své cestě po
své říši spustil s ženou z lidu – ostatně jsem nebyl
první ani poslední – a spuštění nezůstalo bez ná-
sledků. Je tedy mou povinností diskrétně vyřídit
vše potřebné, totiž bez skandálu zajistit, aby se le-
vobočkovi dostalo patřičného zaopatření a matce
patřičného manžela, který udrží jazyk za zuby,
nebo ještě lépe naivně spolkne bajku o svém ot-
covství. Což se v případě prostoduchého „otce“ Jo-
sefa Masaryka vrchovatě podařilo.

David Glockner (jako autorský spolupracovník je
v tiráži uveden i Dušan Spáčil) sleduje a rozebírá
krok za krokem Masarykův životaběh a konstatuje,
že v případě nadcházející nouze či bezvýchodnosti
se vždy jako zázrakem objeví neznámá pomocná
ruka z pozadí, která coby deus ex machina vše vy-
řeší – úřední zákrok, finanční výpomoc, půjčka „na
neurčito“ či neobvyklé dědictví, jež levobočkovi
umožní překonat i nejbrutálnější nástrahy osudu.
A vždy se ukáže, že oním „bohem ze stroje“ je lépe
či hůře maskovaný nejvyšší obyvatel vídeňského
Hradu! Za všechny příklad nejtypičtější: Masary-
kova „modrá knížka“ ve státě, který stál a padal

s armádou, je skutečným zázrakem a k jejímu zís-
kání bylo zapotřebí zásah z absolutního vrcholku
moci!

Kniha se čte bezmála jako detektivka, ovšem
dobrá detektivka a proto recenzent nemíní připravit
čtenáře o požitek z autorovy i z vlastní deduktivní
činnosti, když už prozradil rozuzlení. Jen pozna-
menává, že čtenář se dozví množství v dobrém
slova smyslu pikantních detailů, které činí historii
stravitelnější. Historie v nedbalkách je rozhodně
přitažlivější než středoškolská učebnice dějepisu.

Vycházky císařova bratra Ludvíka v dámských
šatech, mexická anabáze dalšího bratra Maxmili-
ána, trápení s císařovnou (popis česání jejích vlasů
zabírá několik odstavců) – vše potvrzuje oprávně-
nost mocnářova výroku: „Ničeho jsem nebyl ušet-
řen.“ A jeho levoboček – mohl být aspoň s ním
spokojen? Ani ten ho neušetřil, naopak, nakonec
rozvrátil jeho říši. Ještě že se toho „starý Pro-
cházka“ nedožil!

Knihu poněkud kazí jen závěrečná kapitola, která
působí až nabubřele vyzvedáváním úlohy Masary-
kovy osobnosti v dějinách. Masaryk se jeví jako
středobod světa, zatímco jen plnil společenskou ob-
jednávku momentálně vítězných velmocí, které se
rozhodly vytvořit v Evropě sanitární kordon, náraz-
níkové pásmo proti Rusku. Citáty ze vzpomínek Ma-
sarykových nohsledů působí až nechutně. „Jdeš
s ním po ulici, rozmlouváme o českých dějinách,
o krásném písemnictví – a najednou příkop napříč
ulicí – vyhledáváš přechod, a profesor univerzitní
hup přes příkop a ty zůstaneš vzadu jako nějaký
starý podagrista! Ráno ležíš a chrupeš tím nejlíněj-
ším nejolovnějším spánkem, jejž znají všichni, kdo
večer sedávají v hospodě v kouři a puchu. Někdo
zvoní! Listonoš, či kdo je ten nezbedný rušitel? Pro-
fesor Masaryk. Je šest hodin, on už se vrací z ranní
procházky a chce ti něco říct!“ (Jan Herben). Po-
dobně působí úryvky ze servilních Čapkových ho-
vorů, omlouvání ostudné zápletky s podporou
atentátu na Lenina prostřednictvím desperáta Sa-
vinkova, vzpomínky komorníka o prezidentově
skromnosti v oblékání versus popis jeho skopičin
na ženském kongresu: „Poodešel, oblečený v bé-
žový šat z čínského hedvábí, a cítě upřené zraky
ženského roje, zastavil se a spustil do dřepu, aby

Kropáčková vyřízeno
KAREL SÝS
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Naší Lípě do roku 2018
Lípa je nejlepším časopisem Výboru národní kul-

tury od jeho založení. Jsem členem této organizace
v jihomoravském kraji prakticky od jeho založení.
Výbor zde vedli postupně Štěpán Vlašín, Vladimír
Šaur a dnes je v čele básnířka Marie Veselá. 

Chtěla bych nyní, když jsme na počátku roku
2018, popřát našemu Výboru národní kultury v jeho
propagaci slovanské kultury šťastnou cestu ke všem
lidem u nás v Čechách, na Moravě i na Slovensku.
Sama jsem Slovenka žijící již 50 roků v Brně ve smí-
šeném manželství Moraváka a Slovenky. V dávné
době, když jsem studovala v Brně na Střední knihov-
nické škole obor všeobecná osvěta, našla jsem za-
líbení v předmětu sociologie. Proto jsem svoji
závěrečnou práci orientovala na sociologii, téma po-
stavení slovenské rodiny v Čechách a české rodiny
na Slovensku. Bylo to zajímavé téma.

I přišel rok 1993 a my dva bratrské národy jsme krá-
čeli k „rozvodu“. Rozvedli nás rychle, bez referenda,
tak jak rozvedl jeden okresní soud moje děti bez smír-
čího jednání. Teda tak říkajíc, „při prvním stání“. 

Jak by „rozvod“ Čechů a Slováků“ dopadl v re-
ferendu?

Jak by dopadlo manželství, kdyby se konalo
alespoň jedno smírčí jednání? A o tom chci ještě
říci následující: při rozpadu jsem plakala stejně
jako při zmíněném rozvodu. 

Položme si otázku, jestli dnes, již 25 let od roz-
dělení bez referenda, naše národy rozvíjejí dosta-
tečně svoji národní kulturu. Včera 1. 1. 2018 moje
srdce se zahřálo sledováním folklorního filmu
Rodná zem a též mne potěšila vzpomínka na sou-
těž, která běžela ve slovenské televizi pod názvem
Zem spieva. 

Moje manželství započalo před mnoha léty ve
folklorním souboru Jánošík. Moje srdce by se ještě
více potěšilo, kdyby se v naší Lípě objevovaly také
články o pokladech folkloru obou našich národů,
nebo alespoň českým a moravským folklorem,
který je nevyčerpatelnou studnicí lidové kultury.
Lípa se až dodnes věnuje v dostatečné míře slo-
vesnému umění (básníci, spisovatelé...). Méně, či
skoro vůbec překrásné lidové písňové tvorbě, ta-
neční, tvůrčí rukodělné tvorbě, či architektuře….

Dnes nás na stránkách Lípy více přitahuje mezi-
národní, či světová politika a hospodářská situace,
velmi kvalitně zpracovaná do úvah a stanovisek.  Ale
lidé tvořili i v dobách velmi těžkých a tato lidová
tvorba jim pomáhala překonávat tíhu života. 

Děkuji redakční radě Lípy za dosavadní velmi
hodnotný obsah a v budoucnosti bych očekávala
i trošku prostoru pro folklor.

2. 1. 2018
MÁRIA TRAVĚNCOVÁ

obratem pružně jako chlapec vstal. O takových vě-
cech říkal, že je dělá v zájmu republiky“, až homo-
sexuálně působící paján předsedy vlády Švehly:
„Když jsem poprvé viděl prezidenta v bílém, řekl
jsem hned Hrůzovi, aby mu dal ušít aspoň šest ta-
kových šatů. Aby mu je dával, kdy to jen půjde, že
je to ohromná věc pro stát, když je prezident
krásný.“ S bývalým mocnářem-otcem ho spojovaly
velkopanské způsoby: Franz Josef končil audience
kývnutím hlavy nebo úkrokem k oknu, Masaryk
dvěma vztyčenými prsty, pohybem špičky nohy

přehozené přes koleno nebo utkvělým pohledem.
Lišil se vášní dát se malovat, sochat (Španielův po-
mník stál v každé vesnici), filmovat (ochotně opa-
koval nepovedené scény) – dávno před Stalinem
vydatně pěstoval kult osobnosti.

Takže seděl nebo neseděl na trůně republiky po-
tomek z císařského trůnu? Definitivně rozhodnout
může jen zkouška DNA, ale o tu potomci nestojí.
Zřejmě mají dobré důvody.

Čechům zatím musí stačit filmy Pekařův císař
a Císařův pekař!

Komu: jan.v.polacek@seznam.cz, vnk.jp@seznam.cz
Datum: 19. 3. 2018 14:43:26
Předmět: Blahopřání k šedesátým narozeninám
Vážený pane Jane Poláčku, dovolte mi hodně opožděně Vám popřát k takovému krásnému jubileu

hodně sil a chuti přivádět na svět neustále LÍPU. Já jsem v šedesáti přestal kouřit. V šedesáti se docela
dobře dá s něčím skončit, ale těžko se s něčím začíná. Já vám přeji, abyste vydržel s tím, co umíte
a umíte to dobře. Jiří KNOPP
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Aby poznali mi podle hřbetu mého
MILAN BLAHYNKA

Ať se namáhám sebevíc, nenapadá mi pro pár
opožděných řádek k nepravděpodobné šedesátce
Jana Poláčka přiléhavější název než přání Josefa
Kainara, který ve svých Osudech prosil Boha o vy-
slyšení prosby „aby poznali mi / podle hřbetu
mého, / co jsem zač.“ Ty verše tvoří závěr první
básně Osudů, básně Knihovna, a potvrdí je každý
knihovník a každý čtenář, jemuž se už rozrostla
jeho knihovnička: kniha bez nápisu na hřbetě je
k nenalezení, ztracena.

Ty Kainarovy verše se mi připomenou vždy, když
mě dohřeje absence autorova jména na hřbetu
knížky. Připomněly se mi, když naopak čtvrtletník
Lípa po přechodu od brožurek s drátěnou sponkou
a bez hřbetu přešel na lepené sešity s hřbetem
a na hřbetu se brzy objevil nápis: Výbor národní
kultury – Lípa 4/2013. To mi udělalo radost: tenhle
sešit, vlastně knížečka o 88 stránkách formátu A4,
na přední polotuhé desce s logem Výboru národní
kultury, které navrhl Pavel Novák, s Mevaldovým
fotoportrétem předsedkyně VNK docentky Věry Be-
ranové a s třemi hlavními tématy čísla (VNK – 20
let, Ceny UČS pro rok 2013, Osobnosti VNK), v na-
šich knihovničkách a knihovnách nezapadne. A po-
těšilo mě, že tento zdánlivý detail, ve skutečnosti
důležitý krok k zviditelnění Lípy, prosadil hned
v druhém čísle po svém jmenování do funkce šéf-
redaktora Jan Poláček.

Poezie vždy víc napovídá, než říká. Přání pozna-
telnosti básníka podle hřbetu jeho přesahuje da-
leko za knižní výpravu jeho veršů, citovaná sloka
mluví jasně: „A mám-li tady utkvít / také kdy v své
řádce, / stísněný, ač přímý…“ Kainar psal své přání
v kruté tísni Protektorátu, stísněný, ale nehrbící
svůj hřbet. Ať už Poláček pomyslel na Kainarovy
verše, nebo ne, vepsání VNK a názvu i roku a čísla
na hřbet jeho čtvrtletníku napovídá program nehr-
bícího se VNK, program poslání pospolitosti na
obranu ohrožené, ale nepoddávající se české ná-
rodní kultury, tísněné a škrcené neviditelnou rukou
trhu a jejích úslužných posluhů.

V červnu 2013, kdy byl Jan Poláček jmenován
šéfredaktorem Lípy, už jsem o něm věděl, „co je
zač“. Ačkoli jsem byl k pedagogické práci v něko-
lika ročnících kurzů tvůrčího psaní, které před de-
seti lety pořádala Unie českých spisovatelů, dost

skeptický a dal se
do ní s představou,
že sotva může dát
adeptům literární
dráhy víc než
hlubší porozumění
poezii a tvůrčí slo-
vesnosti, rád jsem
četl a rozbíral, co
kdo psal a jak ve
svých dalších tex-
tech reagoval na
poznámky nás, svých čtenářů a posluchačů. A dost
brzy se z několika desítek frekventantů začalo rý-
sovat pět šest talentovaných „psavců“, jak si sami
říkali., a nejzřetelněji právě Jan Poláček.

Jak jinak, zaujal mě nejprve svými verši. Publi-
cistická Zrada(r) z 26/1 mě upoutala už v názvu
smyslem pro významuplnou funkční slovní hříčku,
a ještě víc mě vzala báseň Mezi životem a litera-
turou z 27/1 téhož roku 2007. V ní se Poláček do-
znává: „čím je literatura vlastně člověku / drogou,
prokletím, nevíme, / proč vlastně vůbec píšeme /
a nepsat nemůžeme (…) / každý z nás literaturou
žije / srdce nám ale nalevo bije / to vše ještě kom-
plikuje (…) / nám tak jen samizdat zbývá, / ani vět-
ším autorům / nic jiného nezbývá, / chabá útěcha,
že? / každý tak lásku k psaní / lásku k literatuře
prokáže.“ Toto vyznání, jakkoli v mnohém neumělé,
přesvědčovalo svou opravdovostí, bez níž není
dobrého díla.

Stalo se, že jednou jsem přijel do kurzu tvůrčího
psaní a nějak selhala organizace, nebyly ani klíče
od místnosti, kde se mělo pěstovat tvůrčí psaní, po
časném ranním vstávání a dlouhé cestě do Prahy
jsem zmalomyslněl a zbezradněl. Kdo si z nás če-
katelů před zavřenými dveřmi věděl rady, byl Jan
Poláček, dosáhl vydání klíče, ač nikdo odpovědný
nebyl hned k sehnání, a musel i přitom trochu mys-
tifikovat. A tvůrčí psaní se konalo. Vida, slibný talent
má i organizační vynalézavost a smělost. A tak jsem
si po jeho instalaci na post šéfredaktora chudého
periodika (což není žádná sinekura, zato moře pro-
blémů a starostí), přirozeně sliboval nemálo.

A jsem rád, že Jan Poláček řídí Lípu už šestým
rokem a udělal už mnoho pro to, aby nám nezbýval
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„jen samizdat“. Podařilo se mu neuvěřitelné. Čtvrt-
letník Lípa v jeho redakci připomíná slavný levicový
čtvrtletník třicátých let, čtvrtletník U, který měl
úlohu namnoze méně náročnou.

Jestliže Lípa byla od začátku své proměny ze
„zpravodaje VNK“ revuálním protějškem týdeníku
Obrys-Kmen a nyní LUK, čtvrtletník U byl protěj-
škem nejen rozsáhlejšího týdeníku Tvorba, ale
i měsíčníku Index a dalších levicových časopisů.
A jestli čtvrtletník U mohl do jisté míry doplňovat
nejen deníky Rudé právo, Haló noviny a v podstatě
levicové Národní obrození, Lípa stejně jako LUK
a předtím Obrys-Kmen, týdeník vycházející jen jako
příloha Haló novin, je v karanténě, o to tvrdší, že
o ní širší kulturní veřejnost (na rozdíl od LUKu, pro
nějž si ve středu kupují Haló noviny i někteří jejich
nečtenáři) není dostatečně informována.

Přitom Lípa čelí masivnímu náporu konzumní
pakultury v televizi, rozhlase, tisku a ofenzivní stálé
kampani degradace národní kultury na záležitost
už jen víceméně folklorní.

Představitele české kultury, kteří nepošilhávají
po evropské a světové slávě výměnou za bagate-
lizaci a pomluvy tvorby ve službě národní české
identity, zahlédneme na obrazovkách a snímcích
v časopisech a novinách málokdy. Proto je skvělé,
že každé číslo Lípy má na přední polotuhé desce
fotografický portrét té či oné velké osobnosti
dnešní národní kultury, a na zadní desce repro-
dukci význačných výtvarných verků umělců
vzdorně oddaných svému národu. Tu Lípa pře-
kládá, co režimní média vytěsňují.

Tak je tomu i uvnitř čísel (od čísla 2/2016 už pra-
videlně 112 stran!), doslova našlapaných statěmi,
verši, projevy, recenzemi, medailony, glosami, citáty

a informacemi. Velká část textů bývá přetisk z tý-
deníku Unie českých spisovatelů, ale nejen z nich;
jsou to tvůrčí činy, které by neměly zmizet s novi-
nami, v nichž vyšly a které si málokdo ukládá.

Jan Poláček se mě nikdy neptal, co z mých textů
má do Lípy vybrat, neomylnou rukou zařazuje ob-
vykle to, co bych zařadil sám, co – řečeno proslu-
lým výrokem velkého českého kritika – snad
nezemřelo s dnem.

Přitom každé číslo vyniká promyšlenou a půso-
bivou skladbou, vyvážeností. A co nelze neocenit,
ale možno snad i vytknout: Jan Poláček, který už
před převzetím Lípy psal pozoruhodné verše
i prózu, výsostně ironickou a hluboce lidskou
(vzpomínám na jeho Bezdomovce), dává přednost
jiným. A i jeho větší objevné autorské podíly na
Lípě jsou k poctě tvůrčích lidí, o nichž bychom měli
vědět, jako je tomu například u jeho čtyřstránko-
vého, velmi osobního rozhovoru s „hudebním klau-
nem ve fraku“ Vladimírem Pintou (Jak Vladimír ke
štěstí přišel; Lípa 1/2016).

Pět ročníků Lípy představuje živou kroniku po-
sledních pěti let rozmachu sebevědomí české ná-
rodní kultury, a doplňuje se výborně s osobitou
kronikou téže právě uplynulé pětiletky, jakou je
svazek Bordel na kvadrát, výbor z publicistiky Karla
Sýse.

K jubileu patří přání. Co Janu Poláčkovi přát?
Klid a pohodu k práci. Čas psát vlastní verše
a prózu. A aby se Lípě podařilo vyjít z karantény
a najít ne další stovky, ale tisíce čtenářů nejen na
levici, ale i na pravici, kde je přece pořád dost lidí,
jimž není český národ pominutelný nepohodlný
přežitek.

LUK 21. 3. 2018

JAN POLÁČEK: 60
Nejsem hispanista, nevím, kolik let bylo donu Quijotovi de la Mancha, když se ještě pouštěl do zápasů

s větrnými mlýny.
Honza Poláček sice dovršil šedesátku, ale neúnavně bojuje pořád. Neboť co je dnes jiného než zápas

vydávání časopisu? Byť by se jmenoval po staročesku mírumilovně Lípa?
Honza Poláček se stejně jako španělský rytíř nikdy nevzdává, nedbá na nepřízeň doby ani okolí, byť

tuto nepřízeň občas sám přivolává, ne-li vyvolává.
Jedno je jisté – ve stojatých vodách se rodí leda bacily. Kde voda proudí, kde to víří, tam se daří nej-

bystřejším rybám.
Přejme mu proto, aby neustrnul, nenechal se odradit, vždyť každý i sebetenčí živý pramínek pomáhá

rozehnat smrdutý kal této doby.
Ostatně není ještě starý vykutálený Polák, nýbrž stále mladý Poláček!
LUK 7. 3. 2018 KAREL SÝS
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Tři ruské filmy
PETR BURDA

Měl jsem to štěstí, že v okruhu mých známých
jsou tací, kteří sledují kinematografii nejen ruskou,
ale také bývalých sovětských republik.

Podívej se na internetu zadarmo na tyhle tři
filmy, znělo doporučení, a já si do bloku napsal
názvy. Admirál, Brestská pevnost a Devátá rota.
A nestačil jsem se divit.

Admirál režiséra Andreje Kravčuka a scénáristy
Vladimira Valuckého je velkofilm, který začíná na
moři a končí na daleké Sibiři. Jméno Alexandr Kol-
čak už dnešním mladým nic neřekne, když naše
generace se o něm dozvěděla, že za Občanské
války vedl bílé. Proti rudým, samozřejmě. Pokud
patříte k těm, kteří jste v době školní docházky
alespoň občas otevřeli učebnici dějepisu, pak
víte, že už v době Kolčakova života vedla Si-
biří Transsibiřská magistrála, a tu měli v té
době v držení českoslovenští legionáři.
A když teď hledáme, jak přiblížit historii sta
let československého státu, zhlédnutí filmu,
v němž se o našich legiích nemluví ten-
denčně, je dobrým tipem. Navíc starší gene-
race si může vzpomenout na poznání, že bez
Velké říjnové socialistické revoluce by nebylo
svobodného Československa. Těm vnímavěj-
ším na to odpověď film dá. Ve filmu je však
postava diktátorského a tvrdého A. V. Kolčaka
velmi zidealizována. Po sérii porážek od Rudé
armády byl zbaven veškerého velení nad bílými.
Ačkoli mu byl slíben bezpečný odchod s legiemi
z Ruska, Čechoslováci ho předali levicové vládě
v Irkutsku. Podle vyšetřování Politické komise, slo-
žené z bolševiků, eserů a menševiků, nechal Kol-
čak vykonat tresty smrti nad více než 110 000
lidmi, údajně sympatizujících s komunisty. Podle
dalšího vyšetřování a výpovědí Kolčakových dů-
stojníků byly celé vesnice vyvražděny a vypáleny,
pokud jejich obyvatelé spolupracovali s bandity,
tedy s rudými partyzány. Politickou komisí byl ad-
mirál Kolčak odsouzen k smrti. Zastřelen byl 7.
února 1920.

Druhý snímek Brestská pevnost režisérů Alexan-
dra Kotta a Denise Skvorcova přibližuje dny 2. svě-
tové války, kdy nacistické Německo napadlo
socialistický Sovětský svaz. Brest se stal cílem
prvních útoků německého wehrmachtu. Sověti se

ale drželi v místní pevnosti, která se pak stala mís-
tem jejich hrdinného odporu. Vše viděno očima
dvanáctiletého kluka, jehož rodiče padli ve Španěl-
sku v občanské válce, a kterého starší bratr mírně
šikanuje. Třeba už jen proto, že ten mladší nemá
nárok na pušku, pouze na dechový nástroj, který
postupně zvládá. Tvůrci filmu zde barvu využívají
k podtržení nesmyslnosti a krutosti války, která ne-
vratně účtuje s lidskými životy. A nezamlčují ani to,
že spravedlivého ocenění se tehdejším hrdinům
dostalo až po dlouhých dvaceti letech, a to ještě ne
všem. Svět se pravdivou historii bojů o Brest do-
zvěděl až v roce 1965. Tento důstojný film vznikl
čtyřicet let po tomto datu.

Třetí film, Devátá rota, mě zaujal od první minuty
nejen jménem Fjodora Bondarčuka, který pravdivý
pohled na válku v Afghánistánu dedikoval svému
otci Sergeji Bondarčukovi. To, co se před vámi ode-
hraje, je skutečně hodně tvrdá realita a je jasné, že
poměry v Sovětské armádě jsou diplomaticky ře-
čeno hodně podobné americkým výcvikovým tá-
borům. Nasazení roty do bojové linie má svoje
nejrůznější úskalí. A skončí tak, jak by nikdo neče-
kal. I když nemají celý den spojení, bojují s mudža-
heddíny. Bojují s nimi doslova do posledního muže.
Až když zbylé nepřátele zaženou, dozvědí se, že
všechny ty oběti byly zbytečné. Rusové se z Afg-
hánistánu stahují. Závěr filmu je strhující až do po-
sledních vět. Hlavní hrdina popisuje situaci rok po
té. Neexistuje již ani Sovětský svaz. Někdo se stal
pohádkově bohatým, a jiný zase padnul až na samé
dno.
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Nadepisuju-li svých pár odstavců o knize BOR-
DEL NA KVADRÁT (Futura, Praha 2017, 304 s.) slovy
Každý den bez…, není to proto, abych na ni nav-
nadil čtenáře, kteří pasou po sexu a pornu a mají
za to, že Karel Sýs, nebezpečný to nemrava, je snad
povodí po podnicích v Koruně české, kde klienty
obsluhují holky nahoře, dole a vůbec bez, bez ja-
kýchkoli svršků, rozpaků a zábran. Bez zábran je
asi nejvýstižnější charakte-
ristika způsobu, jak Sýs
v knize komentuje, co mu
připadlo v době od 1. ledna
2013 do 14. srpna 2017 –
tedy z 1687 dní za nutné
zaznamenat a komentovat;
k čemu měl a chtěl co říci.
Učinil tak 179 texty všeho
druhu. Pomyslíme-li na ti-
síce veršů, které ve stejné
době souběžně vychrlil
a vydal (na jejich vyčíslení
je má záliba v počtech
krátká), nelze pochybovat
o tom, že žije podle zásady,
kterou rád jeho přítel,
bystrý a moudrý novinář
a redaktor psává místo po-
zdravu na konci svých do-
pisů, podle zásady „ani den
bez čárky“.

Představuji si ho, jak den
co den, než večer ulehne,
píše a píše, jako se věřící právě modlí a modlí. Je
to jeho způsob – v jeho případě (be)zbožného –
přání přispět k tomu, aby svět – a píšící nebo se
modlící člověk – byl lepší.

Zásada „nulla dies sine linea“ podle Gaia Plinia
Staršího vyznačovala řeckého malíře Apella, dvor-
ního malíře na makedonském a pak i ptolemaiov-
ském dvoře, z jehož rozsáhlého výtvarného díla se
sice nedochovalo vůbec nic, ale vzdělanci vědí
z Lukianova důkladného popisu Apellova alegoric-
kého obrazu Pomluva, že zpodobil Nevědomost,
Podezřívavost, Klam, Závist, Podlost a samu Po-
mluvu. Apellés byl nejen neuvěřitelně pilný, jako je
po více než dvou tisíciletích Sýs, ale působivě po-

stavil na pranýř právě to, co – inspirován popisem
Apellovy Pomluvy – viděl a ztvárnil ve své době
Dürer, co před ním viděl Dante, po Dürerovi Komen-
ský, a co dnes v české a globální společnosti, po-
litice, médiích pranýřuje, nebera si vůbec žádné
servítky, Karel Sýs, Apokalypsou podle Joba a ji-
nými verši, ale také publicisticky, často i v těch tex-
tech, kde připomíná jubilea nebo píše o knihách

a dílech přátel, jimž rád
mluví na vernisážích, píše
do katalogů a doprovází
slovem jejich publikace –
a co spolutvoří knižní exi-
stenci jeho deníku.

Sýsovy komentáře
k době, událostem
a lidem, tu jízlivé, tu las-
kavé, jsou řazeny podle
data, jejich souvislý
prudký proud nepřerušují
žádné údaje o tom, zda
a kde byly publikovány
nebo zda a které tiskne
z rukopisu. Z médií všeho
druhu Sýs opakovaně na-
bírá a komentuje „perly
sviňské doby“, zavile ne-
návistné, pomlouvavé,
pustě generalizující výroky
prefíkaných stoupenců
pravdy a lásky. V podob-
nou sérii možná v nějaké

další knize sžíravých invektiv i věcných informací
rozvine prozatím jedinou parodickou „hlídku centra
terorismu a hybridních hrozeb“ Emana Bdělého.

Dennodenně mediálně šířené pomluvy a lži, sá-
zející na nepaměť, produkovanou a garantovanou
kolotočem zábavy až k ubavení, nevybíravé výlevy
osočování, klamu, závisti a podlosti vypočítává Sýs
při každé příležitosti dlouhými seznamy, tu na ad-
resu dnešních režimních autorů, stýskajících si, že
je jejich režim, jemuž přičinlivě slouží, nijak nehýčká
(A bude hůř, páni spisovatelé!, 29. 1. 2014), tu na
XVIII. brněnské česko-slovenské konferenci 10. 12.
2014 (Poezie mlčící a nemlčící) nebo ve svém přís-
pěvku pro Kongres slovenských spisovatelů 2016

Každý den bez…
MILAN BLAHYNKA
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v Trenčianských Teplicích (Literatura na porážku).
A ovšem v rozhovorech a odpovědích do anket (např.
akademického Ústavu pro českou literaturu Spiso-
vatelé a cenzura 2014). A právem si neodpouští za-
znamenávat hyenismus, s jakým se kdejaká tvůrčí
nula hbitě vrhala na „možná posledního šťastného
básníka“ se záviděníhodným gargantuovským ape-
titem (to na festivalu Nezvalova Třebíč 2015).

Zatímco nepřátelé básníků trvale oddaných „so-
cialistické naději,“ nepřátelé rekrutující se z jejích
někdejších dočasných dogmatických vyznavačů,
opírají se ve svých pomluvách doby a lidí o fámy,
spekulace a podezírání z podobných špatností,
v jakých vynikají sami, Karel Sýs si nemusí domýš-
let a vymýšlet. Vybaven záviděníhodnou pamětí
a neuvěřitelně bohatou znalostí dobových pra-
menů, novin, časopisů a knih prostě jen cituje. Aby
ukázal, jaký vlastně byl Ferdinand Peroutka (jedna
z režimních ikon) člověk a občan, což jasnozřivě
věděl už Jiří Wolker a Peroutka to na sebe prozradil
útoky proti devětsilské umělecké avantgardě, jež
vyvrcholily jeho směšným pokusem zesměšnit Vla-
dislava Vančuru, a naplno se to ukázalo v lavírování
jeho Přítomnosti během druhé republiky a na za-
čátku Protektorátu. Proč by se měl Sýs pachtit hle-

dáním článku, jímž Peroutka údajně označil Hitlera
za gentlemana, když pro plné pochopení, jaký Pe-
routka vlastně byl, stačí mu ocitovat Přítomnost
z 26. dubna 1939, podle níž Vůdce „zajistil si
právo“ (právo!) „pořádat střední a východní Evropu
po svém“ a „stanul na onom významném rozcestí,
kdy snad z vůdce národa se stává vůdcem ná-
rodů“. Bordel na kvadrát by se dal nazvat knihou
usvědčujících citátů; citátů jasně usvědčujících
z podlosti, z pokrytectví, a z chameleónství včerejší
i dnešní mravokárce.

Je však i knihou usvědčující dnešní majitele
klíčů objevováním povážlivé podobnosti jejich ja-
zyka jazyku nacistické a protektorátní propagandy.
Tu je přímo mistrovským textem imaginární „ex-
kluzivní rozhovor s Josephem Goebbelsem“ Prapor
Evropy na stěžni říšské korouhve, v němž si „mi-
nistr lidové osvěty a propagandy třetí říše“ pochva-
luje servilní projevy „státního prezidenta“ Háchy
a svého „takříkajíc kolegy“ Emanuela Moravce. Ten
přece „předpověděl existenci Evropské unie pod
taktovkou Říše“ a „varoval před imperiálními
choutkami“ Ruska. Choutky třetí Říše na Ukrajinu
a Krym dává Sýs vyjevit Goebbelsovi citujícímu Hit-
lera, Himmlera a maršála Keitela. Nakonec se ho
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Milan Blahynka, Ida Florianová a Jan Poláček na oslavě 70. narozenin Karla Sýse. Foto Vlastimil Hloupý
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ptá na cestu prezidenta Zemana do Moskvy. Goeb-
bels nezaváhá: „Konečné řešení (!) je v tomto pří-
padě velice snadné: dejte mu do pasu razítko
Rückkehr unerwünscht (Návrat nežádoucí, pozn.
red.) a bude po voglech.“ Nečetli jsme to velmi po-
dobné přání českých režimních publicistů pak po
vydání Bordelu na kvadrát?

Ať píše o (nyní už umně tajených) sudeťáckých
záluscích, ať o otázce kolaborace (zvlášť důkladně
v úvaze Kolaborovala-li či nekolaborovala-li Lída
Baarová?) nebo o hrdinství, nebyl by to Sýs, kdyby
nedal slovo svému daru humoru, který podle Van-
čury „není smáti se, ale lépe věděti“. Nad tvrzením
Lídy Baarové, že v době svého uhranutí Goebbel-
sem a obdivu k němu nikdo netušil, „co přijde,“
Sýs připomíná, že Chamberlain „musel vědět“, „a
vida, Chamberlaina nikdo po válce nezavřel! Ani
vlasy mu neostříhali!“

I v tomto spíše esejistickém než publicistickém
Bordelu na kvadrát Sýs zůstává básníkem, jehož
jedinečnou předností je imaginace, invence a dar
lapidárního slova a velkorysá empatie. Invence?
Například v inovaci úsloví: „Jeho otec se musí otá-
čet v urně.“ Lapidární slovo? Když vypočetl vše, co
v menší nebo větší míře páchali v době Protekto-
rátu podobně jako Baarová mnohé další nejen he-
rečky a herci z povolání, dokáže na osmi řádcích
shrnout, proč říká, že kolaborovala. Musí to říci
proto, že „nejen dnes je ona zástupně líčena coby
zcela nevinná oběť a Protektorát je prezentován
jako období, kdy ne všechno bylo špatné“, neboť
„byl pořádek, nízká kriminalita – bodejť taky ne,
když věznice a koncentráky praskaly ve švech!“
A co je hlavní: „Kdyby Hitler nešel po Židech, tak
vlastně byl docela dobrej. Koneckonců předvídal
dobu, stejně jako Eman Moravec. Evropa se sjed-

notila, a pod německým vedením, akorát že Berlín
nevládne červenými vyhláškami, nýbrž povely
z Bruselu…“ A velkorysá empatie? „Je mi líto bý-
valých disidentů, kteří snad věřili, že si snad res-
taurovaný kapitalismus nasadí lidskou tvář.“

Nakonec jsem si nechal poděkování. Ze 179 za-
stavení v knize je (počítal-li jsem dobře) 46 věno-
váno nejrůznějším knihám. Sýs umí vyzdvihnout
jejich přednosti a také odhalit jejich slabiny. Některé
staví právem na pranýř nebo na hanbu, u mnoha
oceňuje jejich pečlivou faktografii, ale konstatuje
její zbytečné nebo dokonce znehodnocující zalévání
ideologickou omáčkou, tak jako je tomu i tam, kde
„režimní publicistika je nakažena morem: kdokoli
chce byť jen mírně a opatrně kritizovat současnou
žumpu, musí se nejprve otřít o Husáka a spol.“. Dě-
kuji Sýsovi za upozornění na řadu titulů, které jsem
na nepřehledném knižním trhu nezaregistroval
a nedostal do ruky. Když jsem si je po přečtení jeho
referátu jako velezajímavé vypůjčil v knihovně,
s úžasem jsem zjistil, že je už celé číst nemusím –
to, co je v nich cenné, nebo naopak donebevolající
o trest, Sýs vyhmátl a přesně reprodukoval. Tím je
s to uspořit čtenářům mnoho času a námahy. Nikdo
nemůžem přečíst všechno, a v tom je jedna důle-
žitá, často a dnes zvláště zanedbávaná povinnost
kritiky: obracet pozornost k hodnotám a odrazovat
od často vlezlých pahodnot. Je dobré mít kritika, na
tuto jehož schopnost, kritické umění a solidnost je
spolehnutí. Takovou kritičkou byla mi vedle F. X.
Šaldy, Otokara Fischera a Pavla Eisnera Marie Puj-
manová, i Bedřich Václavek, Kurt Konrad, ale i bás-
níci veršem i v próze, počínaje už Havlíčkem
a Nerudou: Vančura, Čapek, Nezval, Seifert, Kunde-
rové. A dnes právě Sýs.

LUK 7. 2. 2018

Unie českých spisovatelů, z. s., svolává pro své členy
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

v sobotu 26. května 2018 od 10.30 do 13 hodin, v Praze 1, Politických vězňů 9, 1. patro, č. 76.
Program:
1. zpráva o činnosti
2. zpráva o hospodaření
3. volba volební komise
4. vystoupení Věry Beranové na téma „100 let republiky a kultura“
5. volba předsednictva
6. diskuse
7. zpráva volební komise
Účast nutná! Srdečně zve předsednictvo UČS.
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Tri knihy, ktoré ma zaujali
MILAN STANO

Veľmi ma zaujala kniha mladého českého histo-
rika Michala Macháčka GUSTÁV HUSÁK. Čítal a štu-
doval som ju skoro celý mesiac. Písal ju 9 rokov,
prešiel množstvo archívov, aj ruských, hovoril s pa-
mätníkmi. Veľa materiálov mu dala husákova ro-
dina, spolupracovníci... Vznikla objemná, zaujímavá
kniha. Husák vzišiel z biednych sociálnych pome-
rov, vyrastal ako polosirota a vyštudoval právo. Celý
svoj život chcel napraviť sociálne pomery. Bol hú-
ževnatý, vzdelaný, nezlomilo ho
ani mučenie vo väzení. SNP si
bez jeho zástoja ťažko predstaviť.
Jeho politika však bola limito-
vaná geopolitikou. Sovieti mali
zaňho náhradu Biľaka, Jakeša
a iných. Nepodarilo sa mu, aby
sovietske okupačné vojská
odišli. Vlastne, mysleli sme si, že
on vládne, v skutočnosti bol
v rozhodovaní bezmocný, a nako-
niec sa stal osamoteným “väz-
ňom” na Pražskom hrade. 

Pri lúskaní knihy som sa vrátil
do mojich študentských čias,
kedy sa Husák na študentskej
besede vyslovil o vtedajšom slo-
venskom znaku ako o živánskej pod Kriváňom
a bol za vrátenie tradičného dvojkríža a slovenskej
zástavy do nášho verejného života. Spomenul som
si aj na jeho pamätný výrok z januára 1970: „Musíš
tak rýchle utekať, až budeš určovať smer“. Machá-
ček používa všetky spôsoby ako urobiť knihu pú-
tavou a čítavou. Dokumenty strieda so
spomienkami pamätníkov, aj jeho protivníkov,
s vtedajšími reáliami, výňatkami z tlače, nezná-
mymi fotografiami, dokonca i karikatúrami a ane-
kdotami. Zaujala ma jedna, z doby zvolenia Husáka
za československého prezidenta z roku 1975, ktorá
sa mi oživila v pamäti: „Štúr dal Slovákom jazyk,
Hlinka a Tiso štát a Husák k nemu pripojil Čechy
a Moravu“

Husák bol reálny politik a videl veci také aké
sú. Macháček píše o ňom bez predsudkov, lebo
politika je stret záujmov a boj o moc. Kto v politike
nemyslí mocensky, nemyslí vôbec. Husáka od
mladosti sprevádzal idealizmus so vzdorom a túž-

bou po sebarealizácii. Jeho mentor a vzor mu bol
Clementis. Bol pripravený a vybavený, aby zohral
významnú úlohu v SNP, v organizovaní nových po-
merov po vojne. Presadzoval rovnoprávnosť Slo-
venska s Čechami, odmietal pražský centralizmus
a chcel, aby na Slovensku vládli slovenské ná-
rodné orgány. Tento program eliminovali tri praž-
ské dohody a obvinenie Husáka z buržoázneho
nacionalizmu a následné väzenie a mučenie. Je

irónia, že sa tu stretol s politikmi
a cirkevnými hodnostármi, kto-
rých dal sám pozatvárať. Komu-
nistický mlynček, ktorý pomáhal
roztáčať, zomlel aj jeho. Nikdy
som nemohol pochopiť politiku
komunistov, ktorá ničila a zabíjala
vlastných členov, vlastnú inteli-
genciu. Možno aj preto som tam
nikdy nechcel vstúpiť.

Macháček rozoberá, či bol
Husák národným komunistom, eu-
rokomunistom, alebo stalinistom.
Prikláňa sa ku konštatovaniu, že
bol národne orientovaným komu-
nistom. Ťažko si predstaviť vytvo-
renie federácie bez jeho úsilia,

a tým vlastne obkľukou položil základy aj dnešnej
demokratickej Slovenskej republiky. Keď som čítal
túto knihu, uvedomil som si, aké dôležité je pozna-
nie našich národných a politických osobností. Toto
poznanie by malo byť vo výbave každého kultúr-
neho Slováka. Lebo neznalosť našich dejín nikoho
neospravedlňuje. Tým by sa malo aj eliminovať
množstvo politických hochštaplerov v slovenskej
politike, lebo vzdelaní voliči by ich nikdy nezvolili.

**************************************************
Ďalšia kniha, ktorá ma zaujala je od slovenského

spisovateľa Ľuba Olacha VAVRO ŠROBÁR. Je o za-
budnutom slovenskom politikovi, ktorý najdlhšie
pôsobil v našej politike a prežil všetky režimy. Jeho
pozoruhodný život sa stal námetom pre Olacha
i preto, lebo zo strany matky bol jeho vzdialeným
príbuzným. Šrobár má nálepku silného „Čechoslo-
váka“, ktorý slúžil českým záujmom a nikto nepo-
ukázal jeho slovenský rozmer, keď na konci 19
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storočia pôsobil ako národný buditeľ a prebúdzal
zaspaté politické myslenie na Slovensku.

Šrobár je zaznávaný zo všetkých strán a pritom
predstavuje kľúčovú postavu prevratu na Sloven-
sku v roku 1918, keď vznikalo Československo. Bez
jeho zástoja, kde ako splnomocnenec vlády pre
Slovensko bol vlastne osloboditeľom Slovenska
z maďarského područia. Svojou šikovnou a tvrdou
politikou zmaril maďarské znovuobsadenie Brati-
slavy na začiatku roku 1919. Zaslúžil sa i o porážku
Východoslovenskej republiky, ktorú založil maďa-
rón Dvorčák a chcel ju pripojiť k Maďarsku. Boli to
turbulentné časy.

Mladý Vavro Šrobár študoval na kež-
marskom gymnáziu. Tu ho ako pansláva
vylúčili a nemohol študovať na žiadnej
škole v Uhorsku. Pomohli mu ľudia z Ma-
tice slovenskej, najviac redaktor z Ná-
rodných novín Ambro Pietor, ktorý mu
poradil a vybavil, aby doštudoval na čes-
kom gymnáziu v Přerove. V Prahe  vyš-
tudoval medicínu na Karlovej univerzite.
Jeho profesorom bol Masaryk, ktorý pre-
budil v ňom politické myslenie. Rozšíril
sa mu kultúrny a vzdelanostný obzor,
takže lepšie videl a akých zostalých po-
meroch je uhorské Slovensko. Videl lep-
šie chyby Slovákov s porovnaním
k českým pomerom. Jeho priateľom
a kmotrom bol Andrej Hlinka. No postupne sa mu
odcudzil a rozkmotril sa s ním. V Hlinkovi videl ne-
vzdelanca, zaostalého klerikála, ktorý neuznával
vedu a pokrok a v Šrobárových očiach bol symbo-
lom konzervatívnej zaostalosti Slovenska. Olach

v knihe vykresľuje pomery vo vtedajšom Uhorsku.
Prebiehala tu tuhá maďarizácia, ktorá ničila aký-
koľvek slovenský pohyb. Národovcov zatvárali do
väzenia, prenasledovali, vyhadzovali zo zamestna-
nia, slovenskí politici upadali do pasivity. Šrobár
kritizoval Vajanského mesianizmus a rusofilskú ori-
entáciu na zaostalé cárske Rusko. Stal sa hlasi-
stom a hlásal, že iba drobná politická práca môže
Slovákov politicky prebudiť a zachrániť ako národ.
Jeho presvedčenie bolo, aby sme sa nespoliehali
na ruského cára, že nás oslobodí od maďarskej po-
roby, ale musíme sa oslobodiť sami. Píše aj o tom
ako ho Masaryk upozornil, že na uhorskom Sloven-

sku, podľa jeho zistení a štatistík sú Židia
vo veľkej miere úžerníci a šíria alkoholiz-
mus, lebo až 95 percent licencií na výrobu
a výčap alkoholu majú Židia. Vavro Šrobár
ako minister s plnou mocou na Slovensku
po prevrate 1918 vec napravil a Židom dal
iba 10 percent koncesií.

Šrobár sa cítil v politike ako ryba vo
vode. Málokto vie, že sa podieľal na vyhlá-
sení SNP a bol spolu s Husákom predse-
dom SNR. Po skončení povstania bol
v Moskve a spolu s Benešom ho v januári
1945 prijal sám Stalin. Ten si ho veľmi obľ-
úbil, vážil a naplno sa mu naplno venoval
ako politikovi číslo 1. Všetkých to prekva-
pilo. Kým Beneš iba uchlipkával z pohá-

rika, Stalin so Šrobárom poctivo obracali poháriky.
Stalin vzal pod pazuchy Šrobára a všetkých pozval
do kinosály. Dal im tam premietať film o dobýjaní
Budapešti Červenou armádou. Keď ukazovali roz-
bitú maďarskú metropolu, Stalin vraví natešenému
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Mé prvotní seznámení s tímto autorem proběhlo
na internetu spíše náhodou. Pátral jsem tehdy na
internetu po malbách Libora Vojkůvky, rozhodnut
dát jeho obraz do Lípy, a krom jeho děl jsem tam
narazil i na obrazy, které jakoby z oka vypadly Voj-
kůvkovi, leč jejich autorem nebyl. Tak jsem poprvé
narazil na mě do té doby neznámého malíře, který
přesto nebyl Vojkůvkovým epigonem, který byl
svůj, ale společné s ním sdílel nesmírně pozitivní
a působivé poselství svých maleb. To u mnohých
dalších autorů není samozřejmostí. Je to možná
odraz dnešní depresivní doby, ale podle mne, a
myslím, že nejen podle mne, je lépe se negativ-
nímu působení okolního světa bránit vytvořením
svého vlastního, kladného světa, viděného jako v
tomto případě neodolatelnou vojkůkovskou opti-
kou. Jeho veselé, až naivistické obrazy, kterými
štědře zásobuje své stránky na Facebooku, plné
zvířátek, rostlinek, broučků - prostě plné života -
mi vždy udělají radost a potěší mne na duši i na
srdci. Zároveň zde ale musím také zmínit, že má
původní snaha získat od Libora Vojkůvky repro-
dukce, respektive fota jeho obrazů v potřebném

rozlišení, selhala. A to i přes nápomoc jeho kama-
ráda, který ochotně zaslal fota jeho maleb, leč ty
se nedaly použít. A bohužel prý ve větším rozlišení
nejsou k dispozici... Tak snad někdy příště. Ale s
Tomášem samotným jsme se brzy stali fejsbůko-
vými přáteli, a fota obrazů v potřebném rozlišení
nejsou problémem. On je vždy potěšen, když získá
na FB nového kamaráda.

Tomáš Limberk je skutečně hyperaktivní člověk
a malíř. Nepřekvapuje jeho opravdová zanícenost
pro spoustu věcí najednou, je milovníkem všeho
zbytečného a krásného, kaktusář, palič slivovice,
sportovec v záloze – tady musím ale dodat - v ak-
tivní záloze, běžkař na lyžích, vařič marmelád, ná-
vštěvník galerií, vystavujících obrazy jiných
výborných malířů, cestovatel tuzemskou krajinou,
ale i tou jinou. Na fujsbůku jsem mu na to konto
také napsal, že nechápu, jak to všechno stíhá??

Neskutečný… A to stále maluje další a další
krásné, laskavé a pozitivní obrazy. Jen málokdy se
mu stane, že se mu tam připlete i něco jiného. Našel
pro sebe cestu, a po ní se vydal se srdcem na dlani.
A to se ještě na plný úvazek věnuje rodině…

TOMÁŠ LIMBERK A JEHO VNITŘNÍ SVĚT
JAN POLÁČEK

Vavrovi: „Dobre sme zničili Budapešť, čo myslíte,
mali by sme ešte viac, čo radíte milý Vavro ?“

Privítal som túto knihy môjho kolegu a priateľa
Ľuba Olacha ako veľmi dobrý počin, lebo obozna-
muje širokú verejnosť o živote významného sloven-
ského politika v našich dejinách. A ešte niečo.
Veľmi rád som túto knihu nezištne ilustroval svo-
jimi karikatúrami. Lebo nadhľad a humor patrí
k lepšiemu poznaniu dejín.

**************************************************
Ondrej Zimka napísal k svojej osemdesiatke

zaujímavú knihu ZABUDNUTÁ ZÁHRADA. Je to
vzácna kniha s osobitnou zimkovskou vôňou. Sú
v nej autorove spomienky na svoje detstvo, na jeho
rodičov, na rodákov, ktorí žijú uprostred nádhernej
kysuckej krajine. A to všetko je napísané s ľahkos-
ťou ako je Zimkove výtvarné umenie. Pri čítaní
knihy sa lepšie vžijete do jeho imaginatívnych ob-
razov ale aj do humoru jeho karikatúr. 

Otvoríte okno do Zimkovej hlavy z ktorej vám li-
etajú kysucké bosorky s eleganciou im vlastnou.

Letia nad krajinou jeho detstva v ktorej sa to len
hemží postavičkami, strigôňmi, bogynkami, čarov-
nými vílami ale aj reálnymi postavami, žandármi,
pastiermi a nahými vílami. pripomenulo mi to moje
detstvo, lebo aj ja som si urobil radosť napísal som
pred rokmi knihu príbehov o mojej rodnej Kálnici.

V umelcovom detstve sú všetky jeho najkrajšie
námety. Lebo je to studnička, z ktorej sa dajú čerpať
inšpirácie a človek je stále smädný. Ondro Zimka je
Kysučan a svoj kraj má rád. V knihe často používa
rodné kysucké nárečie. Text je tým obzvláštnený, no
chvíľu to trvá nárečie rozpoznáte a postupne rozlú-
štite zmysel slov výrazov. Našiel som tam aj množ-
stvo dobových historických fotografií a Zimkových
obrazov, ktoré vhodne dopĺňajú Zimkovské príbehy.

Svoje rodisko má vo veľkej úcte, lebo mu vďačí
za veľa. Kysuce a Kysučania sú jeho hlavnou
témou. Veľmi vám túto knihu odporúčam, lebo ňou
lepšie pochopíte tohto originálneho významného
slovenského umelca. A som rád, že Ondrík je nielen
môj kolega, ale aj dlhoročný kamarát.
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Narodil se v Kyjově v roce 1973, pak přesídlil
do Přerova a nyní tvoří v Brně, kde již zakotvil. Od
dětství tuze rád maloval, nejdříve obyčejnou tuž-
kou, pak různými vodou ředitelnými barvičkami.
Kolem 16. roku svého věku pocítil potřebu, přes-
něji touhu, vytvářet obrazy. Tyto své výtvory si ne-
chával zarámovat a obdarovával jimi svou rodinu,
přátele a známé. Také se často díval do výloh ga-
lerií a žasl nad tvorbou jiných malířů. Asi tak ve
svých 20 letech narazil někde, veden asi osudem,
na jeden obraz od malíře Libora Vojkůvky a ten
mu doslova učaroval. Maloval již tehdy podobné
motivy jako tento jeho vzor, tedy zejména přírodu,
ovšem Vojkůvka tak činil naprosto precizní tech-
nikou, že ho tím doslova ohromil. Ovšem ne
všechny jeho obrazy se Tomášovi také líbí, což
platí mimochodem i o mně. Tomáš má sám natolik
bohatý vnitřní svět, že nikdy rovněž nenamaloval
jedinou repliku Vojkůvkových obrazů, a v součas-
nosti se s ním dokonce spřátelil. Dostal od něho
nádavkem mnoho užitečných rad, co se týče
barev, pláten, ředidel a laků. Začal se čím dál více
zajímat o techniku malby, tedy nejen o to, co na-
malovat, ale také jak to namalovat, čím ředit, na
jaká plátna, aby obraz vydržel ve vynikajícím

stavu co nejdéle… Dlouhověkost jeho obrazů se
pro něho stala jednou z priorit. Studuje proto res-
taurátorské knihy a příručky, hltá informace o ole-
jomalbě, které se věnuje. To postrádá u většiny
současných malířů, a zejména to postrádá u vy-
studovaných malířů a výtvarníků. Sám přitom
nikdy nechodil do žádné umělecké školy, ani ne-
absolvoval žádný kurz a ani to nikdy neměl v
plánu, jelikož takto zcela svobodně maluje, co
chce, kdy chce a jak chce. S originály jeho obrazů
se dnes již můžete setkat v mnoha galeriích po
celé naší republice. Například je to Brno - galerie
D, Zlín - galerie Kincová, Kladno – galerie Radost,
Olomouc – galerie Anděl, Ostrava – galerie Ame-
tyst, Frýdek-Místek – galerie Pod Zámkem, etc.
Je malířem samoukem, který se ve své tvorbě ne-
snaží nic šifrovat, nic utajovat, symbolizovat.
Podle svých slov do obrazů intuitivně dává čistou
a jasnou radost ze života, pozitivno, slunce a pří-
rodu ve všech možných jejích podobách. Jde mu
o to, aby malba zářila krásnými, oku lahodícími
barvami, motiv aby byl veselý a zábavný, s příchutí
lásky. Tomáš Limberk je rád, že si jeho práce našly
své příznivce, že jeho obrazy občas potěší něja-
kého člověka a udělají den hezčí. A o to mu jde.
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Žít naplno
ALEŠ GROF

Laudatio na Jožo Ráže

Keby bolo niečo, čo sa ti dá sniesť okrem neba
nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol
vždy znova a rád k tvojim nohám, dobré věci ako
vodopád.

Začnu jedním z jeho výroků. V jednom z rozho-
vorů o sobě říká větu, která jej plně charakterizuje,
říká o sobě:

„Strach a peníze jsem nikdy neměl.“
Myslím si, že to velmi přesně vystihuje podstatu

jeho osobnosti.
Také jsem se soustředil na dokreslující výroky

jeho nejbližších spolupracovníků, kteří o něm ří-
kají:

„Je to neuvěřitelně skromný a přitom panovačný
člověk.“

„Jeho bipolarita je extrémní.“
„V soukromí je velmi úslužný, ale

přitom je schopen kouřit cigáro s pre-
miérem Mečiarem před televizní ka-
merou.“

„Kdyby Slovensko chtělo být dikta-
turou, pak by pan Jožo Ráž byl nejlep-
ším diktátorem!“

Já bych se chtěl krátce zamyslet
nad tím, zda je správné, že je pan Jožo
Ráž popisován jako kontroverzní
osoba?

Myslím si, že to správné není.
Všechny jeho činy mají jednu společ-
nou linku, kterou je velmi silná potřeba
žít život naplno a každý, opravdu každý děj a pocit
hluboce a poctivě prožívat.

A to Jožo Ráž umí – můžete to sledovat v růz-
ných situacích – ať třeba otevírá dveře krásné
ženě, nebo si povídá s premiérem, když zpívá na
pódiu, řídí firmu, závodí v autě, prohání motorku…
Vše co dělá, tak dělá poctivě a naplno.

Málokdo z nás to takto umí. Málokdo z nás je
schopen si uzpůsobit život tak, aby se nezdržoval
zbytečnostmi, aby se ihned a dobře rozhodl.

A právě tím se špičkoví umělci, takoví jako Jožo
Ráž, odlišují od nás ostatních.

Ale nemyslete si, oni to také nemají jednoduché
– většinou mají tyto schopnosti vrozené, většinou
moc nepřemýšlejí:–), žijí a rozhodují se instinktivně
a impulsivně, ale oproti nám velmi hluboce
a s chutí prožívají každou vteřinu svého života, což
je pro mnoho lidí nepochopitelné, někdy i nestra-
vitelné.

Proto o nich ostatní lidé často říkají, že jsou
plni protikladů, ale to je nepochopení. Tito lidé
nejsou plni protikladů, oni sami jsou protiklady
– protiklady každodenní šedi, protiklady všed-
nosti, lumpárně, stereotypu, protiklady marnosti
– jejich velmi silná potřeba žít svůj život čistě
a naplno je pro nás všechny příkladem, příkla-
dem, jak nenechat marně uplynout svůj život.

Zpěv Jožo Ráže probouzí mrtvé k životu, on sám
je toho názorným příkladem.

V roce 1999 po vážné nehodě na motorce, kdy
ležel dva měsíce v nemocnici na bratislavských
Kramároch, jistě s velmi pěknými sestřičkami
z Kramárov – no a vidíte – ani tady si nedal pokoj,
v klinické smrti dostával od svých strážných andělů
na uši sluchátka, a pouštěli mu nahrávky jeho
písní, aby se vrátil k životu. Podařilo se.

Ale jemu samotný návrat ze záhrobí na svět ne-
stačil, jemu nestačilo ani to, že jeho kapela je nej-
úspěšnější kapelou Československa všech dob.
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Jožo se stal sbormistrem největšího pěveckého
smíšeného sboru světa.

Možná se ptáte, jak se to stalo? Sedmdesát tisíc
diváků v roce 2003 na pražské Letné zpívalo spolu
s ním celý večer jeho písně, všichni znali nazpaměť
texty i melodie, které nám všem celý život znějí
v duši a přinášejí nám dobrou náladu.

A to nikdo neví, kolik lidí si jeho písničky pro-
zpěvuje každý den. Podle mne miliony.

Buďme rádi, že se Jožo Ráž narodil v Českoslo-
vensku, jak sám říká. Asi se opravdu nebojí, pro-
tože zpívat slovensky, byť je to pro nás Čechy velmi
libozvučné, je i určitá podnikatelská odvaha, i když
dnes mnohem větší než v roce 1968, kdy byla za-
ložena skupina Elán.

Jsme malé země, počet českých a slovenských
fanoušků je velmi limitovaný a přesto Jožo Ráž zís-
kal naprosto neuvěřitelných 25 platinových desek.
To je snad největší počet získaných platinových
desek pro hudební skupinu na celém světě vůbec.

Kdyby se Jožo narodil třeba v Americe, mělo by
to několik dopadů.

Určitě by tu dnes s námi nestál, což by byla ve-
liká škoda. Jestli by se Američan Ráž nebál, to
nevím, ale vím zcela jistě, že peníze by dnes ur-
čitě měl, protože pokud by v Americe získal
25 platinových desek, musel by prodat více než

25 milionů hudebních nosičů a za to by dostal
spoustu peněz. My jsme velmi rádi, že se tak ne-
stalo, i když chápeme, že jeho peněženku to může
mrzet.

Koncerty Elánu se v Čechách vyprodají rychleji,
než koncerty skupiny Roling Stones. To je jasný
důkaz, že Jožo Ráž je nám lidsky blízký, že byť su-
perstar, je Jožo Ráž především člověk, který má
dar zpěvu přímo od boha.

Končím toto laudatio jeho výrokem. Řeknu jej
česky, abych svojí slovenštinou neurazil:

„Umím jen zpívat a šoférovat, jsem motorkář en-
durák, a když držíš mezi svýma nohama 145 koní,
pocítíš, byť klamný, pocit svobody, a po chvíli ti je
dovoleno zapomenout, že máš nějaké problémy.“

A chtěl bych tento výrok doplnit, že: „stejně tak
jako jemu 145 koní mezi nohama, tak nám jeho
písně dlouhou dobu dovolují zapomenout na naše
problémy.“

Skládám mu tímto hold, a také ho skládám
strážných andělům, kteří se museli neuvěřitelně
nadřít, aby zůstal naživu a mohl tvořit.

Jeho hlas nám desítky let přináší dobrou náladu.
Jsme moc rádi, že se narodil v Československu
a že tvořil pro naše občany, kteří jsou mu za jeho
celoživotní dílo náležitě vděčni.

LUK 22. 11. 2017

Předsednictvo na Cenách UČS za rok 2017. Zleva Alexej Mikulášek, Karel Sýs a Jan Poláček. Foto Jaromír Vašek
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25 let Výboru národní kultury
MARIE VESELÁ

V letošním roce jsme si připomenuli čtvrt století
existence občanského sdružení VNK, založeného
3. prosince 1993. 

Tehdy se na břehu Vltavy, v budově Mánesa
sešlo kolem stovky účastníků z řad literátů, výtvar-
níků, herců a dalších osob z oblasti kultury.

Doba globalizace a s ní amerikanizační a ger-
manizační tendence dostaly zelenou. V masmédi-
ích narůstalo násilí a vulgarita. Právě proti tomuto
proudu, proti těmto snahám se chtělo vymezit nad-
stranické uskupení, které si dalo název Výbor ná-
rodní kultury. Není bez zajímavosti, že v té době
vzniklo podobné hnutí ve Francii, které chtělo bo-
jovat proti anglosaským vlivům na francouzskou
kulturu a jazyk.

Dnes, po 25 letech se naprosto potvrzují obavy
zakladatelů VNK. Dobře si pamatuji, jak se objevila
naprosto zvrácená snaha rušit v některých regio-
nech malé knihovny. Kultura, školství, rozhlas i te-
levize jeli na „angličtině“, více méně nekvalitní,
dávajíce společnosti najevo, jak jsou vysoko nad
českou malostí. Česká litera-
tura získala najednou okrajové
postavení. Pokud jde o sloven-
štinu, téměř až na výjimky vy-
mizela. Stejný osud potkal
i ruštinu. Osnovy na školách,
počínaje základními a konče
vysokými, najely na vlnu světo-
vosti. Historie naší země je vy-
kládána a upravována ve stylu,
který znevažuje a překrucuje
naše dějiny. Je alarmující, že tento výklad před-
kládá naší mládeži jejich vlast jako bezvýznamnou
zemi, bez národních velikánů v kultuře i historii,
jako národ, který si neumí sám vládnout. Od po-
dobných pseudoúvah už není daleko k obhajobě
nacismu a vytváření jednostranného výkladu su-
detoněmeckého podílu na vzniku 2. světové války.
Takový výklad dělá z našich hrdinů zbabělce a na-
opak, z lidí, kteří se provinili vůči naší zemi, jsou
přes noc hrdinové.

Píše se rok 2018. Co všechno se změnilo za
uplynulých 25 let? Co můžeme čekat od nejistého
vývoje ve světě, co můžeme čekat od nejistého vý-

voje v Evropě? Čes-
koslovensko bylo
rozděleno bez refe-
renda na dva státy.
Letos vzpomeneme
100 let od vzniku
naší republiky.
Vzpomeneme jejího
zakladatele T. G.
Masaryka. Tento
stát se nakonec
ocitl v EU. Jaká je
situace? Silné státy se nepokrytě snaží o domi-
nanci. Pokud nedojde k transformaci EU, jsme
ohroženi nejen v ekonomickém, ale i v kulturním
vývoji. Je nutno si uvědomit tato fakta, protože
mnohé z toho se děje už dnes. Dozvídáme se, že
chytré hlavy vymýšlejí „Spojené státy evropské“,
samozřejmě už neříkají nic o dominanci, neříkají
nic o podpoře kultury a jazyka národních států EU.

Opodstatněnost cílů, které si VNK dal v roce
1993, trvá. Za těch 25 let jsou
mladí lidé už poznamenáni
zkresleným výkladem historie,
výchova, nebo spíše nedostatek
výchovy vede k tomu, že o své
zemi žalostně málo vědí. Úpa-
dek ve znalosti gramatiky je
zřejmý. Stavějí na odiv znalosti
angličtiny a mateřský jazyk
dobře neovládají. Toto souvisí se
smutným jevem, že neznají

pojem vlastenectví, zaměňujíce ho za nacionalis-
mus. Tržní ekonomika pak zcela ovládla prostředí
v naší kultuře.

I proti tomu jsme chtěli bojovat.
VNK nikdy nebyl a nebude politickou stranou.

Jeho zakladatelé ho založili jako vlastenecké nad-
stranické uskupení, které je svými cíly řazeno do
levého spektra.

Aktivity VNK jsou dostupné i sociálně slabším;
buď se konají za symbolické vstupné, nebo zcela
zdarma. Jsou to literární pořady, autogramiády,
přednášky, koncerty a poznávací vlastivědné zá-
jezdy. VNK v Praze navíc vydává čtvrtletník Lípa.
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Pozvánka na Valnou hromadu Výboru národní kultury z. s. 
v sobotu dne 28. dubna 2018, v 10:00 h

v Praze 1, Politických vězňů 1531/9, 2. patro, číslo místnosti 116
Pořad jednání schůze:
1. Prezence, kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, zahájení.
2. Výroční zpráva o činnosti VNK od náhradní VH 16. 12. 2017.
3. Zpráva o hospodaření VNK za rok 2017 (včetně účetní závěrky).
4. Doplňovací volba nebo volba členů kontrolní komise.
5. Změna stanov v čl. X. (Kontrolní komise) odst. (1) - doplnění  funkčního období a způsobu volby.
6. Seznam členů - přijetí členů z období 1. 1. 2014 - 15. 12. 2016.

(Tehdejší orgány VNK nerozhodly o přijetí nových členů.)
7. Další činnost VNK - rozšiřování činnosti v budoucnosti.
8. Diskuse.
9. Závěr, poděkování za účast.
Upozornění: V případě nepřítomnosti dostatečného počtu členů na řádné valné hromadě, může se

konat o 30 minut později náhradní valná hromada se stejným programem za účasti minimálně
4 členů.

V Praze dne 9. března 2018
Jan Kristek, předseda předsednictva

Oba spolky mají také své vlastní internetové
stránky.

Při příležitosti 25 let činnosti je potřeba se za-
myslet a odpovědět si poctivě na otázku: Je nutno
dále bojovat? Ano, je nutné nebýt lhostejný. Je
možné měnit naši strategii dle vývoje ve společ-
nosti, způsob, jakým budeme nadále oslovovat naši
veřejnost.

Zde je zároveň odpověď na otázku další exi-
stence VNK. Nejsme výdělečným spolkem. Ži-
jeme z dobrovolných příspěvků a nadačních
darů. Práce členů VNK je vykonávána zcela
zdarma. Je žádoucí, aby oba spolky (pražský i br-
něnský) pokračovaly ve své činnosti, neboť naše
cíle trvají.

Naši předkové nám zanechali zemi krásnou,
zemi milovanou. Zanechali nám jazyk, zanechali
nám dějiny, na které můžeme a musíme být hrdi.
Toto dědictví bylo často vykupováno krví a lidskými
životy. Doba přináší naší zemi nové problémy, které
úzce souvisí se světovým vývojem. Tyto změny mu-
síme vnímat ve všech souvislostech a dopadech.

Každý z nás by měl být také vlastencem. To není
o nacionalismu. Svým vztahem k rodné zemi se zá-
roveň stavíme na její obranu, na obranu českého
jazyka a literatury. Bráníme pravdivý výklad histo-
rie a jsme si vědomi, že jedině tehdy, kdy toto na-
plníme, můžeme stanout ve světě a především
v Evropě jako suverénní země, která má právo na
existenci a rovnoprávnost.

PF 2018
Vážený Jene Poláčku!
Srdečně děkuji za milé přání do nového roku. Vkládáme do něj všichni velké naděje. Věřím, že alespoň

některé z nich se mohou proměnit ve skutečnost.
V novém roce budeme potřebovat vlídnost, trpělivost a štěstí. Rádi je přijmeme a jistě se budeme

snažit je co možná nejvíc dávat. Ať se to i Vám daří! Hodně bude záležet také na zdraví. Ať se Vám vyhýbají
všechny nepříjemnosti, ať se všechny bacily vždy polekaně stáhnou, ať se cítíte silný a bujarý!

Moje hlavní přání míří přímo k Výboru národní kultury a naší milé Lípě, která je ozdobou Vaší velké
práce. Je neuvěřitelné, jak nádherný kulturní čtvrtletník je možno vytvořit v podmínkách více než skrom-
ných. A kolik pravdy do něj uložit – pro poučení současníků i pro čtenáře příští. Ať Lípa roste, ať sílí! Ať
vždy mile zavoní její léčivé květy! V jubilejním roce 2018 tedy ze srdce přeji všechno nejlepší, přátelé ve
Výboru národní kultury! Všechno nejlepší Vám, Jene!

1. 1. 2018 Stále Váš Václav Kašpar
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Shromáždění odporu v Budapešti – První kroky
ke svržení globálního korporátního otrokářství
JAN KORÁL

O víkendu od 2. do 4. března 2018 jsem měl
možnost se zúčastnit v Budapešti zajímavé udá-
losti, která by mohla být jedním z počátečních
kroků historicky významného globálního procesu.
Jednalo se o tzv. Assembly of resistace, neboli
Shromáždění odporu ve Východní Evropě, což bylo
jednou z přípravných akcí celosvětové konference
lidových a levicových organizací, a sociálních
hnutí, která by se měla konat na podzim ve vene-
zuelském Caracasu. 

Historie tohoto konkrétního hnutí vychází z Jižní
Ameriky a především z Brazílie, kde už od přelomu
tohoto století začaly organizace farmářů a bez-
zemků dosahovat významných úspěchů ve zlepšo-
vání svých sociálních podmínek. Jihoamerický lid
toho dosahoval úspěšnou organizací masových
akcí, namířených proti nadvládě korporací
a v různé míře zkorumpovaným vládám svých
států. Uvědomují si však samozřejmě, že problém

chudoby, sociální nerovnosti a nespravedlivě roz-
dělovaných zdrojů je problém globální, a v posled-
ních letech se jim podařilo nashromáždit dostatek
prostředků, aby mohli vyslat iniciátory globálních
změn do dalších částí světa. Při organizaci sociál-
ních hnutí se jim již podařilo dosáhnout význam-
ných úspěchů v severní Africe či Jihovýchodní Asii,
a od tohoto roku začali působit i v Evropě. Jejich
strategií je shromáždit všechna možná lidová hnutí
tvořená zdola, která usilují o zlepšení života všech
normálních pracujících lidí a zorganizovat je ke
společnému postupu za účelem změny systému
globálního otrokářství na svět, ve kterém bude
moci celé lidstvo žít v míru a přiměřeném dostatku.
Jednou ze světově známých přidružených organi-
zací je tzv. World Social Forum. 

První shromáždění tohoto hnutí se sešlo již
v lednu v Barceloně. V Budapešti se nyní sešlo při-
bližně 50 lidí především z Východní Evropy. Cílem

102

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Fo
to

 a
rc

hi
v

Lipa_01_2018_LIPA  26.03.18  18:34  Stránka 102



103

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

bylo pojmenovat současnou situaci, a shodnout se
na základních cílech a principech. K nejdůležitěj-
ším poznatkům patřilo to, že levicové strany, tj. so-
ciálně demokratické a komunistické, včetně
odborů, jsou v celé Evropě v rozkladu, přestaly plnit
svou funkci obránců zájmů pracujících, a nechaly
se zkorumpovat kapitalisty v zájmu zachování
svých funkcí a příjmů. Nespokojená a atomizovaná
veřejnost se tak obrací k oligarchům a populistům
v naději, že jim pomůžou oni. To je však samo-
zřejmě iluze. Maďarsko toho může být dobrým pří-
kladem. Viktor Orbán sice obrací nespokojenost
občanů k migrantům a Evropské unii, ale mezitím
proběhl v Maďarsku rozklad sociálního státu a pri-
vatizace ve prospěch oligarchů a nadnárodních
korporací ještě šířeji, než třeba v České republice
a na Slovensku, mnoho lidí tam žije v daleko větší
bídě než u nás. Jediným řešením je, že se lidé, uvě-
domující si globální kořeny lokálních sociálních
problémů, naučí znovu spolupracovat a zorganizují
se na novém základě, přičemž k sobě začlení
zbytky ostatních lidových organizací. 

Prozatímním ideologickým základem tohoto ce-
losvětového hnutí je marxismus, avšak dle mého
názoru pouze proto, že jeho představitelé zatím ne-
mají mnoho znalostí o ideologiích novějších, ade-
kvátnějších skutečnosti a přítomnosti. Když jsem
se ptal, kdo zná například Teorii sociální trojčlen-

nosti Rudolfa Steinera či Ekonomiku založenou na
zdrojích od Hnutí Zeitgeist, ozval se pouze švédský
aktivista Tord Björk, a ruskou Koncepci sociální
bezpečnosti neznal nikdo.

V diskuzích s účastníky však bylo jasné, že jim
jde především o skutečná řešení, a nikoliv o ideo-
logii, což je to nejpodstatnější. Je jisté, že někdy
v budoucnu se tento všelidský sen naplní, ale bude
to trvat ještě mnoho desetiletí, ne-li staletí. Přeci
jen, systém globálního otrokářství se také budoval
několik tisíciletí, a jeho představitelé ho budou brá-
nit za každou cenu.

Z českých účastníků je možno jmenovat Miro-
slava Prokeše, zástupce Českého sociálního fóra
a Dagmar Švendovou z Transform! Europe (Evrop-
ská síť pro alternativní myšlení a politický dialog).
Z ostatních byli zajímaví třeba rakouský novinář
Leo Gabriel, maďarský ekonom Matyas Beniak
a socilog Attila Melegh, ukrajinský koordinátor akcí
proti NATO Sergej Markhel, nebo již zmíněný švéd-
ský ekolog Tord Björk. 

Na našem webu www.vybornarodnikultury.cz by
již brzy měla být společná deklarace z této konfe-
rence, a videozáznamy z anglicky vedených diskuzí
a přednášek. Když vše dobře dopadne, tak by na
podzim měla být ve Venezuele i naše česká dele-
gace, a samozřejmě i odtud pořídíme reportáž.

Vítězství ZDAR!

Příslib jara
(dopis přítelkyni Ivance Blahutové)

Milá Ivanko, narodila ses na konci ledna. V té době začátek února přináší i první příznaky tání. Nad
řekou vzlétají labutě i hejna racků. Zem i lidské srdce se chvěje příslibem citů, stejně jako stromy, které
už teď občas objímá vítr od jihu.

Když čtu Tvé povídky, cesty do naší niternosti, uvědomuji si, jaká tajemství skrývá lidské chování
a jakou pokladnicí je lidské srdce.

Uměřený způsob Tvých vět dokáže čtenáře připoutat a dovést k překvapivému bohatství poznání. O to
víc vynikne závěr takové skladby, kdy vcházíme do tajemství ukrývaných citů.

Jsem Ti vděčná za naše přátelství. Tvůj zájem o Výbor národní kultury, a naše spolupráce na tomto
poli, byla a je přínosem pro naši činnost.

Až půjdu v předjaří lesem kolem naší Svratky, určitě najdu sněženky nebo bledule - ty květy se často
schovávají v loňském listí. Budu si přát objevit je tak, jako jsem před léty objevila v jedné z Tvých povídek
lidství obnažené na kost, a zachvěla jsem se nad hloubkou a pravdivostí lidského života. V této chvíli
cválá před mýma očima Tvůj bílý kůň, který je na obálce Tvé povídkové knihy. Je to krásný symbol in-
spirace pro Tvou tvorbu do budoucna.

Milá Ivanko, přicházím v těchto dnech s pomyslnou kytičkou sněženek a přeji Ti dobré zdraví, plno
tvůrčích sil a osobního štěstí.

Tvoje MARIE VESELÁ
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Májové poledne
JOSEF JINDRA

Horké květnové poledne a okraj vonného lesa
přímo vybízely posadit se na pařízek nebo lehnout
na trávu, už pěkně vzrostlou a prohřátou.

Hrabě Karl Petzvald to pozvání přijal a na okraji
dnes už zase jeho smíšeného lesa se posadil, sňal
myslivecký klobouk, rozepnul vestu a relaxoval po-
hledem ze svahu na červené střechy romantické
vesničky tam dole. Kdysi patřila také k panství jeho
předků i s robotníky. Každý den teď vyjížděl autem,
obcházel kousek po kousku svoje čerstvě nabyté
panství a postupně ho poznával. Pěšky to už daleko
nešlo. Stáří, slabý dech, a slabé srdce po dvou in-
farktech a čtyřnásobném bypasu toho moc nedo-
volovaly. Bez nitroglycerinového spreje v kapse
raději ani krok.

Po dlouhá léta si nemyslel, že se na otcův zá-
meček někdy vrátí jako vlastník a zámecký pán,
a sám nechápal, proč se teď z toho ani nějak zvlášť
neraduje. To všechno Helga, padesátiletá obrýlená
právnička! Všechno vyčenichala, nastěhovala se
k němu do domu v Německu, a začala tvrdě a ne-
ústupně jednat. Ne, o nějaký pobloudilý sex tady
vůbec nešlo, i když by ho Helga nejspíš ráda inici-
ovala pro oficiální svazek manželský a tím i dědic-
tví. Často též řečmi i tělem leccos marně
naznačovala. Ona rozvedená, její syn někde v Ra-
kousku, snad dokonce gambler, asi nic poctivého.
On sám manželku, potomky či jiné možné dědice
neměl, takže vše bylo jasné, šlo o majetek. Jenže
bránit svůj šťastný klid ve slušné zemi – na to mu
chyběla silná vůle. V tom se nepotatil.

Helga se seznamovala a jednala se spoustou
úředníčků, úředníků, rezortních a nadrezortních či-
nitelů a politiků, právníků, soudců a ministrů, roz-
nášela jim statisíce a miliony z jeho majetku po
prodeji podniků. Ten hloupý termín února 1948!
A kupodivu stalo se, že nakonec uspěla. I sám Karl
Petzvald se po teatrálním sametovém převratu
účinně vbrodil do hluboké korupce, a lebedil si v ní
jako v lázeňském bahně. A pro Helgu to bylo to
správné životní prostředí. A tak půlmiliardový ma-
jetek za pár korupčních peněz mu díky Helze spadl
do klína. Usmíval se v tichosti nad lačností nových
úředníků po podstrčených penězích. Citelný zásah
do vytouženého klidu ve stáří se vyplatil!

Myšlenky mu přetrhl pohled na červený Renault
– snad to byl Renault - drápající se odzdola ze sil-
nice polní cestou přímo sem, k mýtince za křovím,
přímo mezi malé smrčky. V Petzvaldovi zatrnulo.
Nějakých patnáct metrů od něho auto zastavilo.
Nebyl čas se zvednout a odejít, upoutal by pozor-
nost a bůhví, jak by to dopadlo. Tak se jen překulil
na břicho a čekal, až auto zase odjede.

Vystoupil vysoký rozložitý muž v brýlích, tak pa-
desát let, a s ním nejvýše tak pětatřicetiletá po-
hledná žena, štíhlá, příjemně nazrzlá, s dlouhými
vlasy, v bílé letní, málo zakrývající blůzce a v krátké
červené sukni. Muž se pozorně rozhlédl kolem
a zjevně se pohledem uklidnil. Zřejmě si oba byli
tímto místem zcela jisti, nejspíš tu nebyli poprvé.

Ne, nemohli ho vidět. Křoví ho spolehlivě krylo,
ale přitom mu skoro nic ve výhledu nezakrývalo.

Muž vyjmul z kufru auta na půl nafouklé dvou-
lůžkové lehátko, dofukoval je ústy, jednotlivé vde-
chy přerušoval vloženým prstem.

„Už jsem to nemohl vydržet, deset dní se na tebe
jen hladově koukat a pozorovat tě, jak jsi nádherná
a nemilovat se. To už bylo na mě moc. Tak aspoň
takhle, i když času dnes na to máme málo.“

„Nechci nic teď říkat, cítila jsem tvoje pohledy
i svou chuť, ale… vždyť váš…“ 

Něco zamumlal při stahování kalhot vkleče na
lehátku, žena stála těsně u lehátka a rozepínala si
blůzku. Houpavým klekem se přisunoval k ní (jak
komické!), objal pažemi její kolena a stoupal hla-
vou výš a výš, až se červená sukně zvedala po štíh-
lých stehnech jako vlajka po žerdi na stupeň
vítězů. Ona mezitím sukni rozepnula, ta padala
a ovíjela se kolem jeho hlavy. Když se z ní vymotal,
začal jazykem pojíždět střídavě z jedné nohy na
druhou a hlavou stoupat vzhůru. Jistě zanechával
mokrou stopu jako hlemýžď, než se nosem a ústy
zabořil do jejího klína.

„Vida, ona je opravdová zrzečka, nahoře i dole,“
pomyslel si hrabě.

A jak ta sukně stále překážela, Karl Petzvald si
vzpomněl, že když kdysi vztyčovali na zámek čer-
venou vlajku s hákovým křížem, také se jim vy-
smekla, celého ho tenkrát zavinula a otec se smál,
že vypadá jako posvátná bytost z háje Nibelungů.
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Ale to už žena lehkým pohybem muže převrátila
na lehátko, přiklekla k němu a začala se zabývat
jeho mužstvím, on rytmicky tiše sténal a rukama
přidržoval tu nazrzlou hlavu.

Karl Petzvald na ně nepřítomně hleděl a snažil
se zachytit kolem poletující myšlenku. Vzpomínky
se často vrací zcela nečekaně a přižene je něco,
co podobného se právě děje. Jsou neodbytné,
zvláště ty dávné, prvotní. Nebo snad dnes i to, že
to tentokrát bylo jen kousek odsud – v zámečku,
už zase v jeho zámečku.

Ano, Inge!
Inge byla v zámku zaměstnána jako Zimmer-

mädchen, ale nejspíš měla kromě úklidu pokojů na
starosti i jiné věci. Ztepilá pětadvacetiletá blondýna
s drdolem, smyslnými boky a hlavně s bohatým po-
prsím. Krásná německá žena! Každý kousíček je-
jího těla rozněcoval v mužích animální pudy. A když
k nim na zámek za války přijížděli důstojníci se
svými sekretářkami na pijácké večírky, hrála tu
Inge jistě nepostradatelnou inspirativní roli. Pánům
od SS, SD i SA lezly oči z důlků. Přijímali pohostin-
ství zámku a revanšovali se, tu šperkem, tu kous-
kem zlata. Pravidelně docházel i sám
Sturmbannführer Hauke, starší už, ale o to víc byl
na ženy, horlivý, ale prohnaný soukmenovec. Zpra-
vidla bez dámského doprovodu. A když při zábavě
pokročilo veselí, Hauke odvrávoral do Zeleného po-
koje s širokou pohovkou a za ním tam cupitala ně-
která z přítomných žen, ovšem vlastně vždy to byla
Inge. Po půl hodině se odtud vracela se smíšeným
výrazem vzteku, znechucení a zklamání. A pak
v noci navštěvovala jeho, patnáctiletého mladého
pána, a vrhala se na něho s celou svou neukojenou
žádostivostí. Zběsile líbala a laskala jeho jinošství
a zajíkavě vyrážela: „Du mein süsses kleines Ka-
ninchen“ a když sladký králíček pod přívalem její
přízně náležitě zmohutněl, nasedala na něj a zase:
„Lauf! Lauf! Junger Hengst, lauf!“ a hřebeček pod
ní nadšeně cválal do cíle společné Velké Pardu-
bické. Jako správný a omámený student-veršote-
pec z těch zážitků psal i básně, ale už si z nich
pamatuje jen jedno čtyřverší:

Dvě těžká srdce ze zvonů
na bránu hrudi tlukou,
ochotně vzdávám se závrati,
že nezastavím je v rukou.
Kde je asi Inge konec! Odešla od nich na Hitle-

rovu výzvu porodit Říši jedince čistokrevné rasy.
Ještě noc před jejím odjezdem spolu jeli na roz-

loučenou velký dostih a bůhví, jestli na tu čistou
německou rasu si v sobě už neodnášela zárodek
s německou šlechtickou krví.

I tady za křovím viděl teď cválající jezdkyni, ale
poprsí její a poprsí Inge – to je jako Sněžka a Mont
Blanc! Inge byla jistě i těžší, ale on byl hřebeček
silný a vytrvalý. Tenkrát.

Scéna na mýtince se změnila, muž razantně pře-
vzal iniciativu a žena vydávala skřípavé hrdelní
zvuky. Zafoukal větřík, větvičky křoví zakmitaly
a střídavě propouštěly pohled na mužův nahý
zadek a kolečko pleše v týle. Vzápětí se pohled dal-
ším náporem svěžího jarního vánku uzavřel zcela
a jen zvuky vypovídaly o tom, co se za roštím asi
děje.

Nicméně Petzvald sledoval teď překvapeně
hlavně svou vlastní reakci na předváděný spektákl,
protože žádné vzrušení neregistroval. Spíš nelibost
a odpor. Ptal se sám sebe, zda je to už špatně nebo
už dobře. Že už s konečnou platností umřelo dříve
bouřlivé erektické vzrušení při pohledu na nahou
a pohlednou ženu, zvláště takto v akci, nebo má
být spokojen s tím, že mu příroda a věk přináší už
klid a nadhled bez žádostivosti. Snad kdyby se opil,
ale pak – vzpomněl na Sturmbannführera Hauke…
Tenkrát si o tom také poznamenal pár infantilních
veršíků.

Vyvřelé lávě z pozdních let
okorává erotický vznět,

vzpírá vznosné nosné sítě
a přec umírá na úbytě.
A to ještě tenkrát netušil, jak je blízko obecné

pravdě. Ovšem – Hauke byl pro otce (a vlastně i pro
něho) velice důležitá osoba s nejtajnějšími zná-
mostmi a informacemi. Nejen za války, ale přede-
vším po válce, když chytře a složitě změnil identitu
a povolání. Již od počátku roku 1945 otce připravil
na budoucí znárodňovací dekrety, takže část ma-
jetku bylo možné včas tajně uklidit za budoucí že-
leznou oponu a zpeněžit pak s americkými
obchodníky a starožitníky a vybudovat novou exi-
stenci. Mohl být později založen prosperující pod-
nik – zdroj příjmů i pro Haukeho alias pana
účetního Scheringa, designovaného ekonomického
ředitele.

Na mýtince probíhalo poslední dějství:
„Už musíme jet, nebo to nestihneme. Ale, pu-

sinko, čtvrtek bude náš, celé odpoledne bezpečně
na chatě, to bude náš den a umilujeme se k smrti!“

„Pokousal jsi mě, není to vidět?“
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Herečka z filmů pro dospělé
spáchala ve svých 27 letech
sebevraždu oběšením

Svět erotiky přišel o svou hvězdu Augustu Ame-
sovou, která se nahá objevila ve 270 filmech. Por-
noherečka byla nalezena mrtvá v kalifornském
Camarillu.

Augusta Amesová, vlastním jménem Mercedes
Grabowská, měla slušně rozjetou kariéru. V roce
2015 byla dokonce nominovaná na Adult Video
News Award jako vycházející hvězda mládeži ne-
přístupných filmů.

Ihned po zveřejnění tragické zprávy začala
média spekulovat o sebevraždě. Jejich informace
se nakonec ukázaly jako pravdivé. Přátelé porno-
herečky připustili její psychické problémy, jež v po-
slední době neměla pod kontrolou.

„Mercedes Grabowská zemřela po zástavě
dechu důsledkem oběšení. Šlo o sebevraždu,“ zní
oficiální příčina smrti. Po pitvě budou následovat
toxikologické testy, které potvrdí, či vyloučí přítom-
nost chemických látek v její krvi.

Pár dní před sebevraždou si Augusta na Twitteru
postěžovala na natáčení s hercem, v jehož reper-
toáru jsou filmy s gay tématikou. Následně byla
obviněna z homofobie a čelila nenávistným ko-
mentářům, což mohlo zhoršit její deprese.

7. 12. 2017
www.super.cz

„Kdo by se ti tak hluboko koukal? S mužem už
nežiješ.“

„A kdy ty se té své čůzy konečně zbavíš?“
„Neptej se tak pořád. Vždyť víš, že teď se to ne-

hodí, jen co dostanu Kremličkův flek. A pak to bude
hned. Už se na tom pracuje. Celé dny a noci se bu-
deme milovat!“

„Tak už o tom nemluv a něco pro to dělej!“
Pískavé a prskavé zvuky vyfukovaného lehátka.

Teď zase větřík poodhrnul lístečky k dobrému vi-
dění. Ale už nebylo na co. Odcházeli k autu.

Pak se i on, hrabě Petzvald, pracně zvedl. Tenhle
kus lesa dnes neprohlédl, ale je to prý moc pěkný
zůstatek po komunistech. Je čas odjet na zámek.
Helga už určitě čeká. Musí se k doplnění sestavit
nějaká lejstra a zítra je odvézt do Prahy. Ještě si
zašel prohlédnout místo, kde ti dva divočili, jestli
nepoškodili porost.

Dva krásné smrčky vánočních rozměrů tu trčely
přelomené v místě, kde stálo ukryté auto a tři vsa-
zené borovičky ležely zašlápnuté tři kroků dál.

Ač si stále musel uvědomovat, že vzrušovat se
nesmí, že je to vlastně úsměvná prkotina, tohle byl
přece jeho majetek, pracně získaný zpět! Tohle mu
ti Češi udělali! Vztek v něm stoupal od břicha
k srdci a dále do hrudi a do hlavy.

„Tak tenhle prašivý spektákl za to nestál!“
A návalem krve mu tvář zbrunátněla a ozvala se

bolest na prsou, která postupně sílila. Zamotal se
a z posledních sil hledal v kapse sprej. Nebyl tam.
Musel ho ztratit za křovím, jak tam ležel. Doplazil
se tam, ale vysoká tráva skryla onu malou tubičku.
Marně po ní šátral rukou. Co když ležel o kousek
dál? Určitě to bylo o metr dál! Ale i metr byla náhle
velká vzdálenost a hrabě Petzvald se tam už ne-
doplazil.
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Jaro
Choulíš se v přítmí na posteli a měkkou přikrýv-

kou si zakrýváš stydlivě obličej, a přesto vše kol
nás taje. Překrásná, ostře řezaná tvoje tvář, velké,
hnědé oči. Upřeně na mě hledící. Je to pohled pro
bohy. Je to láskyplná přitažlivost. V pokoji je
chladno a ty máš husí kůži, ale tvůj dech je horký.
To vzrušující napětí se probouzí a roste. Cítím, jak
vše se v nás probouzí a rodí se něco zcela nového,
zatím pro nás neznámého. Přesto oba víme, co pře-
sladce vášnivého nás čeká a na co se oba tak moc
nedočkavě těšíme. Běloskvoucí a čisté květy sně-
ženek naší vzájemné lásky rozkvétají. Vše začíná
a pučí. Jako když se prodírá na svět život a pro-
puká jaro...

Léto
Jsme zaklesnuti v nejněžnějším objetí jeden do

druhého. Něhu střídá pevné sevření a spojení nás
dvou. Ani nevnímáme, že nás obrůstá vysoká
tráva, a lodyhy květin naše nahá těla velmi těsně
svazují, tak pevné je teď naše objetí. Oba máme
pocit věčného okamžiku. Tvé sladké rty jsou jako
přezrálá lahodná jahoda. Tvé tělo je plné spalují-
cího žáru naší společné lásky. Tvá ňadra jsou jako
zralá přesladká moučná jablka. Bradavky jako
nejvoňavější lesní maliny. Kapky potu chutnají
jako bílý rybíz, jež jsem tolik v dětství miloval.
Vlasy jsou divoce rozcuchané, jako alej bujaře ze-
lených odkvetlých akátů v poryvu vichru. Tvůj klín
je plný slaďounké milostné šťávy, jež je jako me-
dovice, ze které dělají včelky blahodárný med,
a já se jich nemohu nabažit. Drtíme svá těla jeden
o druhého, a všechny tyto milostné šťávy z nás
vytékají na naše prožhavené lože. Vše je v živém
rozpuku, zralé a stačí jen s chutí pozřít všechny
plody naší lásky. Jako když probíhá spalující
léto...

Podzim
Naše těla se hbitě prolínají, milování bičujeme

k společnému vrcholu. Prudká křeč, se mění v po-
zvolnou katarzi. Plody z našich unavených těl, po-
stupně opadávají, a šťávy se stávají opět
chladnými. Sladké je teď pouze chvění, které zů-
stalo z cesty přes společný vrchol. Olizuji z tvé
tváře kapičky tvých chladnoucích slz, které sté-
kají po té nejlíbeznější tváři, nejkrásnější tváři,

jakou kdy svět
mohl vůbec spatřit.
Zahaluješ se mi
celá do naší při-
krývky v domnění,
že ten společný vr-
cholný okamžik
v teple bude trvat
déle, nejlépe
věčně. Přicházejí první mrazíky, mrazíky které vy-
hání žár z našich těl. Usychá vášeň i síla naší pev-
nosti v objetí. Naše těla rovněž pokrývají vrásky
chladnutí. Jsme ale jiní, jsme stále plni života
v barvách, jejichž nejjemnější tóny a zlatavé
měkké barvy si nelze ani představit. V našich
myslích uchováváme tyto živé barvy lásky jako
ovoce na lepší časy, ze kterých budeme dlouhý
čas ukusovat. Jako když tolik voní podzim...

Zima
Musím třít tvé tělo, zahalené v naši dece, a tvé

krásné oči se chvějí do modra. Tulíme se k sobě,
ale jinak. Cíl je uchovat plamínek našeho bytí.
Vášeň je ztracena, ale zůstává pouto naší věčné
lásky. Naše srdce kloužou po sobě jako po ledu.
Cítíme se, jako zasypáni sněhem, a jsme tak zkřehlí
a zranitelní. Jako když zavládne zima...

Miluji ten rok našeho milování. A pořád tě ve
svých snech objímám, hladím, líbám i miluji. Má
nejkrásnější dívko s tváří číslo pět. 

ROK MILOVÁNÍ
ROMAN BLAŠKO
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Vážený pane šéfredaktore, vážená redakční rado,
děkuji vám za zaslání Lípy č. 4/2017 a složenky. S Lípou jsem se seznámila teprve v loňském roce,

díky kamarádce Marii Tmějové z Liberce, která je vaší podporovatelkou, a která mi darovala několik star-
ších čísel Lípy. Existence tohoto periodika je před veřejností dokonale utajena důsledným uplatňováním
cenzury tichem. Z úvodníku Lípy č. 4/2017 šéfredaktora Jana Poláčka jsem se dozvěděla, že život Lípy
a Výboru národní kultury visel na vlásku. Rozhodla jsem se, pokud mi to postavení důchodkyně (81)
dovolí, občas Lípu podpořit určitou finanční částkou.

Závěrem svého dopisu vám všem, kteří tvoříte Lípu, srdečně děkuji. Lípa se stala součástí mého života,
jsou v ní pravdy mého srdce a mysli. Ještě jednou děkuji.

S pozdravem „Lípě zdar“
Irena KNOTKOVÁ
Kladno, 15. 2. 2018

Od: Václav Kloboučník
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 13. 12. 2017 12:49:13
Předmět: Pozvánka 
Vážený pane šéfredaktore,
obdržel jsem od předsedy představenstva VNK

Jana Kristka pozvánku na Valnou hromadu VNK.
Děkuji za ní a zároveň se tímto omlouvám
z účasti. Cesta do Prahy je pro mne již obtížná.
Ještě chci poděkovat Vám a celé redakci za čtvrt-
letník Lípa. Je pro mne inspirací a poučením.
Všechny články čtu pozorně a využívám je k dal-
šímu vzdělávání. Přeji Vám všem hodně zdraví,
spokojenosti a úspěchu v další práci v Novém
roce 2018.

S pozdravem Václav Kloboučník

Vladimír Vařil 
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 31. 1. 2018
Oznámení
Dobrý den, pane Poláčku,
již několik let odebírám Váš časopis LÍPA. Vždy

ho přečtu od první stránky do poslední. Názory, po-
stoje v tomto čtvrtletníku jsou mi velice blízké.
Mnohé texty nacházím na internetu, a tak je
vlastně nemusím kopírovat do svého archivu.
Držím Vám palce, ať vydržíte. Proto posílám víc, než
je jen předplatné. Opravte si prosím u mne varia-
bilní symbol (231) a adresu. Již nejsem na Sme-
tanově nábřeží 1188, 500 02 Hradec Králové, níže
připojuji adresu novou. A přeji mnoho úspěchů.

Děkuji, že existujete. VLADIMÍR VAŘIL

Michal Černík
Komu: karel.sys@futura.cz, radovan.rybak@halonoviny.cz, BeranovaVera@seznam.cz, F.Sarna@se-

znam.cz, jan.v.polacek@seznam.cz, Alexej.Mikulasek@seznam.cz, michaeldoubek@hotmail.com
Vážení přátelé, členové předsednictva UČS,
omlouvám se z dnešního zasedání předsednictva UČS ze zdravotních důvodů.
Mám několik bodů k jednání:
1. Podávám tímto rezignaci na funkci místopředsedy UČS ze zdravotních důvodů. Rád bych dále zůstal

členem předsednictva UČS.
2. Navrhuji na místopředsedu UČS Jana Poláčka. Pro svou činorodost, publicistickou profesionalitu

a organizační schopnosti bude skutečně "pravou rukou" předsedovi Karlu Sýsovi. 
3. Navrhuji na téma naší pravidelné květnové konference UČS: Jaká je naše kulturní politika. 
4. Navrhuji, aby se na toto téma uskutečnila veřejná anketa publikovaná v LUKu. Anketu bych si vzal

na starost já. Její vyhlášení by bylo v LUKu, anketní odpovědi by přicházely na mou mejlovou adresu.
5. Navrhuji, abychom znovu poslali prezidentovi Zemanovi návrh na ocenění Karla Sýse Za zásluhy

o kulturu. Návrh písemně pošlu prezidentu Miloši Zemanovi a jeho mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi z pověření
předsednictva UČS ještě jako místopředseda ÚČS. Znění návrhu bude stejné jako v loňském roce. 

6. Písemně požádám Vojtěcha Filipa, aby návrh na ocenění Karle Sýse podpořil poslanecký klub KSČM.
Michal ČERNÍK
V Praze dne 19. 2. 2018  
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Od: Eva Novotná, NeZa
Datum: 2. 1. 2018 11:43:03
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz, etc…
Předmět: Přání
Přejeme krásné dny, nový rok lepší než ten

starý, prezidenta, kterému záleží na České repub-
lice, a všem zdraví, štěstí a mír.

EVA a VAŠEK NOVOTNÍ

Od: Jiri Knopp 
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 13. 2. 2018 15:14:18
Předmět: Příspěvek do čtvrtletníku Lípa
Vážený pane šéfredaktore Lípy, 
posílám Vám mnoho pozdravů a díků za to, že

hlavně díky Vám Lípa stále vychází a neustále se
košatí. Díky nemocem, které jsem na sebe nachy-
tal, jsem se odmlčel a až nyní se znovu ozývám,
abych neupadl v zapomnění. Zároveň se ozvu
i s příspěvkem na rok 2018. Přeji stále zdraví a ús-
pěchy při vydávání Lípy. 

Na shledanou.
Jiří KNOPP

Víte, kdy je člověku samotnému nejlépe?
Když dědí…

František Sarna na FB
60
Honzo, přejeme Ti s Bohunkou vše nejlepší,

hlavně zdravíčko a štěstí. Taky spokojenou rodinu,
a hezky si to oslavte. 

Tak ještě jednou a moc se neopíjej. 
Bohunka a František Sarnovi
3. 3. 2016 v 17:20
*************************************************
��Petr Burda� na FB 
3. březen 2018 v 20:43 · 
Vše nejlepší. Petr Burda
***********************************************
�Josef Středula� na FB 
3. březen 2018 v 18:21 · 
Přeji vše nejlepší a zejména pevné zdraví :-)

Josef Středula
****************************************
�Jiří Valeš� na FB 
3. březen 2018 v 15:39 · 
Přeji vše nejlepší. Jiří Valeš
****************************************
Marek Řezanka� na FB 
5. březen 2018 v 7:50 · 
Dodatečně vše nejlepší k narozeninám,

Honzo Marek Řezanka:-)))) 

Ftípek
Čtyři kamarádi se už dávno dohodli, že

pojedou na pořádnou pařbu pod stany. Dva
dny před odjezdem najednou říká jeden z nich:
Sorry, kluci, ale manželka mě nechce pustit, tak si
to užijte beze mně... Ostatní jsou samozřejmě na-
míchnutí. Ale mají už všechno nakoupené, a tak se
rozhodli, že jedou. Za dva dny přijedou na místo,
čtvrtý kamarád už je tam, stan postavený, na oh-
ništi hoří oheň, pivo se chladí a dřevo je nachy-
stané na celý víkend. Ptají se ho, jak je to možné,
když jim říkal, že nemůže přijet. No, pánové, včera
večer si tak sedím na gauči, piju pivko, koukám na
fotbal. Najednou se manželka přikradla, zakryla mi
oči, a když mě pustila, stála tam v průsvitném
spodním prádle. Potom mě vzala do ložnice. Tam
hořely svíčky, po zemi byly poházené plátky růží
a na posteli ležela pouta. Manželka mi pak řekla,
ať ji přivážu k posteli. Když jsem to udělal, pokra-
čovala: Teď si můžeš dělat, co jen chceš… Chlapi,
a tak jsem tady!!!

Ftípek důchodcovský
Důchod ve Francii:
Sklenička vína a celý den na pláži.
Důchod v Británii:
Sklenička whisky a celý den na rybách.
Důchod v Čechách:
Sklenička moči a celý den v čekárně u doktora.
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KALENDÁRIUM 2. Q
Jaroslav Hašek – výročí narození 135
(30. 4. 1883 Praha – 3. 1. 1923 Lipnice nad Sá-

zavou). Spisovatel. Vedl extrémně bohémský
život v souladu s humoristickým a satirickým la-
děním svých prací. Některé jeho povídky čerpají
ze skutečných zážitků. Dopustil se i bigamie, po-
kusil se předstírat vlastní úmrtí, apod. Velkou po-
litickou mystifikací bylo založení Strany mírného
pokroku v mezích zákona. Byl anarchistou (v
r. 1907 vedl časopis Komuna), od anarchismu
přešel do sociální demokracie. Za války přestou-
pil z čs. legií v Rusku do Rudé armády. Uvádí se,
že v Rusku byl vnímán jako zodpovědný velitel
a vážný spisovatel. Národ Burjatů ho dokonce
vnímá jako buditele� za svého působení na Sibiři
vytvořil abecedu a vydával časopisy v burjatštině.
Světovou slávu získal románem Osudy dobrého
vojáka Švejka za světové války, ve kterém popsal
zápas obyčejného člověka s absurditou velkých
dějin.

František Stulík – výročí narození 200
(2. 4. 1818 České Budějovice – 28. 1. 1890

České Budějovice). Malíř, sochař, amatérský arche-
olog. Profesí byl obchodníkem. Studoval filosofii
a chemii, pobýval ve Štýrském Hradci a v Terstu,
ovládal několik cizích jazyků. Byl přijat do Archeo-
logického sboru Národního muzea v Praze, třebaže
nebyl profesionál. Jako první prozkoumal mohy-
lové pohřebiště u vesnice Plav, společně se zkuše-
ným archeologem J. K. Hrašem. Jeho nálezy
z pozdějších průzkumů mohyl jsou součástí sbírek
českobudějovického Jihočeského muzea. Byl čle-
nem Slovanské lípy, pražského sboru Svornost
a Měšťanské besedy v Praze. Patřil k zakladatelům
českobudějovické Besedy. Své umělecké vlohy
uplatnil např. při vymalování prvního sokolského
praporu.

Felix Le Breux – výročí narození 100
(5. 4. 1918 Plzeň- 4. 2. 1974 Praha). Herec. Po-

cházel z rodiny s francouzskými kořeny. Byl vyni-
kajícím divadelním a rozhlasovým hercem. Vrchol
své kariéry strávil v Městských divadlech praž-
ských. Filmu věnoval menší pozornost a hrál pře-
devším menší role. Jednou výraznou výjimkou,
která přece jen uchovala představu o jeho herec-
kém mistrovství, byla role stárnoucího Casanovy
ve filmu Václava Kršky Poslední růže od Casanovy.

Karel Ančerl – výročí narození 110
(11. 4. 1908 Tučapy – 3. 7. 1973 Toronto, Ka-

nada). Dirigent. Jeho uměleckou kariéru přerušila
německá nacistická okupace, za níž byl persekvo-
ván a vězněn pro svůj židovský původ. Po osvobo-
zení se stal ředitelem Opery 5. května (nyní Státní
opera), šéfdirigentem Symfonického orchestru čs.
rozhlasu a od r. 1950 řídil Českou filharmonii jako
hlavní dirigent a umělecký ředitel. K jeho nejvý-
znamnějším počinům patří např. uvádění díla Bo-
huslava Martinů. Po r. 1968 emigroval do Kanady,
kde zemřel. V r. 1993 byly jeho ostatky převezeny
do Prahy na Vyšehradský hřbitov.

Jindřich Honzl - výročí úmrtí 65
(14. 5. 1894 Humpolec – 20. 4. 1953 Praha). Di-

vadelní teoretik, režisér a publicista. Pracoval jako
učitel na měšťanských školách v Praze a věnoval
se divadlu v Dědrasboru. Ve sborníku Devětsilu
publikoval teoretické články. Spolu s J. Frejkou a E.
F. Burianem stál u zrodu experimentálního Osvo-
bozeného divadla, do kterého po roce existence
přijali dvojici V+W. V letech 1929-1931 byl drama-
turgem Zemského divadla v Brně, v letech 1931-
1938 pohostinsky působil v Národním divadle
a Městském divadle v Plzni, v letech 1939-1941
řídil Divadélko pro 99. Po osvobození byl v letech
1945-1951 členem Národního divadla. Učil na FF
UK a divadelní fakultě AMU. Řídil časopis Sovětské
divadlo a pracoval v Divadelní sekci Českosloven-
sko-sovětského institutu. Byl jedním z hlavních
představitelů moderního divadla své doby a vý-
znamnou osobností levicové avantgardy. Z jeho te-
oretických prací: Roztočené jeviště, Základy praxe
moderního divadla. Režíroval např. Vančurova Al-
chymistu, Martinů Juliettu.

Norbert Frýd – výročí narození 105
(21. 4. 1913 České Budějovice - 18. 3. 1976

Praha). Spisovatel. Studoval práva. Jeho rigorózní
práce byla schválena v den uzavření vysokých škol
za německé nacistické okupace. Doktorská pro-
moce se tak mohla konat až v r. 1945. Za okupace
byl vězněn v Terezíně, Osvětimi a Dachau. Po osvo-
bození byl v diplomatických službách jako kulturní
atašé v USA a Mexiku. Zúčastnil se vědecké expe-
dice do nově objeveného mayského města Bonam-
paku. Později pracoval jako redaktor
Československého rozhlasu. Od roku 1953 byl pro-
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fesionálním spisovatelem. Ze zážitků z koncent-
račního tábora vycházel román Krabice živých
a částečně i v povídkách Meč archandělů. Z pobytu
v Mexiku vytěžil knihu Mexiko je v Americe. Jedna
z novel v trilogii Tři malé ženy, Kat nepočká, byla
inspirována osudem Anny Letenské a byla velmi
úspěšně zfilmována.

Klára Špecingrová-Baušová – výročí úmrtí 100
(9. 3. 1860 Zvoleněves u Slaného - 27. 4. 1918

Praha). Překladatelka, první profesionální knihov-
nice a bibliografka, organizátorka kulturního ži-
vota. Pracovala v letech 1874-1887 v soukromé
knihovně svého pěstouna Vojty Náprstka v Praze.
Sestavila také několik bibliografií, z nichž některé
jsou dodnes využívány. Po sňatku se knihovně ne-
mohla věnovat, ale překládala a podílela se na ve-
řejném životě, např. na založení Spolku pro
pěstování písně, zasloužila se o vybudování po-
mníku Julia Zeyera v Praze, byla členkou kuratoria
Náprstkova českého průmyslového muzea apod.
Překládala anglickou a ruskou literaturu. Publiko-
vala v České politice, Národních listech, Světozoru
a Ženských listech.

Marie Pujmanová – výročí úmrtí 60
(8. 6. 1893 Praha – 19. 5. 1958 Praha). Spi-

sovatelka. Zapojovala se do levicových aktivit,
několikrát navštívila Sovětský svaz, podporo-
vala Mosteckou stávku v r. 1932. Svou tvorbou
bojovala proti nezaměstnanosti a fašismu.
Psala do Rudého práva, Literárních novin, Tri-
buny, Přítomnosti aj. Ve 30. letech se intenzívně
věnovala veřejné činnosti, zabývala se ženskou
otázkou, podporovala volební kampaně KSČ.
Byla členkou literární skupiny Blok a redakčního
okruhu časopisu U, v 1938 se stala místopřed-
sedkyní Kruhu přátel českého jazyka. Po r. 1948
se držela socialistického realismu. Je jí vytý-
kána údajná podpora politických procesů v 50.
letech. Z jejího díla: Pacientka doktora Hegla,
Předtucha, trilogie Lidé na křižovatce, Hra
s ohněm, Život proti smrti. Jejím druhým man-
želem byl dramaturg a režisér opery Národního
divadla Ferdinand Pujman. Syn Petr Pujman byl
prozaikem a publicistou.

Zdeněk Štěpánek – výročí úmrtí 50
(22. 9. 1896 Tvoršovice - 20. 6. 1968 Praha).

Herec. Byl potomkem Jana Nepomuka Ště-
pánka, ředitele Stavovského divadla. Začínal
u hereckých společností. Za 1. sv. války byl
zajat a působil v krajanském divadle v Kyjevě.
V r. 1918 se stal členem Divadla Českosloven-
ské armády na Rusi. Po návratu hrál v Kladně,
v Divadle na Vinohradech a od r. 1934 byl čle-
nem Národního divadla. V r. 1938 přednesl
v rozhlase vládní prohlášení o odstoupení po-
hraničních území nacistickému Německu a za
okupace projev loajálnosti k Třetí říši. Po osvo-
bození byl stíhán za kolaboraci, v r. 1947 byl re-
habilitován. Z jeho rolí: titulní hrdina ve filmu
Jan Výrava, Jan Hus a Jan Žižka ve slavné Hu-
sitské trilogii, maršál Rusworm v Císařovu pe-
kaři a Pekařovu císaři.

Jiří Krejčík – výročí narození 100
(26. 6. 1918 Praha - 8. 8. 2013 Praha). Filmový

režisér a scenárista. V období protektorátu ho
místo statisty a adepta režie na Barrandově uchrá-
nilo před totálním nasazením a pracoval také jako
příležitostný herec. Po osvobození se věnoval režii.
Jeho prvním hraným celovečerním filmem byl
Týden v tichém domě. Z jeho filmů: Ves v pohraničí,
Morálka paní Dulské, Vyšší princip, Pension pro
svobodné pány, Božská Ema.

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, Jana Kačabová, Marie Melicharová – R.I.P., Zdeněk

Mahler  –  R.I.P., Miroslav Habida, Ivan Fencl, Anička Fenclová, Jiří Bulka, Jiří
Nohovec, Bohumil Kožuch, Jan Šnajdr, Lenka Kunčarová-Dítková, Anna Lace-
ková, Zdeněk Kuba, Michael Doubek, Ctirad Frčka, Helenka Pospíšilová, Miro-
slava Pýchová, Jiří Nejedlo, Vladimír Vařil, Miroslav Beňo, Slavomír Kozák,
Václav Franc, Rostislav Boháček, Lída Boháčková, Lenka Studénková, Dana
Danihelková, Vlastimil Illek, Miroslav Opletal.

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 – 320,- Kč/rok včetně poštovného).
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Praha 1, Rytířská 29, č. účtu: 1930736369/0800
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