
1

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vážení a milí čtenáři čtvrtletníku Lípa,
tak nám skončil rok 2017. V mnoha ohledech to byl pro tvůrce našeho

periodika rok přelomový a úspěšný. Podařilo se nám totiž situaci po roz-
vratu, panujícím a gradujícím na konci roku 2016 stabilizovat, a znormali-
zovat situaci jak v předsednictvu VNK, tak i v redakční radě časopisu Lípa.
Děkujeme všem členům VNK, kteří se o to svým vystupováním a následným
hlasováním na náhradní valné hromadě v závěru roku 2016 přičinili. Stačil
tehdy jeden jediný hlas, byli bychom přehlasováni a Lípa by vzápětí – přes
licoměrné ujišťování našich odpůrců – přestala existovat. První pokus
v tomto směru byl zcela nečekaně učiněn již v závěru roku 2015 na zase-
dání předsednictva a redakční rady, konaném v sídle Jazzové sekce pou-
hých několik (!) dní po valné hromadě, a to nově zvoleným vedením VNK.
Lípa měla skončit, spolek měl vydávat dvakrát ročně jakýsi kulturní alma-
nach. Měli již vymyšlený i název, K1/2016 a K2/2016. Já sám bych byl odejit
z funkce šéfredaktora, redakční rada čtvrtletníku Lípa by byla rozpuštěna. O náplni almanachu měli roz-
hodovat jiní. Z důvodu údajné nesmyslnosti názvu měl být dále náš Výbor národní kultury přejmenován,
respektive de fakto zrušen, a měl vzniknout či být nahrazen spolkem pod názvem Výbor českých a slo-
venských národních kultur. Naštěstí aktéry tehdy ještě čekal bouřlivý nesouhlas většiny přítomných.

Poděkování ale patří také vám všem, kteří jste dodnes zůstali věrni naší Lípě a pomáháte tak uhájit
její další existenci v tištěné podobě, což není v dnešní době vůbec jednoduché. I zde byly od konce roku
2012 činěny pokusy (nesmyslné) ji převést jen do elektronické verze, zároveň se zeštíhlováním tištěné
verze Lípy a snižováním jejího nákladu, až do ukončení její papírové podoby. Což se i tehdejšímu vedení
částečně bohužel u několika čísel Lípy podařilo realizovat, zároveň ale zcela rezignovali na její funkční
elektronickou verzi, kde zůstalo jen u slibů a mlžení, až jsme posléze díky neuhrazení faktury přes
 urgence a upomínky poskytovatele (nám tehdejším vedením VNK utajované) dokonce o naši doménu
www.vybornarodnikultury.cz po pozastavení webhostingových služeb přišli… Získala ji na začátku roku
2015 čínská firma ze Šanghaje, která poplatek za webové stránky uhradila a využila je následně na pro-
pagaci zájezdů cestovní agentury. Díky pozornosti našeho nového místopředsedy se ji podařilo v průběhu
minulého roku získat zpět, když čínská firma o tuto reklamní službu ztratila zájem a vrátila doménu zpět
do nabídky poskytovateli webhostingu. 

Nyní k předplatnému pro rok 2018. V tomto čísle Lipky naleznete přiloženou předtištěnou složenku. Pokud
se vám přátelé náš časopis líbí, můžete mu vyjádřit svou podporu i mimořádným navýšením předplatného,
respektive zasláním finančního daru, úhradou členského příspěvku ve výši 100 Kč nebo získáním dalších
předplatitelů a členů. Bohužel jsme byli nuceni přikročit k navýšení ceny na 60 Kč za výtisk Lípy. Tedy roční
předplatné bude činit 320 Kč včetně bohužel nyní zdraženého poštovného. Věřím ale, že vás tento z naší
strany nutný krok neodradí a zůstanete i nadále příznivci, a věrnými a spokojenými čtenáři našeho literár-
ního, vlasteneckého, kulturně-politického, protiválečného a společensko-kritického periodika Lípa. 

Do nového roku 2018 vám mílí přátelé i za všechny mé spolupracovníky přeji upřímně všechno jen to
nejlepší, hlavně pevné zdraví, spokojenost, štěstí, a nám všem život v klidu a míru! 

Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa a člen předsednictva VNK 
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JOSEF SELIGER, WENZEL
JAKSCH A SELIGER – GEMEINDE
JAN SKALSKÝ

Jde-li nám skutečně o historickou pravdu, pak
vždy musíme nechat promluvit a také slyšet obě
strany. Proto předkládáme vidění předmětných fe-
noménů očima jak sudetů, tak i našima. Jsou to
pohledy naprosto rozdílné. Zatímco sudeti se snaží
vytvořit nejen kolem svých svatých, kteří jak věří,
odešli do germánské Walhally, falešnou svatozář,
jež má potlačit objektivní pravdu, usilujeme my
o respektování dějinných skutečností. 

Snahy sudetů směřují k přepisování našich
dějin, ve kterých postupně pravda má být přetvo-
řena v lež, a účelové tzv. sudetoněmecké vidění
minulosti v pravdu. Německé agresory, včetně těch
sudetoněmeckých, představují landsmani jako
oběti a z nás, skutečných obětí, dělají zločince,
někdy válečné, jako například Bernd Posselt, jindy
zase proti lidskosti, to zejména Horst Seehofer,
a dokonce i genocidní, za které nás landsmani
označili před necelým rokem na svém Dni vlasti
v Rakousku. A ze strany našich příslušných ústav-
ních orgánů ani slůvko protestu. Naopak, premiér
ČR, Bohuslav Sobotka označil sudety za spojence.
Nemluvil však za nás, jsou to spojenci jeho a jemu
podobných.

Že si takto a podobně počínají sudeti a celý ten
jejich Sudetoněmecký landsmanšaft, který vyrostl
z nacistického podhoubí, a dodnes je nositelem
henleinovských tradic, nás ani nepřekvapuje.
Novým jevem, s kterým se v posledních letech set-
káváme, jsou sílící germanofilní a sudetomilní ten-
dence v menší části české společnosti, jež však
má silnou podporu v médiích a dokonce v koaliční
vládě, jež programově i prostřednictvím tzv. stra-
tegického dialogu mezi ČR a SRN, nás vede do ně-
meckého chomoutu, a tak se stává nejdůležitějším
aktivním faktorem tohoto směru.

O co jde? Pokud si necháme vnutit sudetoně-
mecký pohled na naše dějiny, k němuž se zejména
sobotkovci i bělobrádkovci přibližují, ztratíme nejen
přítomnost, ale prohrajeme i svou budoucnost.

Je méně než za pět minut dvanáct, vlastenecké
organizace, jejichž činností si nesmírně vážíme, by

proto měly věnovat pozornost nejen EU a NATO, pří-
padně svým specifikům, ale také, a to především,
přímé obhajobě našich národních zájmů a státnosti
- zejména vůči sudetům a určitým německým kru-
hům je podporujících - a tak zastavit jejich již pro-
bíhající demontáž. Česko-německo-sudeto-
německé problémy nevyřešíme tím, že se budeme
tvářit, že je nevidíme, nebo že neexistují. Ale přesto
podobně si počíná část vlasteneckých subjektů. Ne
ojediněle mlčí k tomu, co sudeti vyhlašují, k nicdě-
lání vlády, Ministerstva zahraničních věcí ČR a tak
již léta landsmani, kteří se prohlásili za druhý
národ v českých zemích, nedostávají potřebnou
odpověď a „naše“ politiky snad nikdo ani pořádně
nekritizoval. Pan premiér Sobotka si dokonce po-
chvaluje, jak vstřícní jsou vůči nám sudeti, když se
zříkají práva na vlast a na odškodnění, přestože
jsme ho několikrát písemně upozornili, že naši bý-
valí spoluobčané německé národnosti se nemohou
zříci práv, které nikdy neměli, nemají a nebudou
mít. V tom svém „svatém“ nadšení jaksi zapomíná
na to, že mezinárodní právo zakotvuje povinnost
agresora nahradit oběti škody, které jí agresí
vznikly. Zapomíná, že Pařížská reparační dohoda,
jíž jsme signatáři, ustanovila povinnost poraženého
Německa zaplatit reparace, samozřejmě i nám,
Československé republice. Jde přibližně o 360 mi-
liard předválečných korun. V této souvislosti zdů-
razňujeme, že dobré účty dělají dobré přátele. I tolik
ponížení Řekové prohlásili, že udělají vše, aby jim
Německo zaplatilo škody, které vznikly během jejich
okupace za 2. světové války, tedy válečné reparace.
A „náš“ ministerský premiér, na rozdíl od toho řec-
kého, o tom mlčí jako ryba a naopak neustále cosi
mluví o vynikajících česko-německých vztazích, ač
němečtí politici nám celá desetiletí slibovali repa-
race zaplatit, ale až po sjednocení Německa, jak ří-
kali. To však již před více než 25 lety vytvořilo
jednotný stát, ale k placení se nemá. Proto vlaste-
necké subjekty by měly nastolit tuto otázku. Při-
bližně tři biliony dnešních korun, které nám
Německo dluhuje - tuto částku samozřejmě musí
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upřesnit příslušný odborný český orgán - nám po-
mohou změnit náš život. Proto vnesme otázku re-
parací i do voleb, které nás letos podzim čekají.

Braňme historickou pravdu proti polopravdám,
lžím, proti takzvané politické a historické korekt-
nosti, proti „zapomínání!“   

*************************************************
Jsme a zůstaneme přáteli
NADIRA HURNAUSOVÁ
Starosta Brna Petr Vokřál dostává Pamětní cenu

Wenzela-Jaksche  komunity Seliger-Gemeinde.
Během přijetí frakcí SPD, pro vyhnance z vlasti,
uprchlíky a vystěhovalce, udělila Seliger-Gemeinde
v sobotu v bavorském parlamentu brněnskému
primátorovi Petru Vokřálovi Pamětní cenu Wenzela-
Jaksche.

Vokřál a jeho devítičlenná delegace se dostavila
k obřadu v Maximilianeu v Mnichově. Předešlý den
je uvítal mluvčí menšin Bernd Posselt v Sudetoně-
meckém domě, kde se koná výstava "Brno jazy-
kový ostrov". A vedle trakaře, na kterém Jacob
Kittner vezl svůj majetek při brněnském pochodu
ve svátek Božího těla z Modřic, přes Pohořelice do
Rakouska, ujistil Vokřál krajany svým přátelstvím.

Náměstek mnichovského primátora Josef Schmid
přivítal starostu moravského hlavního města
v hlavním městě Bavorska a poskytl vhled do pro-
blematiky a úspěchů svého města. Johannes Hin-
terberger, státní tajemník patronátního bavorského
ministerstva, poděkoval Brnu za historický signál
v roce smíření, "v procesu trvajícím desetiletí,
který ještě není kompletní". "Netušili jsme", řekl
Vokřál, "jaký vliv bude mít tato akce". Byli překva-
peni odezvou, které se jim dostalo nejen v České
republice a v Německu, ale i v Evropě. Neměli po-
nětí, s kolika lidmi pohne. Byl to vstup do dobré
společné budoucnosti mezi zeměmi a lidmi.

Posselt poděkoval Brňanům za návštěvu Sude-
toněmeckého domu, který je s Heiligenhofem ve
městě Bad Kissingen jádrem soudržnosti lands-
manšaftu. Charles de Gaulle kdysi hovořil o „po-

třebě odvahy k míru, porozumění a smíření“. Válka
a nacionalismus byly hloupost a zbabělost. "Vy
patříte k statečným a odvážným, na které jsme če-
kali desítky let."

Zájem o Brňany mělo samozřejmě i České cent-
rum v Mnichově, jehož ředitel Ondřej Černý je po-
zval. Preludiem z Te Deum od Marca-Antoina
Charpentiera uvítal hosty soubor „Hofer Blech"
frakce SPD - pro vyhnance z vlasti, uprchlíky a vy-
stěhovalce v Maximilianeu, jehož mottem jsou
Františkova slova "Nikdy zdi, nýbrž mosty!" Aby při-
vítal všechny významné Čechy, Poláky, Chorvaty
a Němce, krajany a parteigenossen, kněží a politiky,
potřeboval Volkmar Halbleib, místopředseda
a mluvčí parlamentní skupiny SPD, půl hodiny.
V současné době, kdy není Evropa v dobrém stavu,
je důležité stavět mosty. Porozumění a usmíření ne-
proběhne samo o sobě - k tomu potřebujeme lidi.
K těmto lidem patří naprostá většina vyhnanců,
kteří nyní pěstují vztahy s vlastí. Jejich Charta
z roku 1950 pokládá za nutnou sjednocenou Evropu
a žádá ji. "Musíme ukázat její jasnou výhodu. Ne-
smíme ani narušit naše hodnoty", uzavřel Hälbleib.

V šedesátých letech se Willy Brandt a Egon Bahr
vydali cestou změn prostřednictvím sblížení.
Během druhého vatikánského koncilu, od roku
1962 do roku 1965, polští biskupové odpustili a po-
žádali o odpuštění. To byl hlavní impuls. Podobně
Brandt v roce 1970 ve Varšavě.

Mnoho lidí změnilo způsob myšlení. Také v SL
a v České republice začalo přehodnocování. Takže
Premiér Bohuslav Sobotka uctil v tomto parla-
mentu Olgu Sipplovou. Slova jsou důležitá, ale také
gesta, jako pochod smíření v Brně.  

Moderátor Martin K. Bachstein o Petru Vokřálovi,
oceněném Pamětní cenou Wenzla Jaksche, řekl:
"Dnes velmi oceňujeme, že   členové města Brna
a jejich vůdcové se rozhodli před dvěma roky, u pří-
ležitosti 70. výročí pochodu smrti brněnských
Němců, vyhlásit Rok  smíření. "Bohužel, vyhnání
v České republice dosud nebylo systematicky stále
vstřebáno. Stále je zpracováváno a objasňováno
především individuálně - často se značnými obtí-
žemi a zneužitím a ohrožením. V této atmosféře
starosta Petr Vokřál v Brně s jeho stranou a přidru-
ženou koalicí zaujal první pozici. Pod jeho vedením
byl vytvořen kulturní program roku 2015, při 70.
výročí konce války, s cílem připomínat všechny
oběti války, a tím i oběti vyhnání. Při mnoha kul-
turních akcích měla brněnská veřejnost možnost
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poprvé nahlédnout do dění kolem brněnských
Němců na jaře 1945, při výstavě historických foto-
grafií a textů. Mohla se dozvědět nejen o chování
sovětské armády, ale také o internacích, kde byli
často Němci po celé měsíce před svým vyhnáním.
Nebo to byly přednášky, diskusní večery, čtení a di-
vadelní představení o osudech Němců v pováleč-
ném Brně. "Konečně, měli bychom také zmínit
brněnské studenty, kteří po léta usilovali o spra-
vedlivé vylíčení česko-německé minulosti, a pro-
kazují znovu a znovu, že mladší generace naší
sousední země si zaslouží vysoké uznání."

Vrcholem Roku smíření byl Pamětní pochod z Po-
hořelic do Brna, symbolické znamení, že se mohou
Němci v Brně opět cítit jako doma. V prohlášení po-
prvé městská správa, pod vedením Vokřála, přijala
politickou odpovědnost za události roku 1945. Vokřál
a jeho kolegové tak podali nebývalý a ojedinělý důkaz
politické vyspělosti a vysoké kultury historické pa-
měti. On a jeho političtí přátelé a spolupracovníci
nejen ukázali, že motto první republiky
v naší sousední zemi „pravda vítězí“ stále
platí. Rovněž ukázali, že nová generace po-
litiků a občanů bude postupovat dále
v česko-německých vztazích. "Přejeme mu
veškerý možný úspěch."

"Milí přátelé," začal Vokřál své podě-
kování. "Ať Němci nebo Češi, společně
jsme svědky staletí dobrých a špatných
časů, jako jsou hrůzy světových válek".
Pokaždé byli lidé, kteří bránili své názory,
jako Wenzel Jaksch, který zasvětil svůj život smí-
ření. "Česká republika a Německo jsou přátelé."
Společně, jako partneři, s důvěrou a vzájemným
respektem, musíme zápasit o Evropskou unii. Ko-
munismus zdržel proces zrání Evropské unie
a související kroky smíření. Nyní převzali iniciativu
k tomuto odvážnému kroku ke smíření mladí lidé.
Cílem nebylo jitřit staré rány. Ale někdy stačí gesto,
omluva proti pocitu nespravedlnosti. Pomsta není
řešení. Budoucnost potřebuje toleranci. Není v ní
místo pro rasismus, extremismus a nesnášenli-
vost. "Pamětní cena Wenzla Jaksche, a Cena sta-
vitele mostů parlamentní frakce SPD, jsou velkou
poctou pro město Brno", řekl Vokřál, předal peníze
ceny (Preisgeld) Jaroslavu Ostrčilíkovi, hlavnímu
organizátorovi brněnského roku smíření. Pěkné
gesto. Po obřadu se starosta Petr Vokřál a jeho do-
provod zúčastnili recepce v Maximilianeu a setkali
se s mnoha sudetskými Němci.    

Sudetendeutsche Zeitung, 24. 6. 2016, str. 1, 3
***********************************************
Lípa pro našeho Wenzla Jaksche
ULRICH MIKSCH 
Místní skupina Seliger-Gemeinde Mnichov
Letošní výlet 30 sudetoněmeckých sociálních

demokratů z celého Německa, v čele s mnichov-
skou skupinou Seliger-Gemeinde, se konal v polo-
vině července na Šumavu. Waldemar Deischl
a Peter Wesselowsky naplánovali čtyřdenní výlet.
Přes Prachatice pokračovali do hotelu v Českých
Budějovicích.  

Příští den se konala návštěva Dlouhých Stropnic,
rodiště Wenzla Jakschse, které dnes čítají jen 50
obyvatel. V rámci přípravy se ozval hlas sudetoně-
meckých sociálních demokratů: zvukové záznamy
ze starých jednání v Praze a Wiesbadenu. A byly
čteny dosud nezveřejněné vzpomínky ze života
Wenzla Jakschse, také paměti z jeho "Quellen des
Lebens (Zdroje života)", v kontextu se skutečným

prožitkem krajiny. V Českém Krumlově se
přidalo deset zůstavších ve vlasti, vede-
ných Emmou Marxovou, předsedkyní Šu-
mavského spolku.

Ve Stropnicích, hlavním místě kde
Jaksch chodil do školy až do jara 1910
a téměř 8 let se učil, stále ještě funguje
velká školní budova z roku 1929. V této
době se zde vyučuje několik málo českých
dětí, z důvodu zcela pomýlené české men-
šinové politiky. Skupina shlédla údolí Dlou-

hých Stropnic, kterým se vine potok. Tam, kde kdysi
stál dům Jakschovy rodiny, je dnes louka, na které
je pylon a jen starý most přes potok ukazuje bývalou
polohu předních dveří do domu. Tam skupinu uvítali
zástupci obce. Mladá lípa byla obstarána a díra vy-
kopána.

Peter Wesselowsky informoval o životě Wenzla
Jakschse, Waldemar Deischl pak přečetl slova
čestné předsedkyně Olgy Sippl: "Drahý příteli
Wenzle Jakschi: přejeme si, aby tento strom, který
my, vaši přívrženci, sázíme, nabral svými kořeny
z rodné půdy takovou sílu, aby se zelenal a odolá-
val bouřím. Děkujeme vám, zodpovědní politici,
milé občanky a občané, kteří jste nám toto umož-
nili! To dokumentuje skutečnost, že mír a spolu-
práce, vyhlášené takzvanými vysoce postavenými
politiky, jsou skutečně přijaty. Realizace však může
být úspěšná pouze tehdy, jestliže my, obyčejní lidé,
to budeme uskutečňovat. Děláme to pro ně a pro
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vás, i když se setkáváme až dnes, v přátelství,
v práci pro mír v budoucnosti." Stropnický místos-
tarosta František Vaněček a radní Hana Valentová
ocenili Jaksche v češtině.

Pak uchopili Němci a Češi lopatu, a brzy byl
strom zasazen. Nyní se Wenzel Jaksch, který svůj
rodný dům vždy nosil na obrázku s sebou, protože
od útěku v březnu 1939 mu nikdy nebylo umož-
něno vkročit na české území, a když jej chytila
touha, díval se vždy od Mandelsteinu z Horních Ra-
kous, 50 let po smrti se symbolicky vrátil.

Na zpáteční cestě z Budějovic skupina nejprve
putovala přes cisterciácké opatství Vyšší Brod na
řece Vltavě, které kdysi mělo silný vliv na stropnic-
kou církev.  

Sudetendeutsche Zeitung, 22. 7. 2016, str. 10
***********************************************
WENZEL JAKSCH - Cesta Evropy do Postupimi
Vina a osud v podunajském prostoru
VĚRA OLIVOVÁ
Kniha vyšla v Německu v letech 1958 -1990 ve

čtyřech vydáních. Jde o reprezentativní publikaci,
tlumočící pohled sudetských Němců na českoslo-
venskou první republiku. V českém překladu byly
vynechány dvě první kapitoly: Předehra demokra-
tíckých revolucí a zápas o "národnostní vyrovnání"
a Katastrofa z roku 1914 a Masarykova "Nová Ev-
ropa ". Uvozovky vyjadřuji již v názvu Jakschovo
skeptické stanovisko jak k hnutí potlačených ná-
rodů, tak i k Masarykově politické koncepci. V obou
kapitolách Jaksch zdůrazňuje, že se měla zachovat
habsburská monarchie a že měla být provedena
její federalizace. Tyto úvahy měly ovšem v době
svého vzniku v padesátých letech zcela teoretický
a hypotetický ráz. Již čtyřicet let předtím než byly
napsány byly překonány historickým vývojem -
rozpadem Rakousko-Uherska a vznikem národních
států včetně Československé republiky.

Český překlad zbývajících třech kapitol Jaks-
chovy knihy iniciovala německá společnost Acker-
mann-Gemeinde, která také překlad financovala.
Poté, co několik českých nakladatelství odmítlo
knihu vydat jako neodbornou, ujal se jejího vydání
pražský Institut pro středoevropskou kulturu a po-
litiku vedený Rudolfem Kučerou. Kniha vyšla pod
redakcí jednoho z překladatelů, Milana Churaně,
který napsal i předmluvu k českému vydání.

Wenzel Jaksch (*1896 - †1966) působil v ně-
mecké sociálně demokratické straně v Českoslo-
vensku. V roce 1927 byl členem předsednictva,

v letech 1935-38 místopředsedou, a 1938-39 před-
sedou. Byl představitelem nacionálního křídla, od-
půrcem Ludwiga Czecha, kterého po anšlusu
Rakouska vystřídal ve funkci předsedy. V roce 1939
emigroval do Anglie s československým pasem
a s osobní pomocí Jana Masaryka, českosloven-
ského vyslance v Londýně.

Během války byl Wenzel Jaksch v opozici vůči
československé exilové vládě v čele s prezidentem
Edvardem Benešem, která stála na stanovisku
právní kontinuity Československa, neuznávala mni-
chovský diktát, a usilovala o obnovu Českosloven-
ska v jeho předmnichovských hranicích. Benešova
politika zvítězila, Jakschova ztroskotala.

Proto se také Jaksch po válce do Českosloven-
ska již nevrátil. Zůstal v Anglii a roku 1949 přesídlil
do Spolkové republiky Německo, kde se aktivně
zapojil do politiky a získal vedoucí postavení mezi
Němci odsunutými z Československa sněmu za su-
detoněmeckou sociální demokracii, která se ne-
spojila s německou sociálně demokratickou
stranou a programově si uchovávala samostatnost.

Od roku 1951 byl předsedou společnosti Seliger-
Gemeinde, od roku 1953 poslancem spolkového
kmene. Od roku 1964 byl předsedou Svazu vy-
hnanců. V roce 1966 zahynul při automobilové ne-
hodě.

Jakschova kniha není historickou prací, a ani
Churaňovy opravy některých autorových mylných
údajů jí nemohou dodat charakter objektivnosti.
Podstatou práce je její politické zaměření, kterému
je podřízen výběr faktů, citátů i hodnocení jednot-
livých událostí. Pokusíme se proto také postihnout
hlavní linii tohoto Jakschova pojetí moderních čes-
koslovenských dějin.

Výchozím Jakschovým stanoviskem, kterému je
věnována první kapitola nazvaná Cesta k Mni-
chovu, je zásadní odmítnutí mírových smluv, pode-
psaných po 1. světové válce. Tyto smlouvy odrážely
situací v Evropě po porážce Německa a Rakousko-
Uherska a tvořily základ tzv. Versailleského
systému. Jaksch obviňuje z přijetí mírových smluv
především anglickou politiku, od níž se prý odvíjel
i další nepříznivý vývoj. Byla to podle Jaksche
právě falešná prognóza anglických geopolitiků,
která se stala cestou do Mnichova (45).

Autor dále uvádí, že mírové smlouvy byly pode-
psány v deliriu totálního vítězství (s. 62), byly ne-
mravným a tvrdým diktátem vítězů nad poraženými
a vytvořily tak předpoklady pro Hitlerovo vítězství
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v Německu. Proto se také staly zdrojem hnutí žá-
dajících jejich odstranění, "původem revisionismu"
(68). Neúspěch úsilí o jejich, blíže neurčenou, de-
mokratickou revizi, prosazovanou prý rakouským
sociálním demokratem Otto Bauerem, otevřel podle
Jaksche prostor pro Hitlerovu a Mussoliniho politiku
militantního revisionismu (75).

Hlavní Jakschova kritika pak směřuje proti Čes-
koslovensku, jehož existence byla ve versailleském
systému právně zakotvena. Jeho pozornost je za-
měřena především k postavení a vývoji německého
kmene sudetských Němců (134).

Jaksch vychází z politické koncepce Josefa Se-
ligera, poslance československého parlamentu,
který stál až do své smrti roku 1920 v čele německé
sociální demokracie v Československu. Ve spolu-
práci s předsedou německé nacionální strany Lodg-
manem von Auenem usiloval Seliger o realizaci
politiky rakouského předsedy vlády, sociálního de-
mokrata Otto Bauera. Cílem této politiky bylo spo-
jení německých oblastí v Čechách a na Moravě
s Rakouskem, a spolu s ním i s Německem, tj. vy-
tvoření Velkého Německa. Tato koncepce však
padla podpisem Versailleské smlouvy, která zaka-
zovala Německu provést anšlus. Podle Jaksche
ztroskotala na daných mocenských poměrech, na
vůli vítězů (66). Od těchto velkoněmeckých plánů
se však distancoval nejen nový rakouský premiér
Karl Renner, rovněž sociální demokrat, ale i ně-
mecká vláda. A proto nebyli již ani Seliger ani Lodg-
man v roce 1919 zařazeni do rakouské delegace
v Saint Germain, kde byla podepsána mírová
smlouva s Rakouskem. Toto stanovisko také Jaksch
německé i rakouské vládě velmi zazlívá (66-67).

Mírové smlouvy, které potvrdily existenci Česko-
slovenska i historické hranice českých zemí, vedly
Seligera k modifikaci jeho politické linie. Zásadně
odmítl princip parlamentní demokracie, opřené
o individuální občanská práva, který byl proklamo-
ván již v Masarykově tzv. Washingtonské deklaraci
z 18. října 1918. Proti němu postavil nacionální
princip - požadavek kolektivních práv národů, žijí-
cích v Československu, jako zásadu, zajišťující pře-
devším kolektivní práva Němců v republice
(81-82). Současně navázal na válečné federali-
zační plány Karla Habsburského, znovu oživené
v nové podobě v roce 1918 rakouským sociálním
demokratem Víktorem Adlerem v programu na vy-
tvoření dunajské federace (56).

Seligerova politika velkého Německa, případně její
modifikovaná podoba dunajské federace, se staly zá-
kladem Jakschovy celoživotní politické linie. Tím byl
dán i jeho odmítavý postoj k Československé repub-
lice i k jejím vedoucím demokratickým představite-
lům. Masarykův program nové Evropy, zpracovaný
v roce 1918 ve stejnojmenné knize, se v celé práci
stal synonymem utopických, nesmyslných a neús-
pěšných meziválečných koncepcí. Symptomatický je
Jakschův vztah k Edvardu Benešovi. Pokládá ho za
hlavního strůjce všech německých i svých vlastních
neúspěchů a nenávistně na něj útočí.

Již na pařížské mírové konferenci byl podle
Jaksche Edvard Beneš hlavním činitelem, který za-
příčinil neúspěch sudetoněmecké politiky. Tento
dle něho impulzivní, lstivý a krátkozraký politik, po-
rušitel daného slova svou falešnou hrou s čísly
a vědomými falzifikacemi, dosáhl vytyčení přízni-
vých hranic Československa (160-167). Tím prý
Benešův momentální úspěch dosáhl gigantických
rozměrů (67).

Jaksch však odmítá i politiku Ludwiga Czecha,
který po Seligerově smrti v říjnu 1920 převzal vedení
německé sociálně demokratické strany v Českoslo-
vensku. Přesto, či spíše právě proto, že Czech stál
na stanovisku parlamentní demokracie a byl vedou-
cím strany až do roku 1938, a od roku 1929 byl mi-
nistrem ve všech československých vládách, věnuje
mu Jaksch pouze jedinou pětiřádkovou zmínku
(126). Z knihy se také zcela vytrácí výklad o rozsáhlé
spolupráci československé a německé sociální de-
mokracie, která významně přispívala k existenci
a udržení československé demokracie. Obdobně ne-
zmiňuje Jaksch spolupráci na úrovni českých a ně-
meckých agrárních a křesťanských stran,
i spolupráci ekonomických a kulturních organizací.

Zcela opomenuty jsou mezistátní kontakty Čes-
koslovenska s Rakouskou republikou, jejichž zá-
kladem byla tzv. Lánská smlouva, slavnostně
podepsaná v roce 1921 prezidenty obou států.
Autor neuvádí ani vztahy Československa s Ně-
meckem, které byly již v roce 1920 upraveny ob-
chodní smlouvou, a v roce 1925 arbitrážní
smlouvou, v níž se oba státy zavázaly řešit pří-
padné vzájemné spory jednáním. Německou vý-
marskou republiku Jaksch naopak několikrát
obviňuje z toho, že projevovala nezájem o osud su-
detských Němců (93, 108, 127).

Vývoji od poloviny třicátých let je věnována kapi-
tola, nazvaná Pohřeb Saínt-Germaín a příprava Po-
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stupimi. Nastolením Hitlerova nacistického režimu
v Německu se Jaksch nezabývá. Mluví jen o závě-
rečném boji o diktaturu nebo demokracii v Německu
v roce 1932/33. Ten však prý zastínily krizové udá-
losti v sousedním Českoslo-
vensku (127). Na rozdíl od
hitlerovského Německa ne-
mělo prý Československo
účinná sociální a politická
opatření proti důsledkům
krize (126). O tom, že Ně-
mecko řešilo krizi intenzivním
zbrojením, autor nemluví.
Němci v Československu prý
také vítali Hitlerův zájem o je-
jich osudy, který tolik kontrastoval s několikrát zmi-
ňovaným nezájmem Výmarské republiky (128).

Hitlerovo vítězství nespojuje však Jaksch s vnitř-
ním vývojem Německa, ale chápe ho jako důsledek
versailleské politiky západních velmocí. Těm také
vytýká nedostatečnou iniciativu v boji proti Adolfu
Hitlerovi.

Úlohu Edvarda Beneše, který proti Hitlerovi vedl
systematický boj, snižuje Jaksch osobními invek-
tivami: Humanistická Evropa neměla v té době ve-
dení, a proto osud chtěl, že v roli Hitlerova
protivníka se octl Edvard Beneš, který ji však ne-
dorostl ani lidsky, ani politicky (168).

Jaksch uznává, že ve třicátých letech se Česko-
slovensko stalo hlavní azylovou zemí pro německé
demokraty, nejvýznamnějším střediskem německé
protihitlerovské emigrace, redukuje však tuto
pomoc pouze na dodávání protifašistické literatury
do Německa (128). Podrobnější výklad neuvádí.
Jistě by stála za zmínku napříkld i činnost němec-
kého sociálního demokrata Camille Hoffmanna,
který působil ve funkci československého tisko-
vého atašé v Berlíně.

Obsáhle pojednává Jaksch o událostech roku
1938, které považuje za prosazení národnostního
principu v myšlení západního světa (200).

Po anšlusu Rakouska se v Československu spo-
jily dvě německé strany agrární a křesťanská -
s Henleinovou nacistickou stranou, která tím re-
prezentovala 80 % německého obyvatelstva. Na
politické scéně zůstala dále již jen komunistická
strana a oslabená sociální demokracie. Jejím před-
sedou se stal Wenzel Jaksch, který vytyčil nový
program tzv. lidového socialismu - Volkssozialis-
mus. O tomto programu se Jaksch v knize nezmi-

ňuje, uvádí však politické síly, s nimiž byl ve spo-
jení. Ve vývoji Německa spoléhal na protihitlerov-
skou opozici německé generality, o jejichž
záměrech byl informován bývalým nacistou Otto
Strasserem, který emigroval do Československa.
Uvnitř republiky pak usiloval Jaksch o vytvoření
bloku s Lodgmanem von Auenem, který mu nabídl
svou spolupráci, a dále jednal s členy jakéhosi
blíže neurčeného autonomistického křídla sudeto-
německé strany Konráda Henleina, kterým však
chyběla odvaha k odchodu ze strany (180). 

Hvězdná hodina sudetských Němců nadešla
podle Jaksche s příjezdem Runcimanovy mise,
která donutila československou vládu přijmout tzv.
čtvrtý plán, který byl základem dobrého řešení, ve-
doucího k federalizaci Československa (179).

Tento plán z 5. září 1938 byl ovšem reakcí na Hen-
leinovy požadavky, shrnuté do osmi tzv. Karlovarských
bodů. Skutečnost, že Jaksch se hlásí k spoluautorství
na tomto plánu, svědčí o jeho ztotožnění se s Henlei-
novými požadavky. Henleinova strana však čtvrtý plán
odmítla, a tím byly otevřeny dveře pro radikální řešení
- pro připojení k Německu (180).

Při výkladu o československé politice, vedené
prezidentem Benešem, Jaksch v naprostém rozporu
se skutečností tvrdí, že prý pražská vláda nebyla
ochotna bojovat o existenci Československa (207),
že její oficiální stanoviska byla pouze čistým pokry-
tectvím (203). Praha prý dokonce spolu s Chamber-
lainem podpořila Hitlera proti opozici v německé
armádě (207). Naznačuje dokonce, že za rok 1938
byli zodpovědní stejnou měrou Hitler a Beneš (205).

Mnichovská dohoda byla podle Jaksche meziná-
rodním právním aktem, na jehož základě Hitlerovo
Německo obsadilo tak říkajíc smluvně Sudety (216).
Připojení československých pohraničních oblastí
k Německu bylo fakticky naplněním programu Jo-
sefa Seligera, který byl i Jakschovým programem.
Proto také se o důsledcích rozbití Československa
vůbec nezmiňuje. Konstatuje jedině, že Mnichov po-
stihl nejvíce sudetské Němce, protože němečtí od-
půrci Hitlera v obsazených oblastech byli
deportováni do koncentračních táborů (219).

Německá okupace pomnichovského Českoslo-
venska 15. března 1939 byla podle Jaksche reakcí
na volání o pomoc od Čechy pronásledovaných
Němců (220). Dr. Hácha byl poté nucen vložit osud
českého národa a své země s důvěrou do rukou
vůdce německé říše (220). V této situaci se sou-
časně mohlo Slovensko konečně ustavit jako sa-
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mostatná nezávislá slovenská republika (220).
V dalším výkladu Jaksch několikrát odmítá zpo-
chybňování nezávislosti slovenské republiky, od-
mítá mýtus, že šlo o loutkový stát. Samostatnou
slovenskou republiku zničil podle něho až neús-
pěch slovenského povstání (305).

Ani válka nezačala podle Jaksche německou
agresí, ale byla důsledkem špatné politiky Polska:
V groteskním přecenění své vojenské síly se drži-
telé moci v Polsku domnívali, že ještě mohou laví-
rovat mezi Hitlerem a mocnostmi, stojícími proti
němu (220).

Válka prý byla zpočátku válkou ideologickou, po-
stupně však změnila svou mravní a politickou po-
vahu a skončila jako odvetná válka proti
německému národu (223, 240). Právě to byl onen
Velký prohřešek, kterému je věnována poslední, 3.
část Jakschovy práce. Tímto velkým prohřeškem
bylo chování států Atlantické aliance vůči velkému
německému národu (289). Mor nelidskosti zachvá-
til velké demokracie (287). Na Německo byla sva-
lena vina nejen za 1., ale i za 2. světovou válku

(287,353). A angličtí studenti jsou ve svých učeb-
nicích dějepisu mateni dokonce tvrzením, že pra-
vou příčinou druhé světové války bylo přání
Německa rozšířit svou moc a své území (358).

V takzvané Atlantické chartě velcí i malí spojenci
nejdříve stanovili vysoké cíle pro politiku míru a pak
byli puštěni z řetězu psi nenávisti a lačnosti po ko-
řisti (251). Podle Jaksche zcela zklamala i II. inter-
nacionála, i anglická Labour party (239, 251, 293).

Roosevelta dovedla prý chorobná protiněmecká
nenávist k tomu, že podlehl Stalinovu démonu
(289). Churchill byl kolísavý politik, podléhající Be-
nešovi. Eden byl slaboch, který se na podzim 1943
Benešovi fakticky podrobil (289). Krátkozraký pat-
riotismus gaullistů pokračoval v tradici přitakávání

Benešovým přáním (356). A Beneš s komunistickou
pomocí páchal velkou zradu na sudetoněmecké
demokracii (262). Tato demokracie, o níž jsou
zmínky i na jiných místech (279, 356), není však
nikde blíže objasněna.

Dohoda Spojenců v Casablance roku 1943, žá-
dající bezpodmínečnou kapitulaci mocností Osy,
prý zmařila úsilí německé opozice (264), jehož
cílem bylo úsilí nahradit Hitlera vládou, která by
mohla uzavřít mír (296). Hlavní vina pak spočívá
podle Jaksche opět na Edvardu Benešovi: Místo,
aby dal německé opozici naději na spravedlivý mír,
chtěl Beneš vést válku až do hořkého konce (263).

Jakschova stanoviska svalující porážku Ně-
mecka na všechny možné činitele, kromě Ně-
mecka samotného, byla ovšem podmíněna mj.
i neúspěchem jeho vlastní politiky v londýnském
exilu. Ve své stati Was kommt nach Hitler Wenzel
Jaksch předpokládal, že Československo nebude
již nikdy obnoveno ve svých předmnichovských
hranicích, a že i po porážce Hitlera zůstane v plat-
nosti hranice, stanovená v Mnichově.

Prezident Edvard Beneš dosáhl však v srpnu
1942 toho, že britská vláda prohlásila mnichovskou
dohodu za neplatnou. Jaksch zaslal proti tomuto
prohlášení protest americké a kanadské vládě.
Bezvýsledně (258-259). A nadto ztratil podporu
nejen britské vlády, ale i britské Labour party, která
ho zpočátku podporovala. Tento neúspěch Jaksch
připisuje ďábelské propagandistické technice Ed-
varda Beneše a jeho plagiátorů (261). Podle něj
byla to opět ironie osudu, že česká exilová vláda
mohla mít dominantní vliv na britské veřejné mí-
nění (290). Přispíval prý k tomu i Jan Masaryk, ve-
selý vypravěč anekdot, pijan či hráč na klavír (291).

Část kapitoly Velký prohřešek je věnována od-
sunu Němců. Tento transfer byl jedním z důsledků
brutální německé politiky ve všech okupovaných
evropských zemích, a byl realizován na základě
usnesení spojenecké konference v Postupimi 2.
srpna 1945.

Jaksch však považuje za hlavního viníka odsunu
Edvarda Beneše. Ten prý poskytoval Spojencům
nepravdivé informace o kritické situaci Čechů
v Protektorátu Böhmen und Mähren, o jejich po-
pravách, věznění a deportacích. Za nepravdivé po-
važuje Jaksch i to, že Beneš zahrnoval mezi
deportované i Čechy, nuceně nasazené na otrockou
práci do Německa. Podle Jaksche byli tito Češi
v Německu zaměstnáni jako svobodné pracovní
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síly a jejich spolehlivost byla velmi ceněna (306).
Zdůrazňuje: Nikde nebyla kolaborace s okupační
mocí užší než v Protektorátu (320).

Beneš vymámil od vlád ve Washingtonu
a v Moskvě předběžný souhlas se svými plány tím,
že je navzájem falešně informoval... Zároveň Ev-
ropu a Ameriku ošidil o odměnu za mír, kterou za
to přislíbil zaplatit (275). O jakou odměnu šlo,
Jaksch neuvádí.

Vyvrcholením Benešovy špatné politiky byla
podle Jaksche právě jeho ruská politika. Přispěla
k tomu, že i západní státníci byli v Postupimi po-
staveni před hotovou věc. Síla událostí je donutila
podvolit se ruským přáním. Západní demokracie
prý předtím od Beneše převzaly jeho koncepci Ev-
ropy, která bez dalšího vynesla zničující rozsudek
nad takzvanými menšinami (326). Postupimská
dohoda podle Jaksche jen potvrdila fait accompli
hromadného vyhnání, tj. transfer německého oby-
vatelstva (331). Nebyla však dle něho žádným me-
zinárodně právním aktem. Tzn., že není
mezinárodně závazná a tím je i porušitelná.

Takové byly podle Jaksche hlavní proudy, které
dovedly Evropu do Postupimi. Ani náznakem si ne-
připouští myšlenku, že by to mohla být přede vším
cesta Německa do Postupimi.

Závěrem knihy uvádí Jaksch své požadavky pro
budoucnost: Ústředním problémem je podle něho
sjednocení Německa (351). Síla německé vůle pro
sjednocení a mravní síla západního Německa se
staly faktorem evropského sebepotvrzování (350).
Sovětskému svazu bude za mír nabídnuta bezpeč-
nost a dobré sousedství na jeho západních hranicích,
pokud upustí od bezbřehé vnější expanze (352).

Za nezbytné pokládá Jaksch dějinné ospravedl-
nění staré dunajské monarchie, neboť Rakousko
bylo čestný stát (349).

Pro Němce žádá opuštění přehnaného komplexu
viny (353). Neboť po uzavření příměří byly tolero-
vány nové Katyně, ale na hroby v Lidicích byly sá-
zeny růže (357). Pro odsunuté Němce žádá
dosáhnout mírového sebepotvrzení na zděděné
domovské půdě (354).

Od Čechů pak žádá sebekritiku a tím mravní se-
beosvobození českého národa". "Anglo-čechoslo-
vakismus epigonů Masaryka, Beneše a Seton
Watsona lpí na mylném dějinném obrazu. Příslušné
národy se od historické lži, která se stala politic-
kým faktorem, mohou osvobodit pouze sebezpyto-
váním a duchovním zahloubáním. Tím mohou

přispět k přípravě svého návratu do společnosti
svobodných národů (346).

**************************************************
Edvard BENEŠ, Paměti. Od Mnichova k nové

válce a k novému vítězství. Praha 1947, s. 312-331:
„Věděl jsem tehdy, že Jaksch hned na počátku

války rozsáhlý program o Velkoněmecku - tj. o Ně-
mecku a celé střední Evropě - už vypracoval, že jej
v anglické politické společnosti - zejména v Labour
Party - rozšiřoval, a že v něm nejen o českých
Němcích jako samostatném celku na nás nezávis-
lém, nýbrž i o Československu celém už vlastně
rozhodl, umísťuje nás do zvláštní středoevropské
federace s převahou německou. Vyčkával jsem
tudíž, věda, že s našimi Němci bude účelná a ro-
zumná řeč, až jim válečné události ukáží, v jaké si-
tuaci se celé Německo nachází, jak se svět k němu
staví a jak těmito skutečnostmi budou nevyhnu-
telně dotčeni i naši Němci sami.“

**************************************************
Z knihy „Vysídlení německého obyvatelstva

z Brna ve dnech 30. a 31. května 1945 a nouzový
ubytovací tábor v Pohořelicích 1. 6. - 7. 7. 1945“,
jejímž autorem je Vojtěch Žampach:

„V roce 1947 podal Wenzel Jaksch, předválečný
poslanec československého parlamentu za sociálně
demokratickou stranu, petici k Organizaci spojených
národů v New Yorku, v níž žádal mezinárodní vyšet-
ření masakrů na trase Brno - Pohořelice - Mikulov.
Pravděpodobně právě jeho přičiněním dostalo mezi-
národni dimenzi tvrzeni o 50 000 vysídlených, 10 000
zabitých cestou a 4 000 mrtvých v Pohořelicích. Svůj
výklad událostí dokládal popisem morbidních ukrut-
ností a šílených násilností. Jaksch neargumentuje
střílením transponovaných osob. To pochází evidentně
z jiného, prozatím nespecifikovaného pramene.

Jak na Petici reagovaly orgány OSN, pokud se
skutečně až do jejího centra dostala, neznáme a ne-
můžeme posoudit vyvozené závěry. Do Českosloven-
ska přišel její text oficiální cestou. V druhé polovině
roku 1947 provedly státní orgány rozsáhlé šetření,
soustředily mnoho průkazného materiálu a všechna
tvrzení W. Jaksche vyvrátily. Zůstalo pouze u počtu
558 osob zemřelých nenásilnou smrtí v Pohořelicích.
Toto číslo není správné, avšak už tenkrát zmařilo po-
věsti o tisících zastřelených. S odstupem času lze
tehdejším domácím vládním úřadům vytknout, proč
výsledky šetření neprezentovaly doma i v zahraničí
takovým způsobem, který by vylučoval další trado-
vání Jakschových nepravd a desinterpretací.“ ČNL
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99. výročí vzniku naší republiky
MARIE NEUDORFLOVÁ

Vážení a milí přátelé, vážení spoluobčané,
Sešli jsme se, abychom si připomněli vznik

československé demokratické republiky 28. října
1918. Připomínáme si tím důležitost české mo-
derní státnosti a osobností, které k ní svým obě-
tavým úsilím přispěli. Moderní, samostatná
státnost je spojena hlavně s entitou národa a jeho
demokratizací. Česká státnost však trvá již přes
tisíc let a je často nepřesně spojována se svato-
václavskou tradicí. Během této doby naši před-
kové často navzdory těžkým podmínkám,
generaci po generaci rozmnožovali kulturní a du-
chovní bohatství národa, bránili tuto zemi před
nepřáteli, kterých nebylo málo. Byla období, kdy
nejlepší aspekty tohoto dědictví byly ponižovány,
zatracovány, zakazovány a to zvláště cizími si-
lami. Národ se nejrůznějšími prostředky bránil.
Musíme cítit nesmírný vděk za věrnost našich
předků svému národu, za jejich oběti. Musíme být
zodpovědní za nesmírné bohatství, které nám za-
nechali. 

V moderní době k obraně národa pomáhala
hlavně znalost historie, vědomí, že za příznivějších
podmínek český národ vytvořil hodnoty evrop-
ského významu. To se týká hlavně reformace, jejím
respektem pro morální dimenzi života, pro pravdu
poznanou, svou tolerancí, a národním obrozením,
které přijalo osvícenskou víru v pozitivní duševní
a mravní potenciál neprivilegovaných vrstev a v je-
jich právo ho rozvíjet. V moderní době intelektuální
vůdčí osobnosti národa věnovaly své síly a často
i bohatství, k jeho pozvednutí, což v 19. století při-
nášelo výsledky, které můžeme považovat za zá-
zrak. Na jeho konci tu stál český národ jako
rovnocenný s Němci v kultuře, ekonomice a vyspě-
lejší v politické úrovni, navzdory svému nerovno-
právnému postavení a nepříznivým podmínkám,
z nichž nejzávažnější byla nadvláda rakouských
Němců nad českým národem, a katolický a aristo-
kratický konservatismus. Koncem 19. století se
k nepříznivým vlivům přidala ideologie liberalismu,
podceňující duchovní a mravní hodnoty, sociální
spravedlnost, historii, kulturu a identitu národů,
hodnoty, které byly středem úsilí českých obro-
zenců. 

Neúnavným pozorovatelem a kritikem těchto
nežádoucích vlivů byl od konce 80. let T. G. Masa-
ryk. Vycházel z víry v základní rovnost lidí, v jejich
právo rozvíjet svůj pozitivní, duševní a mravní po-
tenciál ku prospěchu svému i společnosti, z víry ve
vývoj a možnost větší spravedlnosti. Na vrchol
kladl křesťanskou lásku, jako sílu pozitivní, prak-
tickou, beroucí vědomý ohled na slabší, na spra-
vedlnost.

Vědomě navazoval na osvícenství, které k těmto
hodnotám přidalo víru v demokracii, humanismus,
ideál rovnosti. Demokracie jako systém dávala nej-
vyšší záruku směřování ke spravedlnosti a rov-
nosti. Rostlo obecné vědomí, že tvořící se národy
byly nejvhodnější pro uplatnění principu demokra-
cie, neboť v nich lidé sdíleli důležité dimenze: jazyk,
území, historii, kulturu, možnost vzdělání pro
všechny. To vytvářelo podmínku pro veřejnou sféru
jako politickou, demokratickou, v níž občané mohli
uplatnit svůj hlas, svůj názor. Masaryk jako jeden
z prvních myslitelů si uvědomil, že rozvíjení demo-
kracie musí vycházet z podmínek každého jedno-
tlivého národa, neboť jejich podmínky, historie,
úroveň, atd. byly velmi rozdílné.

K tomuto názoru dospívá řada západních mysli-
telů teprve v současnosti se symbolickým rčením,
že demokracie nemůže být na vývoz. Podobně se
dospívá k poznání, že bez znalosti národní historie
v kontextu civilizace není možné směřovat
k funkční demokracii. Jejím nutným předpokladem
je rozumět světu, ve kterém lidé žijí, včetně historie
vlastního národa, zvláště pozitivní historie. Národ
musí mít možnost se poučit ze svých zkušeností,
z historie.

Tyto znalosti Masaryk uplatňoval od 90. let ve
svých přednáškách, článcích, publikacích a to jak
pro inteligenci, tak pro českou veřejnost. Tím při-
spíval k sebeznalosti českého národa, k odvaze
mladé české inteligence se zabývat politicky ne-
vítanými a dlouho zakázanými tématy české his-
torie. Nejdůležitějším výsledkem tohoto
Masarykova úsilí byla práce Česká otázka (1895).
V ní se zabýval důležitými českými osobnostmi
minulosti, jako byl Mistr Jan Hus, Jan Amos Ko-
menský, František Palacký, Karel Havlíček Borov-
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ský a další. Formuloval otázku po smyslu čes-
kých dějin, ukázal specifické souvislosti mezi
českým obrozením a českou reformaci a vyvodil
z toho humanismus jako klíčový. Z těch vyvodil
svou filosofii českých dějin. V ní ukázal návaz-
nost humanitních a demokratizačních idejí od
české reformace k českému národnímu obro-
zení, někdy více zřetelnou, někdy mocensky po-
tlačenou. Touhu lidí po zlepšení svých
existenčních podmínek a rozvoje svých schop-
ností, viděl jako přirozenou. Kniha měla silný in-
spirační náboj. Většinou mladé inteligence byly
přijata s nadšením, inspirovala je k práci pro úro-
veň českého národa navzdory málo příznivým
politickým podmínkám. Starší konservativní his-
torikové Masarykovy koncepty odmítali.

Mladší čeští historikové začali na začátku 20.
století vytvářet díla, která mají velkou odbornou
hodnotu do současnosti. Nejdůležitější bylo, že
se tím zařadili do proudu, který vědomě i nevě-
domě rozvíjel demokratické hodnoty, sebezna-
lost, a tím kladl solidní základy pro budoucí
demokracii Československa. Tím byl český národ
ještě před prví světovou válkou daleko více při-
praven na demokracii, než tomu bylo v okolních
státech.

Masarykovo úsilí o vytvoření svobodné česko-
slovenské republiky a jeho demokratickou po-
vahu, nebylo tedy žádnou náhodou. Ale naopak
mravní a logický výsledek jeho víry ve schopnost
českého a slovenského národa být pány ve vlast-
ním státě, a ne v područí silnějších panovačných
Němců a Maďarů, vnímajících menší národy jako
méněcenné, neschopné plnohodnotné politické
existence, dokonce překážkou pokroku. Masaryk
věřil, že i malé národy a státy jsou schopné při-
spívat svou prací jak ke své úrovni, tak k úrovni
celé civilizace. Jen k tomu potřebovaly svobodu
a demokracii, vzdělanou a politicky aktivní veřej-
nost, sdílení humanitních hodnot a možnost kva-
litního vzdělávání. A také, jak Masaryk psal
v Nové Evropě, aby je velké státy nechaly na po-
koji.

Svou intenzivní exilovou činností, argumenty
postavenými na důkladných znalostech a víře
v demokracii, byl Masaryk schopen přesvědčit
důležité západní osobnosti, včetně presidenta
USA Woodrov Wilsona, o prospěšnosti založení
demokratických států ve střední Evropě jak pro
ně samé, tak pro stabilitu v Evropě. V Nové Ev-

ropě, kde shrnul své názory na nové uspořádání
střední Evropy, zdůraznil jako nový a nutný prin-
cip vztahů mezi státy, respekt velkých států a ná-
rodů k malým, upustit od expansivních
velikášských koncepcí a věnovat se práci k roz-
víjení úrovně lidí a společnosti. Jen soustředění
se na takovouto práci mělo naději problémům
předcházet a řešit konflikty nenásilnými pro-
středky. Nebyla vina Masaryka a Českosloven-
ska, že Západní Evropa dovolila vzestup extrémní
pravice v Německu, její zrůdnost a expansi.

Navzdory všem problémům, většinou zdědě-
ným z minulosti, první Československá republika
byla příkladná a jediná demokracie ve střední
Evropě. Dnes je její hodnota nejrůznějším způ-
sobem snižována v zájmu nedemokratické his-
torie a nedemokratických sil. Těmto snahám
musíme čelit, což vyžaduje znalosti i statečnost.
Dědictví našich humanitních a demokratických
ideálů i úspěchů, je kulturně a politicky naším
nejcennějším společným moderním dědictvím,
hlavní zdroj inspirace pro naši pozitivní demo-
kratickou orientaci, pro naši schopnost se bránit
nedemokratickým tlakům, dlouhodobě ohrožují-
cím nejen naši národní identitu, integritu, ale
i existenci. Je třeba připomínat, rozvíjet a zůstat
věrní humanitním ideálům našich minulých ge-
nerací, které myslely na naši důstojnou budouc-
nost a byly ochotni pro ni i umírat. Je třeba tyto
hodnoty předávat hlavně mladým generacím,
které žijí ve značném mravním a politickém
zmatku. 

Masaryk nám v tomto ohledu zřetelně ukázal
cestu: přimknutí se k důkladnému vzdělávání,
k humanitním, demokratickým a mravním hod-
notám, k české pozitivní historii jako zdroji se-
beznalosti, důležitých potřeb českého národa,
jeho větší sebedůvěry s důsledkem spoléhat se
hlavně na vlastní síly. Přijímat zvenčí kriticky, jen
to, co se hodí vlastním potřebám. A to je i cesta
k většímu respektu národa obecně. Masaryk sdí-
lel s Palackým a Havlíčkem ověřenou pravdu, že
trvalost a stabilita národů je zaručena hlavně je-
jich vnitřní integritou, mravností, dospělostí, je-
jich vnitřním úsilím o svou úroveň. Snažme se
společně k takovému stavu našeho národa při-
spívat po vzoru Masaryka a dalších našich veli-
kánů.

Projev byl autorkou přednesen v Brně, 28. října
2017
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Co ti říká vlast?
LENKA PROCHÁZKOVÁ

Vlast tu byla dřív, než jsme se narodili. Člověk
k ní dorůstá vlastním dozráváním, zatímco státní
příslušnost je nám udělena bez naší spolupráce.
Stát podobně jako církev chce mít o svých oveč-
kách přehled. Udělením státní příslušnosti demon-
struje stát svou důvěru v to, že z novorozence mu
časem vyroste řádný občan. To ale funguje jen
tehdy, pokud se stát chová ke svým lidem řádně,
takže se s ním (jeho režimem) dokážou identifiko-
vat. V takových zářných případech stát pevně stojí
na svých občanech a může padnout jen vnějším
zásahem. Ale ani pak není ztracen, neboť na tako-
vou situaci své lidi řádně připravil, takže vědí, co
mají dělat, aby svůj povalený stát zase postavili na
nohy. Udělení státního občanství je tedy smlouva
o smlouvě budoucí.

Jiné je to se svátostí křtu. Tímto obřadem sice
i církev demonstruje zařazenost pokřtěné ovečky
ke svému stádu, ale na rozdíl od státu, který si věr-
nost svých občanů musí zasloužit svými skutky,
církvi stačí skutky svatých. Křest, na rozdíl od ob-
čanství, je ale nezrušitelný a může být proveden
jen jednou za život. Konfesi však může člověk změ-
nit, a to i vícekrát. Zůstat po několika změnách na-
konec nezařazený jako sám voják v poli ale nemusí
znamenat, že člověk s církví ztratil i Boha. Možná
jej právě našel, když mu zprostředkovatelé zmizeli
z cesty. Hlouběji toto delikátní téma, s kterým nás
seminář nepočítal, zkoumat nebudu. Pouze shrnu,
že stát i církev jsou strukturované organizace, je-
jichž spolupůsobení může mít různé podoby.
Mohou se o sebe opírat při udržování moci, nebo
se o moc přetahovat, přičemž vítězství nebývá tr-
valé. Pokud je ve státě národní církev a pokud je
stát moudrý, vnímá ji jako pojistku, protože chápe
její zakotvení v dějinách země, kterým si národní
církev vytvořila vlastní cestu k srdcím lidí žijících
ve stejném prostoru. A tím se vracím k pojmu vlast.

Co je to vlastně vlast? Na rozdíl od církve i od
státu to není organizace, i když i ona má své lidi.
S vlastí, stejně jako s Bohem, si člověk tyká. Nej-
častěji k ní promlouvá jenom v duchu. Situace, kdy
ji vzývá hlasitě, nastávají povětšinou jen při proje-
vech v Parlamentu, nebo na demonstracích. Ti,
kteří za vlast bojovali a padli, zřejmě před smrtí kři-
čeli jiná slova. Jak se ale vlast projevuje a co nám

říká, to záleží na
našem vztahu k ní.
Existuje vlast vidi-
telná, jejíž líbe-
zností se kocháme.
Hlubší vztah
k vlasti si vytváříme
pochopením i její
skryté krajiny. První
náhled do starých myšlenek, které kdysi pramenily
v tomto životním prostoru, nás většinou neuhrane.
Teprve urputnost, s jakou byly kdysi dávno, ale
i později hájeny a opakovaně krutě vymítány a zne-
važovány, v nás probudí touhu prozkoumat tu skry-
tou krajinu důkladněji. Výsledky jsou různé, neboť
lidé jsou různí. Srůstání s vlastí je vnitřní proces,
na kterém se podílí intelekt i cit.

A tak se někomu vlast stane jen deštníkem, ji-
nému už kabátem a pro dalšího je dokonce košilí
přilepenou přímo na tělo. Takových vlastenců bý-
valo dřív mnohem víc, ale vlast má naštěstí tu
vlastnost, že povolává ke své obraně i své mrtvé.

Zatímco občanství můžeme mít dvojí současně,
s vlastí je to složitější, protože ta stará se o nás
s tou novou vždycky popere. To prožil jeden můj
známý, který se kdysi pod vlivem chandry přestě-
hoval i s rodinou do Bavorska. Krajina se mu jevila
podobně líbezná jako ta vlastní, stavby mu taky při-
padaly povědomé, dokonce i pivo mělo správný říz,
ale pak zjistil, že oni nemají slovo „sluníčko“ a že
jejich pohádky, které večer překládal svým dětem,
aby se rychleji vcítily do nových poměrů, musí
pořád opravovat, aby pointa odpovídala českým
tradicím. Nakonec to vzdal a přenechal výchovu
svých potomků škole. Ta to zvládla a z dětí jsou
dnes řádní Němci. Jejich otec překonal svou roz-
polcenost tím, že někdejší lásku ke staré vlasti pře-
tavil v nenávist. Dnes už do Čech nejezdí ani za
zubařem. Jeho rozhodnutí nevnímám jako vlasti-
zradu, ale jako amputaci, kterou si chtěl svou schi-
zofrenii vyléčit.

Když už jsem nadhodila pojem vlastizrada, po-
kusím se jej uchopit. Dnes je 30. září, výročí mni-
chovské zrady. Tehdy chirurgickému řezu do těla
naší vlasti asistovali naši političtí spojenci, aby tím
odkrojeným soustem ukojili hladového vlka.
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Zrušenou mobilizaci a přijetí diktátu vysvětlil
zrazený prezident Edvard Beneš snahou zachránit
biologickou podstatu národa. Obětoval půdu
i opevnění, aby zachoval holé lidské životy. Jenže
národ, který po staletí srůstal i s vnitřní krajinou
své vlasti a kultivoval její ideály až k suverénní
první republice, byl okleštěním své vnější krajiny
bez boje zasažen především psychicky. Tzv. mni-
chovský syndrom byl zesílen vyhlášením protekto-
rátu a poznáním, že naše vynucená oběť k udržení
míru byla marná. Pocit zrazenosti a marnosti lze
překonat jedině vůlí k činu. Odkaz legionářů, že za
vlast se dá bojovat i mimo vlast, byl tehdy ještě
svěží a přitáhl mnoho našich vojáků i dobrovolníků
k zahraničním bojovým jednotkám.

Mezitím i v protektorátu, řízeném jako vyvlast-
něná firma, vznikala hnízda odboje. Na vytvoření
sítě ale nezbylo ve vlasti dost vlastenců.

Vždyť už během tzv. druhé republiky se ukázalo,
jak obtížné je a teprve bude národní jednotu udr-
žet, když mnozí místo s národem hned drželi
s Němci.

Tehdejší prožitky zjevné kolaborace a vlastizrady
se vpálily do povědomí národa a to včetně dorů-
stajících dětí. A proto právě děti z této generace,
zatížené nejen mnichovskou vnější zradou ale
i vlastizradou, byly po osvobození k rehabilitova-
nému slovu národ tak ostražité. Dokázaly se na-
dchnout pro statečné hrdiny a jejich postupně
objevované příběhy, ale pokrytectví, zbabělost
nebo i zrada, v jejichž sousedství prožívaly nejdů-
ležitější léta života, potřísnily obraz národa, jaký
jim na sklonku první republiky kreslili učitelé, ro-
diče, politici a umělci. Někteří z těchto předčasně
dospělých svou deziluzi nechali přerůst ve skepsi.
Většina ji ale zaháněla vůlí napravit to. Náš dnešní
nepamětnický a tudíž nespravedlivý pohled na onu
poválečnou mládež a její budovatelskou energii, by
měl být rozšířen o empatii. A také o vědomí toho,
že právě tato generace pak otevřela v šedesátých
letech pandořinu skřínku. I nehezká pravda může
být vlasteneckým činem a mít léčebné účinky, což
pražské jaro ukázalo. Odporem proti srpnové invazi
spojeneckých vojsk se národ napříč generacemi
spontánně přihlásil o slovo a projevil i schopnost
rychle se zorganizovat. Zatímco občané ukazovali
sobě, okupantům i světu, že stojí pevně na svých
právech, v Moskvě se formuloval protokol, který
třicet let po Mnichovu znovu vytvořil syndrom, že
plníme roli beránka, obětovaného znovu a znovu.

Poškození psychiky národa v průběhu normali-
zace probírat nebudu, protože jsem tu dobu prožila
nenormálně a tudíž jsem jen lehčí případ. Mohu
však potvrdit, že biologická podstata národa byla
i tentokrát zachována, sama jsem přispěla třemi
dětmi. A dokázala jsem jim z podprůměrného platu
zajistit přístřeší, teplo, zdravou stravu i čas věno-
vaný jejich výchově k občanství. Nikoliv tomu nor-
malizovanému. Moje výuka, nejen slovy ale i snad
příkladem, byla však příliš krátká a po další změně
režimu ji překryl vliv školy, tzv. svobodných médií
a cizích normotvorných kulturních vzorů, což ale
postihlo děti a dospívající takříkajíc plošně.

Je naší chybou, že jsme nerozpoznali včas,
k čemu ta převýchova směřuje. Mnozí z rodičů si
devastujícího vlivu ani nevšimli, protože děti zdán-
livě vyrůstaly v suverénní jedince. Jsou pracovité,
umí jazyky, s úřady jednají bez podráždění, nekouří,
pijí jen o víkendu, snaží se udržovat v dobré fyzické
kondici. Pro koho? Slovo vlast v nich vzbuzuje roz-
paky, protože dějiny národa znají jen letmo a i tento
pohled je jim předávaný pokřiveně.

Před dvěma dny jsem na záběru shromáždění
ke státnímu svátku viděla skupinku těchto dobře
pěstěných mladých lidí. Držely transparent „Nevě-
řím v národ!“ Zřejmě to byli rodilí Evropané. Příští
rok, až bude stoleté výročí založení suverénní re-
publiky, to možná napíšou anglicky.

Nevíra v národ znamená nevíru v sebe samé.
A člověk, který si nevěří, ztrácí i motiv mít děti.
Proč plodit děti, když pro ně nemáte vnitřní svět?

Když prezident RF Vladimír Putin nedávno pro-
hlásil, že „naší státní ideologií je vlastenectví,“ sk-
lidil souhlasný potlesk. I Donald Trump mluví často
o patriotismu, a i když to myslí jinak než Putin,
zřejmě to myslí vážně. Zatímco naši politici nejsou
schopni repatriovat ani dva české chlapce ukra-
dené impotentními norskými úředníky. Je náš stát
vůbec ještě náš, s námi a pro nás? Nebo už chystá
smlouvu o smlouvě budoucí, v které tu zemi, jejíž
líbezností se zatím kocháme, prošmelí za bakšiš
nastojato, jako firmu i s otroky? Stát který neplní
své základní smlouvy s občanem, nemůže mít co-
pyright na vlast. Ten má pouze národ. Pokud si věří.

Vlastenectví totiž nemůže trvale žít jen ze vzpo-
mínek na statečné předky, musí se spoléhat na
vlastní statečnost.

Ale nechci být jenom negativní a kritická, a tak
přidám jednu velmi povzbuzující zprávu. Po mnoha-
letých dohadech a několika občanských peticích se
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Před pětadvaceti lety, přesně 26. srpna 1992,
došlo v brněnské Vile Tugendhat ke konečnému
kroku v procesu, trvajícímu celé období od listo-
padu 1989. Toho dne na tom místě se sešli před-
sedové obou národních vlád dosavadní
česko-slovenské federace, Václav Klaus a Vladimír
Mečiar, aby tu definitivně stvrdili rozchod, zánik
stávajícího státního útvaru a vznik dvou nových.

Když se tak v těchto dnech rozhlížím po světě
médií, nutně docházím k dojmu, že na místě činu,
tedy ve Vile Tugendhat, tehdy nebyly jen oficiální
delegace obou republik, ale také stohlavá armáda
všeználků, kteří všechno dokážou posoudit a zhod-
notit, a kteří samozřejmě nejlépe vědí, jak co bylo
a jak se co mělo či nemělo učinit. V daném kon-
textu většinou hýří frázemi typu „prohraná snaha
o záchranu federace“, „vina na slovenské straně“
atd., jako by v tom horkém období let 1990 - 1992
ještě bylo co zachraňovat, a koho z čeho vinit!

To je ovšem běžná choroba většiny novinářů,
a jistě nejen českých, ta schopnost všechno rychle
oznámkovat, a ta arogance vyslovit příkrý soud nad
čímkoli. A to vše plynoucí z přesvědčení, že já,

velký novinář, přece všechno vím nejlépe, všude
jsem byl a jsem oprávněn, ba povinován spoluur-
čovat běh dějin. Naštěstí alespoň ta poslední iluze
většinou neplatí, a proto je (zatím ještě pořád, kdo
však ví, jak dlouho) možné zabývat se událostmi,
aniž by nám nějaký chytrolín od novin či televize
musel napovídat.

Věcně vzato byl rozchod federace historickou
nutností, i když se to mnoha lidem (autora těchto
řádek nevyjímaje) v tom čase příliš nelíbilo. Česko-
slovenské vztahy byly zatíženy velikými břemeny
minulosti. Myšlenka československého národa, jak
ji postuloval T. G. Masaryk a jak byla praktikována
během 1. republiky, byla z principu myšlenkou
pragmatickou, neboť úmyslem otců zakladatelů
bylo na území nového, po rozpadu rakouské mo-

Přátelé jsou příbuzní, 
které si vybíráme sami
PETR ŽANTOVSKÝ
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zastupitelé pražského magistrátu v naprosté většině
usnesli, že mariánský sloup, symbolizující vítězství
Habsburků a Říma nad českými kacíři a svržený
šestý den po vyhlášení samostatné republiky, ne-
bude na Staroměstském náměstí znovu postaven.
Pokusy o jeho obnovu započaly už za druhé repub-
liky, v té devastující klerofašistické atmosféře, jejíž
zápach jsme nevyvětrali dodnes, takže smrdí i na
ministerstvu kultury, například. Ale hlasování praž-
ských zastupitelů ukázalo, že ne všichni politici jsou
ochotni ten odér inhalovat. Takže k těm volbám za
tři týdny pojďme a pokusme se mezi přihlášenými
najít ty, kteří si vlast nepřipínají na stranickou klopu,
ale nosí ji jako vlastní košili.

Bude to velmi nesnadný výběr, v kterém nám
média rozhodně neporadí. Musíme si poradit sami,
za pomoci kritického rozumu, který dokáže před-
vídat důsledky a za pomoci paměti. Paměť u nás

mnozí politici nepředpokládají, a proto mají tu trou-
falost usilovat o další čtyři roky ve Sněmovně, aby
dokončili práci škůdců této země, likvidátorů její
suverenity, kulturních tradic a nakonec třeba i bi-
ologické podstaty národa.

A na závěr ještě technická poznámka týkající se
vlastizrady. Přečtu ji z našeho platného trestního
zákoníku.

(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí
mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin
rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku
(§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude
potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet
let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím
majetku, nebo výjimečným trestem.

(2) Příprava je trestná.
Příspěvek za semináře v Litoměřicích 30. 9.

2017
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narchie vlastně trochu uměle stvořeného státu sta-
novit dominantou slovanský, tedy český a sloven-
ský národní živel.  Nezapomeňme, že z tehdejší cca
13timiliónové republiky bylo Čechů a Slováků (Če-
choslováků) jen zhruba 8 a tři čtvrti milionu, a vedle
toho zde byla více než třímilionová menšina ně-
mecká a třičtvrtěmiliónová menšina Maďarská (o
zbylá procenta obyvatelstva se dělili Rusíni, Židé,
Poláci a další drobnější minority).  Mimochodem
vcelku málo se ví o tom, že T. G. Masaryk v sobě
nosil (dokonce se i marně pokusil prosadit) velmi
zajímavou myšlenku na národnostní a územní ko-
ridor, který by propojil česko-slovenskou državu
s územím obývaným Jihoslovany – opět jako způ-
sob, jak čelit německé a maďarské rozpínavosti).

Unitární čechoslovakismus tak byl rozhodnutím
politickým, nikoli vůlí jakkoli exaktně podloženou
zkoumáním názoru v obou národech. A protože to
byl koncept český, resp. de facto pražský, byl od
samého počátku handicapován obrazem Slováka
jakožto menšího a hloupějšího bratra, o něhož se
ten větší a chytřejší – Čech – laskavě postará, když
bude náležitě poslušný. A to Slovák nebyl a nemohl
být z podstaty. Za léta hornouherského statutu byl
už syt poklonkování před vrchností, maďarskou, ví-
deňskou, pražskou, jakoukoli. Pokud Slováci vstou-
pili do společného státu s Čechy (a opakuji, nikdo
se jich příliš neptal, zda to chtějí, ale zjevně to
chtěli víc, než setrvat pod kuratelou z Pešti), pak
to jistě bylo v přesvědčení, že budou konečně part-
nery, a nikoli jen politicky využívanou početní
masou, případně odkladištěm výrobního nadpro-
duktu ze západní půli země.

Oficiální vztah českého vedení státu ke sloven-
skému „živlu“ výstižně popsala profesorka historie
na univerzitě v Torontu Margaret MacMillanová
v knize Paříž 1919 – šest měsíců, které změnily
svět: „Češi měli pocit, že přinášejí na zaostalé Slo-
vensko pokrok a civilizaci, což Slováci nesli s ne-
libostí. Češi, kteří dominovali domácí politice,
odmítali dát Slovensku tu autonomii, kterou T. G.
Masaryk tak lehkomyslně rozdával v Pittsbugu,
s odůvodněním, že Slováci ještě nejsou dostatečně
zralí, aby si mohli vládnout sami.“ K tomu je třeba
přičíst i fakt, že slovenští kněží mluvili o svých oba-
vách o jejich katolicismus pod nadvládou protes-
tantských Čechů.

A propos, slovenští katolíci podpořili nový česko-
slovenský státní útvar de facto až po příkladu An-
dreje Hlinky, který zprvu mluvil o zklamání

z tisíciletého soužití s Maďary, a naději v soužití
s Čechy. Tato naděje se ale poněkud kazila skuteč-
ným jednáním Prahy vůči Slovensku. Česká vlád-
noucí elita nikdy nedostála příslibům vůči
Slovákům, které podepsala v pittsburské dohodě,
což byla patrně jedna z příčin rostoucí nespokoje-
nosti na slovenské straně. Hlinkova Ĺudová strana
byla už od roku 1925 na Slovensku vůdčí silou,
sám Hlinka byl vnímán jako národní vůdce. Ještě
v září 1936 za ním na faru do Černové přijela česká
delegace v čele s novopečeným prezidentem Be-
nešem. Beneš verbálně oceňoval slovenský přínos
existenci společné republiky, avšak k vyžadova-
nému plnění pittsburské dohody (zejména poža-
davku větší autonomie pro Slovensko) se hlásit
nehodlal.  Podle benešovské monografie historika
Jindřicha Dejmka vyslovil tuto větu: „Politický život
nikdy nestojí, vyvíjí se, přizpůsobuje se“, a budoucí
soužití vymezil slovy „postupný vývoj, rozumná
diskuse, vzájemné porozumění, vzájemná láska“.
Po bezmála dvaceti letech od okamžiku, kdy při-
spěním Slováků mohla vzniknout nová republika –
mezi historicky působícím německým a maďar-
ským politickým a národním vlivem, je to fráze
opravdu prázdná a poněkud farizejská. Nechtěnou
pointou českého nezájmu a arogance vůči Slová-
kům pak byl – v kontextu pomnichovské reality –
i Slovenský štát. V jeho čele stál Jozef Tiso, týž Tiso,
který ještě v onom září 1936 v Černové, po boku
Hlinky, deklaroval věrnost československému
státu. Jenomže Praha mlčela, a tak činili jiní. Na-
konec i v tom Mnichově.

Proč připomínat tyto staré bolesti? Protože patří
ke slovenské národní paměti. A ta se - jako roze-
čtená kniha – opět dokořán rozevřela po listopadu
1989.

Krátká historie polistopadové federace je lemo-
vána milníky slovenského národního probouzení,
ovšem notně, byť patrně nevědomky či nezáměrně,
posilovaného z Prahy. Od prvních výkřiků politiků
typu Pavla Rychetského na půdě Federálního shro-
máždění, že je třeba zastavit finanční transfery na
Slovensko (vynucené – nezapomeňme – Havlem in-
spirovanou likvidací tamního zbrojního průmyslu,
a tím pádem překreslením slovenské sociální mapy
k horšímu), po ignorování slibů, daných v čase
kolem listopadu (že Havel uvolní místo na Hradě
Dubčekovi atd.). Důležitým zlomem byl rok 1992,
během něhož se vykrystalizovala naprosto zřetelně
nezbytnost rozdělení dosavadní česko-slovenské fe-

Lipa_04_2017_LIPA  14.01.18  19:20  Stránka 15



derace. Zatímco tehdejší národní vlády – Pithartova
a Čarnogurského - se víceméně utápěly v neplod-
ných debatách o „vlastních hvězdičkách a vlastních
židličkách“ v EU, popřípadě o konferedačních dvoj-
domcích - lid obou zemí se rozhodl po svém.

Ve volbách roku 1992 zvolil v české části fede-
race pravicovou ODS a ve slovenské části centri-
stickou HZDS. A to, dlužno podotknout, v obou
případech navzdory masivní mediální masáži, v níž
hlavní hrdinové této změny – na české straně Vác-
lav Klaus a na slovenské Vladimír Mečiar - byli vět-
šinovými médii vykreslování jako nositelé zla
jménem rozdělení státu (tuto psí hlavu jim ostatně
média nasazují soustavně po celý ten následný
čtvrtstoletý čas). Přitom mimochodem přinejmen-
ším zpočátku byl pravý opak pravdou. Mečiar
nebyl, co do autonomistických snah Slováků, ani
zlomečkem toho, co předváděli jiní slovenští repre-
zentanti, od Čarnogurského po Húsku. 

Mečiarovu roli tehdy zajímavě věcně (v knize
Petra Štěpánka Prezident na půl úvazku) zhodnotil
tehdejší významný politik Jan Stráský, účastník
jednání českého a slovenského parlamentu o bu-
doucím státoprávním uspořádání, které se konalo
5. - 8. února 1992:  „Mečiar chtěl samostatnost pro
Slovensko. Mečiar chtěl, aby se Slováci stali trans-
parentním státoprávním národem. Neporovnával
Čechy a Slováky, a nevyvozoval z toho nic, co by
Čechům mohlo připadat nespravedlivé nebo uráž-
livé. Naopak Čarnogurského myšlenka, že Češi
jsou ve srovnání se Slováky národ do jisté míry
zkažený, že jsou ateističtí, že jsou zasaženi západ-
ním liberalismem, který má k jednotlivým světo-
názorovým hodnotám příliš volný vztah, zasahovala
strunu napětí mezi Čechy a Slováky daleko hlou-
běji. Myslím tedy, že východiska pana Čarnogur-
ského, jehož vstřícnost spočívala i v tom, že
nechtěl tyto národy rozdělit hned, ale až v časovém
horizontu dalších let, byla nakonec s českými
zájmy méně slučitelná než názor pana Mečiara,
který se nepletl do hodnocení Čechů a chtěl pouze,
aby se Slováci stali státoprávním národem.“ 

Druhý protagonista závěrečné fáze dělení státu,
Václav Klaus, byl ještě zjara 1992 jediným českým
politikem, který objížděl slovenská města a zaklá-
dal spolu s tamními aktivisty federální konzerva-
tivní stranu.  Jsou doložitelné dobové výroky obou,
svědčící o tom, že k rozdělení státu sáhli jako
k nutnému inženýrskému aktu až ve chvíli, kdy
hrozil chaotický rozkol. Mírumilovnost rozdělení

ČSFR, zejména na pozadí balkánského krveprolití,
bylo především jejich prací. Ne Arafat s Peresem,
nýbrž Klaus s Mečiarem by si tehdy zasloužili No-
belovu cenu míru. Ale to jen na okraj.

Média však po celou tu dobu – příprav rozdělení,
rozdělení samého i událostí jdoucích po něm –
rozdmýchávala emocionální vlny vzdychající po
uniklé minulosti. Nedejme se však mýlit. To nebyla
láska k odešlé federaci, co probouzelo aktivity, po-
litické i mediální, rozmanitých preceptorů odporu
vůči realitě nově vzniklých samostatných států.
Přinejmenším na české straně to byly hysterické
výlevy havlovských nepolitických politiků typu Pit-
harta, kteří právě prohráli velký kus svého polisto-
padového boje. Jimi sestavené Občanské hnutí se
prokázalo být dítkem mrtvým již při narození, a vo-
lební výsledek tomu odpovídal. Přitom právě tahle
skupina měla do té doby největší vliv na domácí
politiku. Pithartova vláda měla na jaře 1992 17
členů, z toho 9 bylo členem Pithartova Občanského
hnutí.  Ve volbách do Federálního shromáždění
a České národní rady však OH propadlo a ani
v jedné komoře nepřesáhlo volební klauzuli 5%.

Jestliže dnes mnozí post festum spekulují, že
aktéři dělení – Klaus a Mečiar – byli zároveň jeho
iniciátory, pak vědomě lžou. Pokud ovšem tvrdí, že
rozdělení společného státu posílilo (byť různými
formami a na různý čas) politické pozice obou pro-
tagonistů, pak to jistě pravda je. Dva nové státy se
rozešly do různých stran vedeny různými lídry. Tím
definovaly do značné míry svou různorodost, ale
také – minimálně na slovenské straně – oprávně-
nou snahu o to, aby se vláda věcí jejich zpět k nim
navrátila, řečeno s Komenským.

Už jednou výše citovaný Jan Stránský to zhod-
notil (v rozhovoru z roku 2012) těmito slovy: „(Slo-
váci) se báli být sami, ale nechtěli být příliš
spoutáni námi“. Neumím posoudit, zda se Slováci
báli osamostatnění, ale je jisté, že jim prospělo. Je
z nich hrdý a sebevědomý národ, který umí a chce
být národu českému nejbližším partnerem. A to
bez ohledu na to, který pták na kterém místě na
drátech moci tam či onde právě sedí.

Masarykova myšlenka československého ná-
roda se tedy nenaplnila nejen proto, že to nikdo ani
na jedné straně dostatečně silně nechtěl, ale
hlavně proto, že platí slova francouzského básníka
z 19. století Émila Deschampse: „Přátelé jsou pří-
buzní, které si člověk vybírá sám.“

2. 9. 2017
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Od převratu v roce 1989 nepřestáváme žasnout
nad neutuchajícími proudy pohrdavého a nenávist-
ného znevažování našich národních dějin a naší
národní kultury, které chrlí většina tisku i televiz-
ních kanálů. Hledáme-li zřídla tohoto mediálně ší-
řeného špinění, pomlouvání a tupení naší
minulosti, které již patří na veřejnosti k „dobrému
tónu“, najdeme objemnou knihu „Češi v dějinách
nové doby (1848-1939)“ (Praha 1991,690 s.), kte-
rou pod pseudonymem Podiven (jméno sluhy kní-
žete Václava) vydala trojice autorů P. Pithart,
P. Příhoda a M. Otáhal (ten s některými výhradami).
Prý zrcadlo, nastavené českému národu. Ve sku-
tečnosti pomlouvačný pamflet, do něhož se promítl
příkrý, odmítavý vztah těch německých analistů,
kronikářů a historiků, kteří perem podporovali,
zdůvodňovali a oslavovali expanzivní činy svých
vládců. Historické děje se tu podávají bez lidské
účasti a porozumění pro zápas napadeného, ale
s povýšeným despektem a zlomyslným pošklebo-
váním agresora. A přitom šlo o osudy generací na
léta, staletí. Podiven pohrdá Čechy jako otroky, ale
nechce jim dovolit, aby se osvobodili. Odsuzuje
opovážlivé Přemyslovce, kteří nechtěli být vazaly
římských císařů, pranýřuje troufalost husitů, kteří
se opovážili „vykloubit z duchovních svazků Ev-
ropy“, tupí stavovské rebely, exulanty, tajné neka-
tolíky, buditele a obrodiče, austroslavismus,
panslavismus, čechoslovakismus, Volnou myš-
lenku, legionáře, Masaryka, Beneše, první repub-
liku…Nejde tu o historickou pravdu, ale o útok na
historické vědomí českého národa. Za cenu zaml-
žování, bagatelizování, překrucování, ba i vyslo-
veně neslušného pomlouvání, řadí vybrané
historické jevy tak, aby byla potvrzena apriorní ide-
ologická konstrukce (čím se liší od rasistické?), že
Češi jsou živel zaostalý, primitivní, málo tvořivý, za-
tímco Němci jsou „státotvorné plemeno“ a nositelé
„vyšší kultury“. Podřadní Češi se marně snaží pře-

konat svou nezralost, přízemnost, odvozenost, ma-
lost, plebejství. Neprávem se prý dovoláváme
slavné minulosti, velikosti svých předků, kulturního
bohatství svého národa. Jsou to samé anomálie,
kterými jsme uráželi univerzalizmus a jiné vzne-

šené ideje „svaté říše římské německého národa“,
vlídnou monarchii habsburskou i právní cítění
Němců v našem pohraničí. Nejvíce jsme se ovšem
prohřešili tím, že jsme znovu – zcela nezaslouženě
– prý lstí a podvodem získali a potom zas ještě ob-
novili samostatný stát, proti vůli těch, kteří si oso-
bovali právo nám vládnout.

Podle Podivena se Češi od nejstarších dob pou-
štěli do pochybných dobrodružství proti ozbroje-

Pravdy a lži českých dějin
STANISLAVA KUČEROVÁ

„K násilí, jímž byli a jsou lidé a národy ovládáni hmotně, přistoupila jako poslední vymoženost dvacá-
tého století propaganda, která ovládla lidi a národy duševně. Násilí zbavuje lidi svobody vůle. Propaganda
je zbavuje svobody úsudku. Proti násilí se bojuje rukama a zbraní. Ale proti nepravdě a neprávu, proti
fanatismu a demagogii se bojuje slovem a svědomím. Ve světové při o pravdu a právo asi neplatí přísloví,
že moudřejší ustoupí.“ Karel Čapek
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ným nositelům vznešené ideje „svaté říše římské
národa německého“ a pokračovali v tom i v rámci
c. a k. habsburského mocnářství. Zahazovali se
s povrchními kacíři a neprozřetelnými stavovskými
odbojníky, pořád si na něco neodpovědně hráli,
pořád něco předstírali, vymýšleli si mýty a fikce
o vlastní minulosti. Pokoušeli se o obrodu jazyka
a kultury, ačkoli na to neměli, jsouce ducha nedo-
stačivého. Jungmann (ó té nepoctivosti!) si vypůj-
čoval slova od jiných Slovanů, Hanka, kterému
nestačily staré pověsti v Kosmově kronice, podvrhl
„Rukopisy“ a Smetana, Mánes, Aleš, Myslbek,
Zeyer, Fibich aj. (jaká hanba!) nebádali o jejich his-
torické věrohodnosti, ale inspirovali se ve své umě-
lecké tvorbě poetickou krásou básní, které se tu
náhle objevily. A Světlá byla nenadaná snaživkyně,
a Hálek, favorizovaný současníky před Nerudou, se
měl stát českým Shakespearem (haha!) a Neruda
byl citový deviant, a proto tolik přilnul k národu.
Mácha byl dobrý básník, ale to jen dík jakési ba-
rokní filiaci své poesie. A Palacký s celou politickou
reprezentací šli manifestovat do carské Moskvy
(taková ostuda!) a Havlíček byl šovinista, Masaryk
venkoncem povrchní myslitel a posléze podlý (!)
politik a všechny ty panslavismy, austroslavismy
a čechoslovakismy byly jen provokací vznešených
idejí německého hegemonismu, založeného přímo
„plemenně“ „státotvorným géniem Germánstva“.
Češi si nedovedou vládnout (na rozdíl od Maďarů).
Nepřestajná nedostačivost české kultury a bažení
po nedostižných vzorech se promítlo i do budování
Národního divadla (Národ sobě? K popukání. Ta-
kový národ!) a Sokolové byli paramilitantní organi-
zace (!) atd. atp.

V antiemancipačním zaujetí vadí autorům
všechny projevy českého vlastenectví, nedbání
„integrující role křesťanství a katolické církve“
a nerespektování „státotvorného génia německého
národa“. A aby nás snad nenapadlo aspoň zčásti
se státotvorně integrovat, shromažďují rozsáhlý
aparát ideologické munice pro separatistické ro-
zeštvávání nejen Čechů a Slováků, ale i Čechů
a Moravanů.

Podle Podivena jsou si Češi svými osudy i v nové
době sami vinni. Nemuselo se jim spolu se Slováky
podařit národní obrození, úspěšné angažmá v první
světové válce, zřízení společného státu a vcelku
zdařilé usilování o prosperitu, demokracii a huma-
nitu. Hitler nemusel žehrat na „versailleského
zmetka“, ujímat se svých soukmenovců, kteří si

přece ČSR nepřáli, nemuselo být „Mnichova“ ani
protektorátu. Ve střední Evropě mohl být klid. Jistě,
naši předkové mohli jít dějinami i jinou cestou. Po-
labské a Pobaltské Slovany již hlava nebolí. Ba ani
Lužické Srby pomalu také už ne.

Podle Podivena bychom konečně měli uznat
„plemennou schopnost vládnout“, které se nám
nedostává. Nezasloužili jsme si stejných práv
a svobod. Kajme se v pokoře a podívejme se na
sebe očima svých protivníků. Dáme Podivenovi za
pravdu a rozloučíme se, parafrázujíce slova bás-
níka „Zmoudření dona Quijota“: „Ach, teď konečně
vidíme své bláznovství a hůře – svou moudrost.
Jací jsme to byli blázni: Co jsme si toho navymýš-
leli! Neexistuje svět, o kterém jsme snili. Je nutno
smířit se se skutečností a vidět věci, jak skutečně
jsou. Celá naše minulost je jen hloupý a směšný
sen. Nyní budeme bdít, ó jak my budeme bdít! Není
nic velkého v našich dějinách, že, Podivene? Není
nic krásného v naší kultuře, že, Podivene? A láska
k vlasti? Nemiluje se přece vůbec, jsme-li rozumní,
viď, Podivene? Jsi spokojen? Můžeš teď začít tesat
epitaf pro náš národ: „Uznal své chyby. Je dobrý.
Je moudrý. Je mrtev.“ A všechno to mrzké, co mé-
něcenný národ podnikal pro svou sebezáchovu
a rozvoj, nezralý, neschopný a nízký od začátku až
do konce, může být zapomenuto. Věnujme vděčnou
vzpomínku svaté říši římské německého národa
i dobrotivému mocnářství rakousko-uherskému.
Jejich bohulibý odkaz znovu ožívá v nových struk-
turách.

Ale teď bez ironie. Zaráží, že renomovaní autoři
nepřistoupili k tématice jinak, v rámci „Česko–ně-
meckého porozumění“ nově, interkulturně, že se ne-
pokusili paralelizovat nezrušitelné protivy a hledat
integrující momenty na vyšší úrovni obecnějších,
všelidských kulturních hodnot. Místo toho napsali
jen pamflet, hanopis, sbírku pomluv a špinění
v duchu nejhrubšího nacionalismu – arci, v tom lze
spatřovat jisté novum – na domácí půdě a z českého
pera – nepokrytě protičeského zaměření.

Znám reakce čtenářů, kteří nejsou dost imunní
proti podobnému druhu „psychologické přípravy“:
„To je hrůza, jak se nám lhalo! Už abychom fúzovali
s Rakouskem nebo Bavorskem!“ Anebo: „Bylo nám
toho obrození zapotřebí? Mohli jsme být dávno
Němci a mít pokoj!“

Autorská trojice, politolog, psycholog a historik,
dobře vědí, co dělají. Pod záminkou „léčení národní
duše“ a „boření mýtů“ předvedli techniku totální
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destrukce sebedůvěry národa. Předvedli techniku
ponižování, napadání a ničení sebeúcty člověka
a jeho identity, založené na národní příslušnosti.
Pokusili se znevážit, znehodnotit, znectít všechno,
co se v našem vědomí váže k národní historii, ná-
rodní tradici, národní kultuře. Pokusili se připravit
nás o naše národní hodnoty a ideály. Bytost, která
je zbavena vědomí svých hodnot, není schopna
činu. Národ, zbavený sebeúcty, není schopen hájit
své zájmy.

Ptáte se, co přivodilo ten nepochopitelný útok na
naši historickou paměť, na naši národní identitu,
na smysl našich dějin, na samu existenci národa?
Trojice se jménem Podiven patří k odpůrcům před-
listopadového režimu. Tito dříve disidenti, dnes pří-
slušníci vlivných politických a kulturních elit, přijali
v letech totalitarismu za svou perfidní zásadu „ne-
přátelé našich nepřátel jsou našimi přáteli“. Z ne-
přátelství k domácímu socialismu hledali
a nacházeli oporu antisocialistických sil u našich
sousedů v zahraničí, bohužel zhusta i protičeského
revanšistického zaměření. Jejich tehdejší spolu-
práce se neomezila jen na (v té době aktuální)
„studenoválečné“ měření sil mezi západním a vý-
chodním blokem. Disidenti převzali vstřícně
i „nový“ pohled na naše národní dějiny – z dílny
německé imperiálně nacionální historiografie.

Máme teď u nás dvojí pojetí společných dějin
Čechů a Němců. Jsou to dvě vyprávění, která ne-
mohou být odlišnější. Jejich různost je zakotvena
již v dávných dobách. Rakušanka Barbara von Cou-
denhove-Calergi srovnává obě pojetí přehledně
a věcně takto:

1. Podle Čechů přišli Němci do země jako kolo-
nizátoři a dobyvatelé, v německém podání přišli
jako nositelé a strůjci pokroku a činitelé vývoje.

2. Doba husitská – pramen demokratických tra-
dic země a počátek evropské reformace podle
Čechů, úděsné a hrůzostrašné barbarství podle
Němců.

3. Baroko – pro Němce doba kulturního rozk-
větu, pro Čechy „temno“, do kterého upadla země
po porážce stavovského povstání, ztrátě suvere-
nity, triumfu habsburské protireformace a zničení
protestantské elity.

4. Vznik Československé republiky r. 1918 – pro
Čechy spravedlnost, návrat suverenity po dlouhých
třech stech letech nesvobody, možnost budovat
s láskou nezávislý demokratický stát. Pro Němce
zneuznání práva na sebeurčení a seberealizaci, až
„Mnichov“ přinesl kýženou satisfakci. V očích
Čechů rozbití Československa přičiněním „spolu-
občanů“ ve službách Hitlera – zrada a zločin.

5. Protektorát – pro Čechy vyhánění z pohraničí,
zatýkání, popravy, ponižování, pokořování, nej-
hlubší poroba, likvidace inteligence (zavřeny vy-
soké školy, popraveno šedesát universitních
profesorů). A budoucnost? Po vítězství Říše reali-
zace projektu germanizace, deportace, genocidy.
Ve vlastní zemi neměl zůstat ani jediný Čech. Podle
Němců se Čechům za války nežilo špatně. Nemu-
seli rukovat, měli co jíst, nebyli bombardováni.

6. Denacifikační odsun Němců z Českosloven-
ska – pro Čechy rozuzlení dávných i nedávných ex-
cesů, základ stability evropského poválečného
uspořádání. Pro Němce katastrofa a zločin všech
zločinů.

Autorka neskrývá podiv nad tím, jak po roce
1989 téma odsunu ožilo. Dříve bylo jak v SRN, tak
v Rakousku (kromě spolků vysídlenců) tabu. Bylo
nepohodlné, trapně spojené s nacismem. Věřilo se,
že samočinně zmizí: staří odcházejí, mladí se již
integrovali v nové domovině. Paradoxně jako by
sjednocování Evropy probudilo démony minulosti.
Objevila se „změna paradigmatu“ velikého roz-
sahu. Mnohým dělá dobře octnout se najednou
v roli žalujících, nikoli již žalovaných. Ptají se: A co
bude se „zločiny druhé strany“? O svých vlastních
již nechtějí slyšet.

I na nás dolehla „změna paradigmatu“ velikého
rozsahu. Mnozí dnes vykládají dějiny podle němec-
kého vzorového schématu. Říká se tomu „demýti-
zace“ a postihuje všechna významná období naší
minulosti. A není to nijak složité, všechno je prostě
naopak.

Nedávno vydané dvoudílné „Zamlčené dějiny“ od
novináře Mladé fronty Dnes Tomáše Krystlíka jsou
sestaveny věrně podle uvedeného protičeského
schématu. Patrně z marketingových důvodů autor
vyhlašuje, že je první, kdo vybízí Čechy, aby skonco-
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vali s překrucováním dějin, s kterým začal už Pa-
lacký, a aby odmítli pajány o slavné české minulosti.
Chce být oporou, která dosud chybí, aby se národ vy-
rovnal s minulostí, opustil falzifikace dějin a přestal
dokazovat, že není méněcenný. Asi se nezmýlíme,
když vyslovíme domněnku, že Podiven i Tomáš Krys-
tlík měli stejné poradce a stejné zdroje informací.
Uznávaná historička Věra Olivová odmítla pojetí spisu
jako neodborné, které nadto souzní s německou an-
tidemokratickou historiografickou publicistikou.
Mohli bychom tady s tímto „demýtizátorem“ skončit,
ale nechci čtenáře připravit alespoň o malou ukázku,
aby mohl ocenit autorův vskutku „objevný“ výklad
českých dějin. Počínaje Podivenem se tisková i au-
diovizuální média předhánějí v horlivosti v šíření „no-
vého pojetí“, a tak už dávno víme, že husitství bylo
„běsnění, které vraždilo lidi a ničilo evropská města“,
že Žižka byl „masový vrah“, že pobělohorská poroba
je pouhý mýtus, protože „cizí nadvláda nebyla a vliv
církve byl kladný a prospěšný“. Není novinkou ani
tvrzení, že „Československo vzniklo r. 1918 jako
„umělý, neorganický útvar, nedovedlo najít modus vi-
vendi se svými menšinami a vlastní vinou se roz-
padlo“. Úsměvné fantazie, že Protektorát Böhmen
und Mähren „poskytl Čechům pracovní uplatnění,
perfektně fungující trh, rozvoj porodnosti a rozkvět
kultury,“ lze hravě korigovat realitou: násilné pra-
covní nasazení celých ročníků mladých lidí pro po-
třeby vojenského průmyslu převážně v Německu,
kvapné sňatky a účelová těhotenství na záchranu
před nasazením, nedostatkový přídělový lístkový
systém na minimální obživu a ošacení, a následkem
toho intenzivní výměna zboží mezi městem a vesnicí,
černý trh a šmelina nepředstavitelného rozsahu,
a obávané šťáry německé policie. A kultura? Cenzu-
rou okleštěné skromné zbytky, a ponejvíce v skrytu
jako snaha po sebezáchově národa v smrtelném
ohrožení. Pan Tomáš Krystlík vskutku není ani první
ani jediný „demýtizátor“.

Nedávno mě jiný nadějný autor vlídně poučil, že
výroky „zubožení“ a „bezpráví“ v souvislosti s po-
bělohorskou dobou patří „na smetiště dějin“. Ne-
bylo bezpráví, nebylo zubožení. Šlo tehdy
o „plodnou spolupráci“, která dala Čechům vysoký
standard, výrazně spoluutvářela jejich identitu, na-
učila je politické spolupráci na mezinárodní
úrovni.“

A celé obrození bylo scestné a zavádějící. O tom
si mám přečíst novou literaturu. Jsou jí plná knih-
kupectví a knihovny.

Co na to říci? Je pravda, že se po Bílé hoře
mnozí získanými konfiskacemi celých panství obo-
hatili a měli vysoký životní standard, jako třeba
Lichtenštejn, Dietrichštejn, Piccolomini, Coloredo
a kohorta dalších dobrodruhů ze všech koutů Ev-
ropy, které panovník štědře odměnil za podporu
proti odbojným stavům. Jenomže to nebyli Češi.
Počet obyvatel klesl téměř o polovinu. Doma zů-
stali převážně jen nevolníci, kteří nesměli svou rol-
nickou práci opustit, a víru museli změnit podle
nařízení vrchnosti. Žádná barokní nádhera nemůže
zastřít skutečnost, že došlo k zubožení českého et-
nika, které málem přestalo existovat, a že aro-
gantní triumf habsbursko-katolické protireformace
vnímali mnozí (třeba i Komenský) jako temno.

Součástí „demýtizační“ kampaně za diskreditaci
Masarykovy první republiky a Benešova pováleč-
ného zákonodárství je trvale kritika tzv. „čechoslo-
vakismu“. Masaryk si prý vymyslel
československý národ, aby mohl v jednání s pre-
sidentem Wilsonem prosadit ustavení nového státu
na základě práva národů na sebeurčení. Výmysl?
Společní předci ve Velké Moravě. Občas společní
panovníci. Po staletí neomezený pohyb oběma
směry přes řeku Moravu. Obyvatele na obou bře-
zích, byť administrativně oddělené, spojovalo vě-
domí příbuznosti, malé jazykové odlišnosti,
společné studium, společná vojenská služba, vzá-
jemní partneři. Od dob reformace po 400 let byla
na Slovensku spisovnou řečí čeština (bibličtina).
Ján Kollár mluví o českoslovanské větvi slovanské
a soudí, že Češi, Moravané a Slováci mohou obstát
jen pospolu. Palacký, Šafárik, Jungmann – ani je-
diný buditel nezapochyboval o jednotě a vzájem-
nosti. „Svoji k svému, paže k paži, od Šumavy za
Pováží…“ Havlíček kritizoval, že třetina národa žije
v maďarském područí a přál si spojení. Věřil, že
právě ze Slovenska vzejde časem vůdcovství a síla
celého kmene českoslovanského. Ani štúrovci, pře-
stože provedli jazykovou odluku, nepopírali jed-
notu. Při kladení základního kamene Národního
divadla v Praze roku 1868 vyhlašovali za Slováky
J. M. Hurban a J. Novák: „Je to i náš den. Jsme pří-
slušníky národa českoslovanského, neb i my k vám
náležíme. My vaši jsme, vy naši jste. Neb my
všichni jsme Slované – českoslovanského národa“.
Je přirozené, že kulturně prožívaná vzájemnost
vedla postupně i k požadavku politicky se sjednotit
v jednom státě. (Tendenční přetřásání Pittsburské
dohody a údajné nedodržení Masarykova slibu je,
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jak nedávno napsala bratislavská badatelka
v oboru státu a práva Katarína Zavacká, ahistorická
dezinterpretace ve službách separatismu.)

S uspokojením jsme našli ideové spojence v ně-
meckých historicích Hansu a Evě Hahnových, kteří
nejednou odhalili pravý smysl „nových pohledů“
na československé dějiny. „Nové pohledy“ jsou ne-
seny snahou svalit odpovědnost za to, co se dělo
v třicátých letech z německého nacismu na –
český nacionalismus. Eva Hahnová našla nedávno
podobný výklad i v anglosaském zámoří. Recenzo-
vala knihu Američanky Mary Heimannové „Česko-
slovensko – stát, který selhal“. Ukázala, že je to
jen další varianta protičeské propagandy. Tak hned
český národ pokládá Američanka za romantickou
obrozeneckou fikci. Není-li čes-
kého národa, nejsou ovšem ani
Češi. A tak autorka mluví o Dob-
rovském jako o „maďarském ro-
dáku“, o Palackém jako
o „moravském protestantovi“a
o „rakouském Slovanu“ Dvořá-
kovi soudí, že udělal kariéru jen
dík českému nacionalismu.
Kdyby toho nebylo, byl by odsou-
zen hrát ve své vesnické kapele
polky, mazurky, pochody. Ale on
se vyšvihl „směsí českých nacio-
nalistických skladeb.“ A Henlein
chtěl jen demokracii pro své ro-
dáky, kterou jim utlačovatelská
ČSR nechtěla poskytnout. Bylo by
to k smíchu, kdyby to nebylo
smutné svědectví o nepřestaj-
ných útocích na naše dějiny. Proč? Eva Hahnová
ukazuje, že od svého vzniku stálo Československo
v cestě organizaci přeshraničního hnutí, jehož
cílem bylo nastolit místo Československé, Ra-
kouské a Německé republiky jedinou Velkoněmec-
kou říši.

Proti destrukci historické paměti vystupují od-
borní historikové, učitelé dějepisu, pamětníci,
mluvčí vlasteneckých organizací. Ozývají se na
stránkách několika málo tiskovin, které jsou jim
otevřeny. Jejich hlas je slabý, jde o tiskoviny velmi
nízkého nákladu. Většina tisku je v cizích rukou
a cizí kapitál nemá zájem udržovat povědomí
o českých národních dějinách. Přeje spíše „demý-
tizátorům“ v cizích službách. Před časem se Boři-
voj Čelovský pokusil burcovat národ, který sice

získal svobodu slova a tisku, ale ne už prostředky
k tomu, aby jí mohl využívat. Vydal brožuru „Konec
českého tisku?“ s otazníkem na konci. Brožuru po-
slal politikům a jiným veřejným činitelům k vyjá-
dření. Většina oslovených byla situací našeho tisku,
který je z osmdesáti procent v cizích rukou, nemile
překvapena. Ale zároveň většina usoudila, že
v době kapitalismu a volného pohybu kapitálu se
nedá nic dělat. Někteří s daným stavem dokonce
souhlasili, protože prý monopol kapitalistů je lepší
než monopol stranických sekretariátů, ztratíme
sice suverenitu, ale polepšíme si ekonomicky. A že
to vlastnictví našeho tisku je většinou německé?
To přece nevadí. Mladí již nemají potřebu bývalé
spoluobčany démonizovat. Čelovský vydal brožuru

znovu, rozšířenou o tyto a četné
jiné podobné odpovědi našich vůd-
čích osobností. Titul, opět „Konec
českého tisku.“ Tentokrát bez
otazníku.

Když před dvaceti lety vyšel Po-
divenův manuál „demýtizace“,
většina recenzentů reagovala na
knihu silně kriticky. Ale oficiální
mínění to přičetlo na vrub tradič-
nímu chápání českých dějin, jiným
vztahem k rozpadu Českosloven-
ska a odsunu Němců po druhé
světové válce. Roku 2003 se do-
stalo knize i reprezentačního vy-
dání v nakladatelství Academia,
garantovaném Akademií věd ČR.
Milan Kundera kdysi napsal, že ná-
rody se likvidují tak, že se jim nej-

dříve vezme paměť. Zničí se jejich knihy, jejich
vzdělanost, jejich historie. A někdo jiný jim napíše
jiné knihy, dá jinou vzdělanost, vymyslí jinou his-
torii… Bez odkazu předků a bez vlastní sebeúcty
přestaneme být národ. Proměníme se v nevědomý,
neodpovědný, manipulovatelný dav. Dopustíme to?

Použitá literatura:
PRAŽÁK, Albert. Národ se bránil, Praha 1945
PEŠEK, J. Matka vlast, Praha 1924
Kálal, K. Slovensko v české škole, Praha 1918
COUDENHOVE-KALERGI, Barbara von. Kein Stoff

für das gemeinsame Schulbuch. Die Presse 12
z r. 2002

HAHNOVÁ, Eva. Úskalí jedné demytologizace. In:
Lidové noviny, 23. 1. 2010

Lipa_04_2017_LIPA  14.01.18  19:20  Stránka 21



Foglarovy Kluby
RUDOLF HEGENBART

Před volbami vzpomínky se za vzpomínkou vrací...
Už je to dávno kdy jsme jako kluci hltali knihu J.

Foglara „Hoši od Bobří  řeky“. Na jejím základě jsme
si ověřovali naše schopnosti a vlastnosti, zda jsme
bázliví nebo odvážní, pružní nebo těžkopádní a neo-
hební, dovední či nešikovní, ušlechtilí nebo špatní. Za-
kládali jsme čtenářské Foglarovy kluby. U nás v obci,
která se nalézá uprostřed lesů, pod Žákovou horou
a Tisůkou, nesl náš klukovský klub název „Lesní
národ“, vedle v Herálci „Strážci údolí.“ Příkladem nám
byl klub Rychlé šípy včele s Jindrou Hojerem. Jejich
příběhy byly otiskovány pravidelně v časopise Vpřed.
V obci jsme měli propůjčenou klubovnu. Zde jsme si
četli zmíněnou knihu, příběhy Rychlých šípů, učili se
k vzájemnému dorozumívání morseovku, připravovali
se na „lovení“ třinácti bobříků.

V souladu s obsahem knihy „Hoši od Bobří řeky“
jsme mínili naplnit náš chlapecký sen, soutěžit kdo
jako první uloví všech 13 bobříků. Byl to bobřík mršt-
nosti k dokázání, že jsme pružní a rychlí, že umíme
skákat a běhat v limitech k tomu stanovených. Bobřík
míření měl prokázat, že při správném namíření jsme
schopni hodit kámen, jako střední brambora, do pře-
dem vyznačeného kruhu od určené vzdálenosti. Bob-
řík záchrany mohl získat každý, kdo si opatřil malou
lékárničku, dovedl zavést správně umělé dýchání,
uměl vyčistit ránu, věděl co dělat při uštknutí hadem,
jak pomoci při slunečném úžehu, znal telefon na ha-
siče, záchrannou stanici apod. Bobřík plavec musel
prokázat, že umí každý z nás plavat a uplave alespoň
60 metrů. Bobřík dobrých činů měl prokázat alespoň
100 dobrých skutků doma, ve škole, v pomoci jiným,
uměl darovat své odložené věci jiným, potřebným.
Bobřík odvahy měl jít po tmě večer na místa, kterých
se dříve bál. Bobřík květin požadoval znalost padesáti
různých květin, stromů a keřů. Bobřík síly chtěl, aby-
chom se vytáhli na hrazdu nebo na vodorovnou větev
stromu rukama tak, aby se naše ruce držící se větve,
dotýkaly prsou. Bobřík ušlechtilosti žádal od nás, aby-
chom nebyli hrubí, nepronášeli neslušná slova, nelhali,
neprovedli nic nečestného, neubližovali slabším, ale
naopak je chránili. Zavazoval být navždy čestným,
vzorným, ušlechtilým člověkem. I další bobříci byli vý-
znamní, ale také složití, nároční na jejich „lovení“.
Každý bobřík musel být poctivě uloven. Lovili jsme je
dobrovolně, pro sebe, pro své svědomí, že jsme se

chtěli stát dobrými
chlapci doma
i v okolí. Plnění jsme
si zapisovali a také
vzájemně kontrolo-
vali, měli jsme snahu
získávat další
chlapce, kteří nebyli
členy našeho klubu.
Velká čas našeho volného času a plnění bobříků se
odehrávala v přírodě, při stanování, koupání, sportov-
ních zápolení.

V klubovně, vedle již zmíněných aktivit jsme se se-
znamovali i se společenskými událostmi. Věděli jsme
tak kdy vznikla naše republika, jaké má hranice, s kým
sousedí, jaké jsou naše hory, řeky, složení obyvatel-
stva. Četli jsme si základní informace o presidentu
Osvoboditeli – Tomáši G. Masarykovi, o presidentu Bu-
dovateli Edvardu Benešovi, proč začala 2. světová
válka a kdy. Proč vznikl Protektorát Čechy a Morava.
Starší občané nám připomínali Mnichov 1938, zradu
západních spojenců. Tehdy se rozhodlo bez nás
o osudu naší republiky. Dodnes si vzpomínám, že jsme
si četli, že tato hrůzná válka začala 1. září 1939, kdy
Německo napadlo Polsko. Připomínali jsme si květ-
nové události roku 1945, povstání pražského lidu dne
5. května téhož roku a osvobození naší vlasti Rudou
armádou 9. května 1945. Tyto události si přirovnávali
s odbojovou činností obyvatel naší obce, partyzán-
ských oddílů, osvobození naší obce 5. května 1945. 

Velikou pozornost jsme díky učitelům věnovali
svému okolí. Poznávali lesní studánky, prameny toků,
naše hory, prales, místa, kde se vyráběl javorový cukr,
šindele, získával palach, kde byla kdysi sklárna, pila či
před rokem 1366 zaniklá vesnice Vlčkovice. Obcházeli
jsme místa, kde byly zemljanky partyzánů či sídlil je-
jich štáb, kde byly shazovány výsadky potravin a zbraní
ke konci 2. světové války, hráli jsme si na partyzány
v místech, kde probíhaly poslední boje této hrůzné
války, učili se kochat krásami přírody, milovat svůj kraj,
svoji vlast. Opakovali si píseň, kterou nás ve válce učil
v lese řídící učitel Oldřich Bartoš: „Ty moje otčino, vy
česká lada, má duše má vás tak ráda, ach ráda. Kdož-
pak by neměl rád ten koutek český, vždyť je tak ma-
ličký, vždyť je tak hezký….“ Učili jsme se národní
písně, písně z našeho kraje.
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Nezapomenutelné hovory nás chlapců a starších
hochů, kteří nás vedli, byla v oblasti přátelství. Říkali
nám, že přátelství je jednou z nejkrásnějších a nej-
vzácnějších vlastností. I když se zdá, že je přátelství
jednoduché, tak ve své podstatě být někomu dobrým
přítelem je velkým uměním. Dobrý kamarád by neměl
urážet, neoplácet zlé zlým. Měl by být ohleduplný, ne-
mluvit o tom, o čem ví, že jeho přítel to nemá rád, nebo
co způsobuje mu bolest. Naopak by měl pomáhat pří-
teli hájit jeho zájmy i čest, nedopustit, aby se o něm
mluvilo špatně. Nemusí vždy souhlasit se všemi ná-
zory přítele, ale měl by umět svůj nesouhlas projevit
ohleduplně a mírně tak, že se na něj přítel nebude zlo-
bit. Přátelství by mělo být vznešené, čestné, neso-
becké, projevit v něm ušlechtilost svého srdce.

Významnou pozornost věnovali starší kamarádi sta-
tečnosti. My mladší jsme poslouchali pozorně. Kdo by
z nás kluků nechtěl být statečný? Slýchávali jsme, že
ke statečnosti jako k významné osobní vlastnosti vede
tvrdá cesta. Věděli jsme o statečnosti partyzánů ve 2.
světové válce, ale co v míru? V knize J. Foglara byla
popisována událost, kdy byli dva chlapci postaveni
před těžkou zkoušku, v níž šlo o život. Jeden z nich
vrhl se odvážně a bez rozmýšlení do ohně. Druhý po-
cítil strach. Musel se pustit nejprve do zápasu se stra-
chem. Silou vůle strach přemohl, podstoupil
nebezpečnou zkoušku stejně statečně jako ten první
chlapec. Závěr, který nám byl vštěpován J. Foglarem,
zněl jednoduše. Není zbabělcem ten, kdo pocítí strach
či ten, kterému před úkolem tečou slzy. Není zbaběl-
cem ten, kdo nad strachem zvítězí a třeba se slzami
v očích se vrhne do boje. Takový člověk je statečný.

Všechny tyto vlastnosti jsme vnímali a slibovali si,
že nás budou provázet celý život. Těmito zásadami se
snažili řídit i v době jinošství. V roce 1950 jsme vstou-
pili do Svazu české mládeže. Prožíval jsem radost ze
všech sportovních, kulturních i budovatelských aktivit.
Vážil jsem si všech organizátorů mládežnického hnutí
v naší vesnici. Práci ve Svazu mládeže dávali celé své
srdce, veškerý svůj volný čas. Byli nám příkladem ve
všech společenských aktivitách i v osobním životě.
Díky jim jsem začal chápat, že nevědomý člověk bez
potřebného vzdělání, který nemá program, cíl, pro-
tlouká se světem, jak se dá, se stává hříčkou náhod
a překvapení. Takový člověk žije ve stálé úzkosti o zít-
řek, každá jeho radost je podbarvena nejistotou, stra-
chem z toho, co přijde. Věří různým nepravdám, často
záměrně šířeným, nesnáze připisuje nadpřirozeným
bytostem. Začínal jsem chápat, že člověk bez plánu,
bez životního cíle, odvíjí svůj život ze dne na den. Že

každý z nás by měl hledat a nacházet svůj program,
stanovit si cíl svého snažení. Ve Svazu mládeže jsem
se dovídal, že všechny projevy strachu, nejistoty žití,
obzvláště některých sociálních vrstev, vychází z roz-
porů kapitalistického světa, z libovůle a neodpověd-
nosti podnikatelů a finančníků, z jejich špinavých
rvaček o zisk, ze zmatků ve výrobě, nesprávného roz-
dělování výsledků práce. Proto ten společenský tlak
na uspokojování potřeb a zájmů všech sociálních sku-
pin společnosti, na plánovitou regulaci národního
a státního života. Ve Svazu mládeže bylo usilováno
o hrdinství lidské tvorby a práce, které se nacházelo
v brázdách našich polí, ve výnosech plodin, v nových
technologiích průmyslových závodů. Učili jsme se, že
bohatství života nespočívá v jeho zmatenosti, neuspo-
řádanosti, roztříštěnosti, v projevech sobeckosti a ego-
centrismu, ale v lidské vzájemnosti, v propojení
s životy ostatních. V různých kroužcích ve Svazu mlá-
deže jsme probírali zkušenosti osvobozovacího úsilí,
které v dlouhé historii se snažilo vydobýt spravedlivé
místo v lidské společnosti. Bylo to husitství, anglická
revoluce v roce 1648, Lincolnův boj proti otroctví, po-
vstání Pařížské komuny v roce 1871, všechny revo-
luční aktivity v Německu a v Rusku, počínaje rokem
1905 a konče Říjnovou revolucí v roce 1917. Stejně
tak různé vlastenecké a sociální aktivity vrstev čes-
kého národa v Rakousku-Uhersku, i po roce 1918.

Připomenutí si prožitků z mládí, z činnosti a zábavy
ve čtenářském Foglarově klubu „Lesní národ“, ve
Svazu mládeže, jsou pro mě poučením i po více jak 70ti
letech. Jsou poučením před jakoukoliv společenskou
událostí či politickým rozhodnutím, zvláště nyní před
volbami. Faktory, které nám vštěpovali „Hoši od Bobří
řeky“ a Svaz mládeže - jako morálku, poctivost, sluš-
nost, charakter, pravdomluvnost, národní hrdost a vla-
stenectví - jakoby se vytratily z našeho života.
Z potyček různých stran a hnutí, jednotlivců, se mi zdá,
že ve společnosti převažuje lstivost, chamtivost, lico-
měrnost, nevraživost. Mnozí se snaží obohatit bez
skrupulí i bez svědomí. Jsme zmítáni bouřemi okolního
světa vědomě vyvolanými, náš boj o vlastní svébytnost
je stále těžší. Hrozí nám zavlečení do cizích válek, roz-
vrat naší vlasti vinou masivní imigrace. Naši mnozí ve-
doucí činitelé politických stran a hnutí jsou nakloněni
vydat naši republiku do područí Německa. To vše za-
čalo 17. listopadem 1989 - kdy takzvané obrodné síly,
tzv. studenti - systematicky, pozvolna, prostřednictvím
lží, manipulací a demagogie, likvidací jiných, otevírali
cestu k porobě našich národů a k uskutečňování cílů,
které měl v programu i Adolf Hitler. Snadno jsme pod-
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lehli záměrně šířeným lžím a dodnes podléháme cizím
vlivům. Stáváme se hlásnou troubou a vykonavatelem
vůle západních zemí. Ztrácíme sebevědomí? Kdy si
řekneme pravdu? Kdy se budeme presentovat jako
hrdý a sebevědomý národ, který není sice významný
svou početností, ale svou inteligencí, pracovitostí a vše-
stranným lidským umem se může směle srovnávat se
všemi ostatními národy.

Opomíjení událostí a osobností z minulosti, z doby
národního obrození, zapomínání na naše padlé z 1.
světové války, na veterány a padlé hrdiny za 2. světové
války, radost z mírového poválečného života, odvádění
pozornosti od česko-německých vztahů v dávné
i blízké minulosti, zveličování úlohy EU a opomíjení je-
jího skutečného smyslu, to vše zasáhlo náš duchovní
život. Cílevědomá depolitizace úlohy národa přispívá
k odtržení od minulosti, a vede k zapomenutí našich
bojů a práce za národní osvobození. Zkusme si právě
nyní před volbami porovnat minulost s mnohými pro-

jevy současnosti. Vyberme si stranu, která přispěje
k tomu, aby kultura, školství, výchova vůbec, náš ži-
votní prostor, nesloužily jen cizí moci a síle, ale přede-
vším našim občanům, žijícím v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, kteří zůstávají věrni odkazu 28. října
1918 a 9. května 1945.

Pražský Národní výbor československý vydal v říjnu
1918 své Prohlášení: „Svobodo – velký vznešený
pojme! Tři sta let na tě čekal náš ujařmený, nebohý
český národ… Pozdravíme tě nejen jako dar bohů
a nejšťastnějšího svého osudu národního, ale jako zá-
stavu, jako příslib, že tebou podníceni a tebou posilněni
půjdeme k výši, ve které nás neustále srážela bezcitná
ruka nepřítelova… Dáváš-li nám práva, vymáháš za
ně i povinnosti, které plniti slavně a důstojně přísa-
háme! Pryč s cizími řády a právy… ni jediný z nás
nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnouti stín
na čisté jméno našeho národa!“

Srpen 2017

24

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Ottův Slovník naučný z roku 1906 poučí čtenáře
o tom, že Sudety jsou horstvo na severovýchodním
okraji Českého masivu od zlomu Labe k bráně Mo-
ravské. Je to geografický název. Do 30. let minulého
století s ním málokdo přišel do styku. Leda při vyučo-
vání zeměpisu. Ale slovo „Sudety“ a „Sudetský“
vstoupilo ve všeobecnou známost, když si je vypůjčili
militantní němečtí obyvatelé českého pohraničí
v předmnichovském období. Prohlásili se za „Sudet-
ské Němce“, i když jejich bydliště a působiště byla
většinou od skutečných Sudet na hony vzdálena. Pro-
stě, kde byl Němec, tam byly podle nich „Sudety.“ Ten
název nebyl geografický, ale politický. Představoval
politický program. Byl to rozbíječský program přísluš-
níků fašistické německé menšiny na českosloven-
ském území. Slovo „Sudetský“ Němec, „Sudeťák,“
znamenalo totéž co henleinovec, nacista, hitlerovec.

Češi vnímali tento název jako agresivní výhružku,
jako projev nepřátelství. Prezident Beneš také před
užíváním tohoto vymyšleného, lživého slova, které
mělo zakrýt pravou podstatu tehdejšího sporu, varo-
val. Naší demokratické politice šlo přece – bez skry-
tých podtextů nějakých zjednaných ničitelů – o české
Němce, o Němce na našem území, o německou men-
šinu na území ČSR. Nikoli o Němce s rozbíječským

programem, který si říkal „sudetský“. Bohužel, název
se rozšířil a dodnes slouží k matení pojmů.

Nedávno dokonce jeden z našich předních politiků,
předseda strany KDÚ a člen vlády, pan Bělobrádek, se
nestyděl prohlásit, že je „Sudetský Čech“, a že i Šu-
mava a Brno jsou v politickém smyslu Sudety. Neu-
věřitelné! Člen české vlády neví, že slovo „sudetský“
znamenalo politický program henleinovský, nacistický,
hitlerovský? Program rozbíječský, likvidačně proti-
český? Jak může být pan Bělobrádek „Sudetský
Čech“? Jaký program může mít Sudetský Čech? Chce
patřit mezi Sudetské Němce? Spojit se s Bavorskem?
A co kromě Šumavy a Brna ještě pan Bělobrádek ode-
vzdá Sudetským Němcům, protože to jsou, podle
něho, „také Sudety“? Nemá to být vlastně celá ČR,
aby se pan Bělobrádek zavděčil staré agresivně ex-
panzivní politice některých militantních sousedů?

Zmatené pojmy pana Bělobrádka
Stanislava Kučerová
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Práce mě zdržela v Americe až takřka do roku
1942. Byl jsem tam v době, kdy spojenci připravo-
vali nárys Atlantické charty; byl jsem tam, když
z Dalekého Východu přicházely velmi zlé zprávy,
a když Rommel postupoval v Africe. Slyšeli jsme
o velkolepé ruské zimní protiofensivě, o pádu Sin-
gapuru, o náletu provedeném tisícem letadel na
Německo, a o dočasných německých úspěších za
letní ofensivy na ruské frontě.

V téže době jsem pozoroval Američany, sledující
heroický boj generála MacArthura, viděl jsem je
jásat nad prvním bombardováním Tokia, pozoroval
jsem jejich rostoucí smysl pro odpovědnost, když
president Roosevelt oznámil zápas o čtyři základní
lidské svobody, a když Winston Churchill navštívil
Spojené státy, aby tam s presidentem a jeho štá-
bem jednal o základech bu-
doucí spojenecké strategie.

Byl jsem svědkem způsobu,
jakým Amerika přijala zprávu
o smrti kata Heydricha a o tra-
gedii Lidic. Potřebuji jen dodat,
že mi vážný americký státník
řekl: „Nejsem si zcela jist, co
přispělo víc k posílení odhod-
lanosti amerického lidu v této
válce, zda Pearl Harbour anebo
Lidice.“

Za svého devítiměsíčního
pobytu ve Spojených státech

jsem byl svědkem
obrození celého
kontinentu. Viděl
jsem, kterak z neu-
trálů se stávají spo-
jenci, kterak země
míru se stává zemí
války, jak mírový
průmysl se přemě-
ňuje v obrovský vá-
lečný stroj, jak
pasivní pozorova-
telé se stávají ak-
tivními bojovníky.
Když jsem přijel do Ameriky, byl strýček Sam ne -
utrálním divákem gigantického evropského zá-

pasu. Ovšemže strýček Sam pomáhal
svým přátelům, kde jen mohl. Když jsem
po devíti měsících odjížděl, strýček Sam si
vykasal rukávy a přikročil k dílu. Tak tam
stál a hrozil Adolfu Hitlerovi přes oceán:
„Jen počkej, až se na tebe dostanu.“

Bylo po posledních nadějích smiřova-
telů. Ve svém prvním rozhlasovém projevu
po návratu do Londýna mohl jsem našim
doma říci, že tragická kapitola Mnichova
je navždy uzavřena.

Jan Masaryk, Volá Londýn, str. 177 -
178, reprint vydání z roku 1948

Tragická kapitola 
Mnichova navždy uzavřena
JAN MASARYK
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NEPODDAJNÉ PŘÁNÍ 
I když sám sebe k životu rozdírám
ať jiným nejsem plný hran
ať zloba nestane se mojí paní
a nenávist není mojí zbraní

Ať moje paměť nepohřbívá
co bylo dobré a co nám ještě zbývá
když jiní už i svůj národ pohřbili 
rzivými hřeby k zemi přibili

Ať je ve mně dobro co se nezaleklo
když se v někom nahromadí peklo
a žádná moc a omezenost s arogancí
mě nepřinutí k tanci

Ať vlastní svědomí je soudcem mým
přísným a jediným
a nikdo a nic mou mysl nezotročí
a vidění mi nevypálí z očí

I kdyby mi slova z hrdla vyrvali 
ať nejsem ten bojácný zpovzdálí

Zradou je sebe umlčet
jen jednou a pak už tisíckrát
zradou je každý náš sen
který jsme nechali umírat

SVATÉ PŘÁNÍ
I když někdy lípa a jindy pustina
se v nás rozpíná a rozpíná

I když někdy chudobka a jindy ptáče
choulí se v nás na krajíčku pláče

I když někdy vichry a jindy běsi moří
v nás propuknou a boří boří

Svatý živote vévodo našich dní
svou korouhev nad námi pozvedni

Svatá lásko královno našich poutí
nedej nám vyprahnouti

ČESKÉ PŘÁNÍ
Ať nezmírám zde tolik tím
že z Čech nám zbyl už jenom stín

a vichr doby mě věje do všech stran
a na Vltavě mne překračují mosty
a trhá mne krákot vran
ve vlastní zemi kde jsme se stali hosty

Ve vlastní zemi kde jsme se stali hosty
mnozí už rodnou zem plení
mnozí už za sebou spalují mosty
mnozí už Čechy odsoudili k zapomnění

Dej bože ať tomu tak není!

LIDSKÉ PŘÁNÍ 
Neříkám že nejsem bez viny
však více jsem uhněten z dobra
a třeba ať jsem poražen jinými
než abych sám sebe prohrál

než aby strach se stal vládcem mým
a já jeho nuceným poddaným
jenž s davem hýká a haleká
Děsím se davu A ctím člověka 

ROVNÉ PŘÁNÍ 
I když je hlína stejná pod námi
i nad těmi co zdraví a mladí zemřeli
ať mír nám není pauzou mezi válkami
a ticho pauzou mezi steny a výstřely

I když je hlína pod nohama věčně živá
ať i s námi podělí se o svou sílu
a je-li smrt ke všem stejně spravedlivá
ať i lidská spravedlnost bývá bez rozdílu

MICHAL ČERNÍK
Plaché radosti 
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PŘÁNÍ PODSTATNÉHO
Tolik pýchy tolik křiku
tolik špíny tolik zrad 
a semínka prosby a zrníčka díků
a drobečky pravd

Dej bože
ať nekřivím se před osudem
a ze všech slov co napíši
alespoň mi pravda zbude
na kterou někdo uslyší

PRVNÍ POKLEKNUTÍ
Ať lípy při mně stojí 
vyrostly z českých bájí
a na větve zpěvu 
jim ptáci usedají

Klekátkem zpovědnice 
ať je země má
pod mými koleny 
má země pravdivá

DVANÁCTÉ POKLEKNUTÍ
Pane!

Tvá slova nebydlí v mém domu
abych je říkal před usnutím
a ty ode mne nežádáš slova k tomu
aby se ti stala obejmutím

Odevšad máš výhled na mne 
a víš moc dobře
že nic na mně není klamné
mysl mám z tvého jasu a modře

I když se ve mně tolik šeří
a tma už kope do mých dveří
dej mi jen vybrat
kterou smrtí chci zemřít

OSMÉ POKLEKNUTÍ
Pane!
Ztratil ses nám 
a my se ti odcizili
Naším zákonem
je zákon síly

Jsi-li opravdu jediným
přiznáním ve vesmíru
proč jsi nás učinil
zhoubou svého míru?

NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ 
Takhle bych chtěl umřít
Jako když se zhasne
A takhle chci žít
Jako když se svítí celou noc

DEVÁTÉ POKLEKNUTÍ
Pane!

Nezbavuj nás 
práva na štěstí
ať nemusíme ruce 
zamykat do pěstí

I když nám štěstí pláče 
jako dítě za plotem
Ať tedy pláče
ať bolí životem

TŘINÁCTÉ POKLEKNUTÍ
Pane! 
Jsi vlastní pravda
anebo lidský klam?
Rouhám se
anebo nerouhám?

Nalhali jsme si
že vládneš na nebesích
a když tě prosíme 
ty tam nejsi

Ze všech lidských bohů 
jsi v řadě tisící
Zemřeš
s posledním věřícím

POSLEDNÍ PŘÁNÍ
Dej bože

ať mám sílu unésti
pravdu svou prohry své a své bolesti

i srdce své znavené sevřené do pěsti
ať umím unést

Náš výbor je z autorovy sbírky Plaché radosti,
vydané vlastním nákladem. Tuto knihu si můžete
objednat za 200 Kč včetně poštovného na elektro-
nické adrese: michalcernik2@ gmail.com
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Čeština na venku
Music Bar Kravín zve na Fernet s citrusem
na Yellow Disco Soul a Rapp
a každá sobota český holky k tomu
Open!

Víno na chanuku
I ono vlastní obřízkový list
(přísluší rodem do Upřímné čtvrti
a dá se - i pozpátku košer - číst...)

Adagio poraženého
Betlémské hvězdy plují sklenicí
ale za okny praští
jak zloba hoří
v ústech modřínu
na hranici zášti...

Stesk
Ve čtvrti Givat Ram
kde není nikdy ticho
chybíš mi
lípo

Ulička u Damašské brány
O sladký rahat
se tahat!

Kavárna
Káva tu rozpažila
a do uší i do očí strká
skořicová chapadla
z nichž žijí
zrcadla...

Přípitek horám
Pít víno
- z Golan...

Stopa
Po vůni máty
za rok se vrátit...

Prach
A co tvá stopa v Nazaretu
vzkáže světu?

Oběd v Bet Šeanu
Gruzínci z macesů
čtou - jako z partesů!

Ještě z hostelu Petra
Stačí noc na střeše
hvězdy ti z oka
báseň vykřeše...

Hvězdný stav
Vrátit ten pocit!
Hvězdný stav na střeše
tká sukno
noci...

Hodinky po tátovi
Jak objímaly tvoje zápěstí
tak obejmou i moje
- a vzpomínky se roztikají
(přesný strojek...)

Co mám po tátovi
Půl chaty
čtecí brýle
a stránku Skleněného pekla
poslední slovo „všelijak“
- lopatku na smetí
(sype se
z kamen závěti)

Rub oslavy
Jednou sám život otočí vypínačem 
- i potmě nabídne dort
porcovaný
smíchem
pláčem...

EVA FRANTINOVÁ
Stesk
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V louce
Zas pampeliška prská žlutě
do ohrad zahání sníh nicoty
a květen vyráží
- jak opar
na rtech
samoty...

Výběr snu
Na břehu moře Krym
prozradil mi svůj PIN...

Na prach
V jemenské čtvrti 
jak uličku
smutek tě drtí

Otazník
Vy tyrkysové slunečníky
vzhlížíte k moři
a my se nedozvíme
- s úctou anebo s pohrdáním?

A stále se to opakuje
Že umřel přítel
dozvíš se až když odnášejí krabice
v kterých se třesou cizí talíře
a za loket tě vezme
něčí ruka: „Že vy jste
Hanka?“

Pozdní drink
Tak jako sklenice čeká 
na kostku ledu
čekáme na lásku
(dno v cukru)

Mluvnice česká
Vyskloňuj dálku -
vyjde doma

Ve čtvrti Jemin Moše
Jeruzaléme tvé poledne:
slunce štípe třísky dne
v zahradách i zdech...

Zbořený dům
Nikdo v něm nebydlí
ale mé oko se v něm
ubytuje...

Lístek do života
Modř moře je jen kulisou
když představení skončilo

Letní napětí
Pergola plná hroznů vína
(pod ní se nezhasíná)

Nad volbou povolání
A kolik bere krejčí
který obrací
prošoupané lokty
naděje?

Pod piniemi
Po kolena se brodit ve skořápkách
- cikády louskají
oříšky ticha...

Pozor vyletí racek!
Tu vůni soli po bóře
vyvoláváš si v paměti
jak v temné komoře...

Sen roku 1970
Potkávat denně Jashu Heifetze
na Lanžeronu - v Oděse...

Říjen z luhů a hájů
Když Čechy 
tvému pohlazení
nastavují slechy...

Tatínkovy čtecí brýle
Kolik knih
dopisů telegramů
pohlednic
proběhlo cílovou rovinkou
pod obroučkami...
(písmena zůstanou
a oči nejsou s námi)

Až sytý hladovému uvěří
Co křičí němí
uslyšíme
jak chodí chromí 
uvidíme
jak píše bezruký
přečteme si!
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MARŠ
Trhá se zem 
a my kupředu jdem
slepí a hluší ke všemu kolem
Marná je pouť
při níž můžeme plout
bez obav, že něco nejde

Divný je čas
který nečeká nás
který nedává naděje na hodokvas
Ve stínu víš
když nebe vidíš
ty mraky co neznají klid

Světec je ten
kdo má každý den
víru, že splní se mu další sen
Vymaní z pout
i spoutaný kout
ten v krabičce od sirek svět

No tak básníku stůj
dál už neprotestuj
stejně se z protestů dělá jen lůj
Za pero lopatu
než budeš v komatu
svědomí od biče mít

Domov je tam
kam vracíš se sám
kde u sklenky vína i tvůj stihomam
Kde do rozhlasu
se ztrátou hlasu
čteš svinstva co druhý napsal

Až odejdeš na věčnost
projeví ti vděčnost
postaví sochu co vždycky chtěls mít
Nápisy pod věnci
zde leží spojenci
a básník co chtěl jen klid

CESTY
Na čele pot, míchá se s krví
teče do bot, to já nebyl prvý,
že růže má trny a svědomí paměť,
prší na domy, na všelikou havěť

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

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

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

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

Střepiny v očích
a maso ke kosti

PAVEL JOSEFOVIČ
HEJÁTKO
Vlaštovky v petroleji

Fo
to

 a
rc

hi
v

Lipa_04_2017_LIPA  14.01.18  19:20  Stránka 30



31

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

funus může už začít
přítomni jsou hosti
Polibek na rty
vážně ten poslední
víko se zavře
červů krmení

SPÁLENÁ ZEM
Ve spálené zemi
spáleniště zbylo
ve vypálené zemi
čerstvé jablko nám shnilo

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

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

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

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

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

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

A JÁ SE DOVOLÁVÁM
Ty moje - nikdy má
má bílá - ztracená
kam chodíš - na bělásky
v lukách - trhat sedmikrásky

Ty moje - nikdy má

má vílo - zakletá
už navždy - v hlubokých lesích
čekáš - kdo tě asi spasí

A já se dovolávám
duše na kost odraná
mé žebro Adamovo
orosené tichem

A já se dovolávám
podrásaný osudem
v maskách jsme stejně sami
pak už ani nebudem

A já se dovolávám
se spuštěnými víčky
schovaný ve tvém třpytu
vysvlečených hadů

A já se dovolávám
polibků v tmavém zakoutí
společně nakouslých jablek
sluncí ve stínech řas

A já se dovolávám
tvých stesků po nás prahnoucích
krásných písečných pláží
pryč od posledních soudů

A já se dovolávám
smutkem dřeva po kácení
stísněný ve vyhnanství
nepřečtených rýmů

A já se dovolávám
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ÚNOROVÁ
Únor bílý, pole sílí 
každým rokem méně, 
vymrskaná kapitálem 
je má rodná země.

Únor býval revoluční 
před mnohými léty, 
dnes už z něho zbyly jenom 
vysušené květy.

Únor se nám zase jednou 
revoluční vrátí, 
až se lidská zabedněnost 
v pokoleních ztratí!

LOUPEŽNICKÁ 
Loupežný kapitalismus 
vzkřísili jsme v mžiku, 
rozkradl ze čtvrtstoletí 
celou republiku.

S pravdou, láskou, blahobytem 
jde to v Česku s kopce, 
žalobců jsou statisíce, 
dosud žádný soudce!

VOJENSKÁ
Mladý Čechu, mladá Češko,
dej se k naší armádě,
tvrdý výcvik snadno zvládneš
v celkem dobré náladě.

Vyděláš si slušný peníz,
bez starosti stále buď,
také řády ověšená
bude tvoje mladá hruď.

Padneš-li pak v lítém boji,
se slávou tě pohřbíme,
molochovi NATO ihned
jiné mládí půjčíme!

MEDITAČNÍ
Občan České republiky 
legrace si užije, 
denně vymývá mu mozek 
mediální mafie.

A přitom je v téhle kauze 
dokázáno vědecky, 
že většina jejich šéfů 
zadrhává německy!

KAVÁRENSKÁ
Zemana co prezidenta
kavárna chce odstřelit,
i kdyby se český národ
na zadek měl posadit.

Americký ambassador
snadno ten čin zaplatí,
kavárenským povalečům
jejich konta pozlatí!

CÍSAŘSKÁ
Výročí císaře pana 
vzpomněli jsme stoleté,
za starého Procházky prý 
v Česku bylo nejlépe.

Kam se hrabe Havlův samet 
zadlužený po uši,
jehož konec ve válečném 
světě nikdo netuší!

PODNIKOVÁ
Bývalý národní podnik
v sametové kůře,
ještě včera tonul v krizi,
dnes je v konjunktuře.

Nabízí nám skvělé platy,
četné benefity,
otrocké podmínky v práci
zůstávají skryty!

JAN CHODSKÝ
Básně
Samizdat 2/2017
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KUBÁNSKÁ
Odešel nám Fidél Castro, 
revoluční hrdina, 
o jehož kubánské dílo 
svět se stále zajímá.

Pro lid v zemi vybudoval 
slibný sociální svět, 
který obě Ameriky 
mohou mu jen závidět.

Fidél bude věčně živý, 
uhájí si díla svá, 
marně ho svět kapitálu 
neustále pomlouvá!
NACISTICKÁ
Konečně i v Česku vyšel
Mein Kampf v tichu, klidu,
ještě že ho nevydali,
v kůži z českých Židů!

Očistná prý z toho spisu
rozlévá se záře,
pravice jej doporučí
místo slabikáře.

Nacistické veledílo
stále má co říci,
děkujem ti, milý Vůdče,
za tu učebnici!

EMIGRAČNÍ
Než by doma jídal buchty,
v emigraci zpíval z kruchty. 
Po převratu slezl z kruchty, 
národu přišel sníst buchty. 

Když snědl poslední buchtu, 
leze zas na cizí kruchtu, 
tam čeká v teplíčku kruchty, 
až upečem nové buchty!

SVOBODNÁ 
Svobodu projevu máme 
rozvinutou v pohodě, 
politiky kritizovat 
můžeš však jen v hospodě. 

Chceš-li vniknout do médií, 
pokus skončí trpce, 
pravicoví redaktoři 
prohlásí tě za blbce!

MLÁDEŽNICKÁ
My jsme mládež nová, 
mládež sametová, 
všude je nás plno, 
staříci nám klnou.

Rodiče nás živí, 
prarodiče šatí, 
ani učitelé 
pro nás nejsou svatí.

Sametový život 
každý z nás ňák svrtí, 
když ne, ať nás táta 
živí nadosmrti!

NÁRODNÍ 1
Český národ kyne, 
postupně však hyne,
stíhají ho lítě 
evropské úbytě. 

Český národ mizí, 
všude nevděk sklízí, 
neklidná je rasa, 
nečeká ho spása. 

Český národ mlaská, 
žádná pravda, láska 
ho už nezachrání, 
podvedli ho páni!

NÁRODNÍ 2
Český národ mrzne, 
jako skřivan vrzne, 
tepla nemá dosti, 
uprchlíky hostí. 
Český národ stárne, 
úsilí je marné 
nemít žádné dluhy, 
dělat pánům sluhy. 
Český národ kvasí, 
na bývalé časy 
pod srpem, kladivem 
často vzpomíná si!

From: Karel Sýs [mailto:karel.sys@futura.cz] 
Sent: Thursday, December 28, 2017 10:22 AM
To: Poláček Jan
Subject: PF 2018
Milý Honzo, přeju vše nejlepší. Máš tam ještě

dopis. Tvůj Karel Sýs
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NOVÁ LOGIKA NÁŠHO LOGIKA
Odpady vznikajú odpadnutím,
výhody vznikajú vyhodením.

VHODNÁ ZHODA
Čo verejný činiteľ,
to verejný ničiteľ.

NEALKOHOLICKÉ STRANY
Majú menej voličov
ako je v nealkoholickom pive 
alkoholu.

VEĽKO(S)LEPÝ BULVÁR I
Široká slepá ulica.

VEĽKO(S)LEPÝ BULVÁR II
Médiá, ktoré vidia len to, čo chcú.

BRATISLAVSKÁ MATEMATIKA
Petržalka – piata štvrť.

NOKTURNO PRE DIABETES
Na oblohe sa zjavujú
diakritické znamenia
nesmrteľného Dia.
Križujú sa v nás
dialógy diaboliek.

Ó, božská Diana,
ochraňuj naše diagnózy,
repné kampane a ropné polia.

Zachovaj v nás to diapozitívne
a učiň nás diametrálnymi.
Diagramy smútku
a diamantové diadémy
kladieme k tvojim diagonálam.
Ach, dialektika dialekvárov.
Do diárov si zapisujeme
našu poslednú hodinu
a termín našej posmrtnej diaspóry.
Aby sme nezabudli zomrieť,
a naposledy sa dôkladne rozptýliť.

AKTUALITA
I básníci podávají
zlepšovací návrhy.

Týkají se zejména využití
mihotání hvězd,
mrkání řas a motýlů,
záření zamilovaných osob
a tažné síly múz.

Kromě toho navrhuji
novinku pro domácnost.

Nechte si zavést
do moderních kuchyní
neuroparalytický plyn.

Ulehčí vám práci
a zbaví všech starostí.

SPRÁVA Z PROVINCIE 
(Správa z konca studenej vojny) 

Koľko stojí československá koruna, tu
v hlavnom meste najškaredších žien na svete,
kde sa zachraňujem
tvojou fotografiou?

Anglický básnik,
ktorý si myslí, že Bratislava
je v Juhoslávii,
vie, že v nej žije Dubček,
a ešte sa zaujíma o to,
či je Havel na slobode.

Jeho veršíky o Londýne
a iných európskych metropolách,
o rozmeroch a tvare
jeho písacieho stola
mohli zostať na ňom.

PAVOL JANÍK
Aforismy a básně
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Zmocňuje sa ma zúfalstvo
pri cirkusovom umení pouličných spasiteľov
kričiacich do mikrofónov
nepochopenie seba a ostatných bláznov
smutných z toho, že sú.

Pred polnocou v hoteli,
obývanom neduživými básnikmi
a svalnatými majiteľmi
strelných zbraní,
z návalu liehu, adrenalínu
a hormónov
vytryskol neutíchajúci výskot
v sprievode harmoniky.

Široká, dlhá a bystrozraká
ruská duša – zahmlená
štyridsaťstupňovou horúčavou
moskovskej vodky
dospevuje svoje ponášky
na Vysockého.

Obyvateľov
socialistických krajín
neobsluhujeme.

Proletári všetkých krajín,
ROZÍĎTE SA!

JSEM S VÁMI
To jsem celý já –
výška 180,
míry 108 – 83 – 107,
vážnost 73,
pět vojenských odborností
a ještě víc civilních,
vlasy hnědé, oči zelené,
narozen při příležitosti
maďarského povstání,
ostýchaný a pokřtěný,
ženatý a trojdětný.
Neválím angličtinu,
ale jsem světový.

Posílejte mi obdivné dopisy,
pozdravy a dary,
knihy a obrazy,
sochy a špek,
chlast a květiny.
Podporujte svého básníka,

který se za vás chová
jako idiot.
Napište mi
na moji evropskou adresu –
Slovensko.

Volejte mi,
všichni kdo mě milujete,
kdo nemůžete beze mne žít,
anebo aspoň umřít.
Volejte číslo 314 212,
můj telefonní automat
zvedá sluchátko 24 hodin denně.
Nestyďte se za svoje city.
Bůh vás pozoruje –
spáchejte konečně nějakou hloupost.
Vycálujte něco na moje konto
SŠS 3478228.
Poukažte na můj čistý účet
vaše špinavé peníze,
budu je dnem i nocí prát.
Můžete se spolehnout,
že je rozfofruju já sám
na rozdíl od jiných
dobročinných sbírek,
a dalších podvodů.

Čekám na vaše dopisy,
duševní výlevy
a odporné prachy.
Já vím,
dneska se všichni
lepší lidi horší,
že se ti horší nepolepšili.
Můžou si trhnout
chlupatýma nohama.

ZLOZVYK
Každý den
chodím do práce
pro svoji ženu Olgu,
aby měla za co nakoupit.

Musím se snažit.
Blíží se konec týdne
a děti budou chtít v neděli jíst.
Dosud se nám nepodařilo
odnaučit je tomuto zlozvyku.

Překlad ze slovenštiny Karel Sýs
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PŘÍCHOD PODZIMU
Mlha sirá
jak cáry hadrů
visí nad rybníkem
Vítr připomíná
zlověstnou písní
v tónu mollovém
podzimní čas
Tesklivý kachní hlas
se nese nočním tichem –
jak ostrý nůž rozřízl tmu
a chladný luny svit
dotváří ten kolorit
příchozího podzimu

PO DEŠTI V KRUŠNÝCH HORÁCH
Po dešti vdechuji z plných plic
nahořklou vůni borovic
s příměsí kyslíku co vítr do nich vhání
ze zalesněných Krušných hor
Hladové nadšeně je vsají
a čerstvý vzduch je jako pračka pere
Pro ně – tak často smogem zanešené
je požehnáním, je požehnáním 

PTÁCI JEŠTĚ NEODLÉTLI
Zrudly listy psího vína
z polí i ze zahrad
už z rána vane chlad
a dny se krátí
To zima zatím
předběžně se připomíná
než popálí a zledovatí
vše co zatím dýchá
Proč jenom tak spěchá?

Dosud má ale málo síly
paprsky slunce prorazily
chomáčky mraků
I když kdejaký strom listy svléká
vnímáme krásu babího léta
Oči se dotkly pavučiny
hebké jak krajkoví –
přivírám víčka a nabírám energii
pro nevlídné zimní dny

ZIMNÍ
Větrné poryvy
rozčísly větvoví stromů
Lehounké vločky
jak pápěří jemné
zvolna se snášejí dolů
Země sklovatí

Krev kmenů
ukryly kořeny
Jak volání o pomoc
se nese od Božích muk
havraní krákání
přichází mrazivá noc – 
země spí

VÁNOČNÍ NOC
Tančí meluzína
mezi smrčím
Paní Zima
dýchla na jehličí
bílé krajkoví
Je čas souznění
lidských duší 
Vánoční noc
rozsvítily
dětské úsměvy     

REKVIEM PRO MAMINKU
Tak jsi už přeplula
na loďce Chárona
řeku Léthé
Tvé tělo křehké
bolestmi sužované
tam nyní klidně spí
Však Duše kdes v oblacích
jak mlžný přízrak pluje
Ona vždy nezištná

VĚRA KULIŠOVÁ
Zimní
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nás z výšin pozoruje
a jako zaživa
před Zlem chrání
Maminko milená
smutné to podívání 
když dolů shlížíš –
bolest nás zlomila
Tak moc nám chybíš!

CESTY DOMŮ
Přicházíš z velké dálky
vzpomínko
Prožitky zašlých časů
dělí od současnosti
přelom století

V slábnoucím světle paměti
se zjevuje obraz stop
co vedly domů
Už nevcházíš –
čas ti sebral klíče
Stojíš na prahu
a polykáš bolest

NELÍTOSTNÝ ČAS
Kde jsi mé mládí?
Bylo jsi tak bezstarostné
tak akční řadu let
Čas dávno zchladil
tvoji horkou krev

Nalézám teď ve stáří
vytoužený klid
Že vytoužený?
Vždyť čas nelítostný
stále víc a víc    
mé kosti kloní k zemi

PŘED SMRTÍ
Věřím tomu že
ve smrtelné křeči
je ještě cosi
co v jediné vteřině
naposled zburcuje
smysly zmírající
Vědomím probleskne
světlo jasné –
pak klid projde myslí    
a svíce zhasne

TAJEMNÁ MANDALA
Květy ve váze mojí
jsou krásné …zářivé
Ještě pár dní
se oči pokochají
pak naposled zavoní
a krása uvadne

Až doskládám obrazce
mé tělo dodýchá
Všecičko pomine
i mne jednou dostihne
tajemná mandala –
koloběh smrti a života

JITŘENCE
Jitřenko ty znáš
má tajemství –
na moji spící tvář
se oknem díváš
filtruješ mé sny

Oči otevíráš
svými záblesky
co po polštáři rozhodíš
jak diamanty zářivé
Děkuji ti děkuji
že mne stále probouzíš
do nového dne

REALITĚ
Realito každodenní
má mysl hodnotí
tě tak – nudná jsi
Svlékni už ten šedý
obnošený háv
protivné všednosti
neměj strach
být trochu frivolní
a do dnů pochmurných
vnes aspoň gram radosti

RUKA PŘÁTEL
Když klesáme ke dnu
zdrceni nezdarem
zlobou a nenávistí
vyplavem
pokud nás
ruka přátel jistí

ŠTĚSTÍ JE VŠUDE KOLEM NÁS
Štěstí je všude kolem nás
očím je ale skryté
tichoučký má hlas
Lidské nitro rozhárané
plné emocí a vzruchu
se bláhově za ním žene
Marně po něm člověk
vztahuje svou ruku 
když slepota mu víčka halí
a uši nedopřejí sluchu
Surovými bagančaty
ho kroky často zašlapou
Potom jako řetěz s koulí
se táhne smutek za patou

MÁ RADOSTI…
Má radosti
i když mi chutná
tvoje přítomnost
nebuď tak prudká!
Jsi chvilkový host  
pocit přelétavý
co do zmámené hlavy
vehnal endorfiny
Tak uber energii
dřív než smutek nečekaný
tvou euforii zchladí

HLADOVÁ TLAMA MOCNÝCH
Mocní ovládají svět.
Jak hladová tlama,
polykají vše, co slušnost je.
V tlamě hydry denně mizí,
hrdost, vlastenectví, čest.
Tahle cháska samozvaná,
nikdy nemá dost,
na lidi se neohlíží,
nezná poctivost.
Z chřtánu moloch chrlí
zlobu, nenávist a strach,
pravdu na lež mění,
i zbraněmi vyhrožuje – 
je válečný štváč.
Lidstvo ve dví rozděluje,
s cílem zotročit a ovládat.

Náš výbor pochází ze sbírky Vy-
svlékání mysli, kterou vydalo na-
kladatelství Alfa-Omega v r. 2016.
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VLAST MNE VOLÁ, 
POTŘEBUJE TÝPKY DOLE BEZ
Proč jsou dámy k premiérům krutý,
ďábel sám jim sepisuje noty.
Jirka klečí, Mirek dostal tyčí,
důtky líže Petr, vzteky syčí.

Dámám fouknem, horší vejkop z vlády,
zbejvá Kolben, nebo zhebnout hlady.
Spadly z nebe holky supr level,
a co Bohouš? Je u mutr Merkel.

Já na kole hnal se jako rychlík,
vejmaz, úraz, na maděru pytlík.
Vlast mne volá, potřebuje týpky
bez pytlíka – nepruděj je pipky.

KDO VÍC MILOVAL?
(MANET NEBO RENOIR?)
Snídani jsme měli v trávě, 
jak na obrázku.
Víno, když do hlavy stoupá, 
chuť je na lásku.
Dá-li naše milkování 
vykvést kvítečku,
kolébku si instalujem 
v našem domečku…

Povedlo se, narodil se 
Manet malý nám.
Ódu na radost si zpívám, 
když ho kolíbám.
Ze samého radování 
vždy se utahám,
že nakonec místo syna 
uspím sebe sám.

Žárlivost sen ve mně vyvolal.
Proč Renoir s námi nasával?
Kde se tam vzal, já ho nepozval.
Co se dělo, když já znaven spal?

Žárlivost sen ve mně vyvolal.
Proč Renoir s námi nasával?
Ptám se ženy: „Kdo se otcem stal?“
Žena řekla: „Kdo líp miloval.“

Z AURORY JÁ STŘELIL OMYLEM
Krizové nám radí štáby, 
kdo má hlad ať louská šváby.
Z Hradu hlas zní: 
„Spas se každý sám!“

Proud a plyn když musel zdražit.
Můžem hmyz nad ohněm pražit.
„Dal bych, nemám!“ 
volá hradní pán.

Ozvala se tůhle rána, otřásla se zem,
z Aurory já střelil omylem.
Vsjo charašó, Vsjo je ou-kej.
Amík nad Rusa, 
rudý prapor zavlál nad U.S.A.!

PAPARAZZI
Paparazzi to je pěknej prevít. 
Ví jak nejlíp nevhodně se zjevit.
Za pomoci fotoblesku, 
vyfotí tě při poklesku, 
se ziskem tě tiskem protáhne.

Proč zrovna na mně 
zkoušej svoje vtipy?
To protože spad jsi mezi „VIPY“.
Nic na světě zdarma není, 
kde je sláva, tam trápení,
džungle zákon „VIPA“ zasáhne!

Zviditelněný, ten to odskáče, 
šelmy zprava, šelmy zleva, 
je mu do pláče!
Zviditelněný, je v džungli ztracený, 
ať si koupí v Army šopu 
aspoň maskáče!

VLADIMÍR PINTA
Kdo víc miloval
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NAŠIM DĚVÁM
Proto moje láska k Růže plá, 
že růžové bombardéry má.
Tyhle holky, co maj bříška 
napolo holý, zle dopadnou 
neboť je to o zdraví.

Záda sexy tetovaný maj, 
móda pěkná pro tropickej ráj.
Česká zima dovede bejt záludná, 
pro parádu budeš neplodná.

Moudrých rad babiček dbát neváhej!
Nos vášní tlumiče, bude ti hej!
Nos vášní tlumiče do českých zim,
se zadkem důkladně vytvrzeným!

Proto moje láska k Růže plá, 
že růžové bombardéry má.
Bombardéry po babičce 
nos do českých zim!
„Extra Trezória“ s tvrzením!!

MANŽELSKÁ NEVĚRA
Manželská nevěra, 
je jak do sórce střela, 
já neskácel se hned!
Neb se svítí právě 
na „Duchovní správě“ 
a páter má „Fernet“.

Na podobný srandy, 
prej je lepší brandy, 
konstatoval kněz.
Pak u druhý decky, 
řek’, že skoro všecky, 
dělaj to tak dnes.

„Choulostivé vztahy žádají průtahy, 
rač se pozdějc vrátit!
Ženu ale nebuď, do řeči ji nenuť, 
nač se taky ptáti…?“

Ráno začla sama: „Kopal jsi nohama, 
ty znáš jen fotbal!
Živý sen tě zmámil, jak jsi bránu bránil, 
peřinu jsi odkopal!“

Zapeklitá kauza tato, 
má jenom dvě řešení!
Buď uvěříš vlastním očím, 
nebo ženy tvrzení!

K ČEMU CELÁ HIMALÁJ?
„Jó, pane, žen se raděj bát. 
Sto fint znaj, jak tě oškubat.
Což o to, sórce můžeš jim dáti, 
jak půjčíš, prachy sotva je vrátí.“

Moudrý muž sliby oplývá, 
když sórce dívky dobývá.
Hrozí-li svátek, tu mizí z vrátek. 
Vánoc se děsí – skrývá se v lesích.

„Drž si jenom ducha poklady.
Jak máš prachy, najdou tě všady.
K čemu, pane, celá Himaláj?
Vlezou i tam, chytěj tě, a voškubaj!“

ČESKÝ SOUDCE
Talár je mým štítem bojovým,
poleká-li lumpy, to nevím.
Pod talárem skrývám obavy,
že nevidím lumpům do hlavy.

V soudní síni po rozsudku mém,
trestaný mě vraždí pohledem.
Nervy z toho mám na pochodu,
kdepak u soudu chtít pohodu!

Státníka jsem sundal fotku,
místo něj kříž dal,
kvůli mně tam visí v koutku,
abych se nebál.

LYCEISTKY
Jen smělým svět svá potěšení dává!
Tomu se dá sotva co namítat.
Když vidím květ, 
co s rozpukem svým váhá,
tu začnu hned, 
roli nesmělého hrát.

O diskrétní vím cukrárně, 
s klavíristou, co swinguje.
Šlehačkový dort náramně, 
slečno i vám zašmakuje.

Sluníčka jsou bezesných nocí mužů.
Lyceistky vedou nás k nadějím.
S otázkou, zda je doprovodit můžu,
postávám u vrat dívčích lyceí.
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HAVLÍČKOVA ULICE Č. 402
Ve svém rodném domku dneska už
po tolika létech nikoho nepoznám,
z dítěte jsem dospěl, už jsem muž,
jakýsi chladný vítr stáří zavál k nám.

Ale svoje dětské sny jsem prožil tady
v Hulíně v tom domečku v Žabinku,
ty dětské sny s pohádkovými hrady 
a miloval jsem jenom maminku.

Později měl jsem sny i s princeznami,
věděli to všichni Hulíňáci, moji známí,
trochu se mi pro ty moje sny smáli,

tehdy jsme byli děti, kluci malí,
a já jsem si pro princeznu svoji
šel na Vysočinu v hanáckém kroji.

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

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

A jak tu stojím v podzimu žití,
starý a mockrát zraněný,
roztírám si kapky  po tváři,
než se mi v slzy promění.

NA HŘEBAVCI
I květy tehdy voněly jaksi líně,
na louce na Hřebavci na Hulíně
nám voněla krásná slova, věty, 
k tomu jsme nepotřebovali květy,
nám stačil opojný cit náš,
možná stále ještě vzpomínáš,
vonělas jak louka všekvetoucí,
i když po nás lezli brouci.
Asi si nás spletli s květinou
a já tě miloval, tebe jedinou.

HULÍN V SRDCI
Když se projdu tím známým ořeším,
kde bohužel už dneska nezhřeším,
jen moje vzpomínky zaženu do dáli,
přestože jsme si tady spolu zahráli

pohádku o princezně a taky o králi,
i když jsme ledacos v žití prohráli,
není vůbec důvod k žádné skepsi,
jenom narychlo změříme tep si,

zda nemáme už infarkt objednaný
a zda už nehrají nám smutné hrany,
to je přece lidský strach už odvěký.

Prošel jsem vítězně mnohou bitvou,
získal jsem lásku několika žen i tvou.
A Hulín, ten mám v srdci na věky.

JEDINEČNOST HULÍNA
Hulín je jen jeden, jeden jediný,
na jeho lukách prosté kvetou květiny,
nikdo jej nenahradí mi ničím,
jeho obraz si v mysli nikdy neponičím.
Nesu jej jak metál hrdě na prsou,
i když se na tom cizí oči nepasou,
Hulín mi zarostl přímo do vnitřností,
ostatní lidi to tak zjevně nepohostí,
ale ve mně topí, hřeje, rozechvívá
a je pro mne žena chtivá.

ROVINA
V našem kraji nepramení žádná řeka,
hory máme nízké, plochá je ta kulisa,
ani moře tady není nikde nablízku,
bílý ledovec se lidem nelísá.

A přec má rodná Haná, neboj se. 
ty jsi ze všech krajů, které znám,
ten nejkrásnější, tebe nezradím,
ty neodmyslitelně patříš k nám.

Po slunce západu klid padá na Hulín,
a za odešlý den se smutně brečí,
to je ta pravá doba, zvoní klekání,
tož přindi za mnou na kus řeči.

BOHUMÍR POSPÍŠIL
Hulín v srdci
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PRAMENY BÁSNÍ
Je v tom jen má práce, taky smutek
nad životem, co nám rychle utek.
Papír snese všechno, ohnula se šíje,
báseň ze mne náhle vytryskla a žije.

Zamyslete se však nad tím činem
v tomto světě přec jen trochu jiném,
chodil jsem v životě různými cestami,
ale nemusím v zoufalství volat: Běda mi,

chodil jsem i cestou hrbolatou, křivou,
pod topoly, jasany, taky pod naší jívou,
ale nestavím si z bronzu sochu,
spíše naopak se bojím trochu, 

když zlomek času zachytit se snažím
rodnou řečí, jazykem tím naším,
aby rozuměli Hulíňáci těm mým básním.

O tom celý život já sním.

ÚPRK ZA ÚSMĚVEM
Pod polštář mi nebe hvězdy zastele
a v Mléčnou dráhu změní naše postele,
odseká z mého těla krutý středověk,
aby ve mně navždy umřel pračlověk.

Když se probudím, tak vskutku září
tvoje oči jako hvězdy na polštáři
a i přesto když už k stáří spějem, 
pachtíme se jenom za úsměvem,

kde hulínského hřbitova ční zídka,
kam chodí mladí jenom zřídka, 
tam na stáří chodíme už častěji,
občas klopýtnem, ztrácíme naději.

LIBUŠE VONDRÁŠKOVÁ
Za Bohumírem Pospíšilem
Mrazivý únorový den
ve známém obrazu smutku
Srdce básníka pohřbít nelze
verše opouštějí smuteční síň
ještě teplé
Bohu mír pospíšil
vrátit
propůjčený dar
hulínským kořenům

Dnes obzvlášť pulzují slova
tkaná do konce rodného čísla

Už teď rozpouštějí zamrzlé hroudy nejdelší zimy
v milovaném kraji

Listy na podzim
Dnes básník vdechl ranní mlhu
stal se sám sobě podzimem
Ještě stačit odhodit listy
uhlídat barvy, zvuky, teplotu

Ten nejvroucnější hoří
a nedopustí konec všehomíra
Jednou ho někdo najde

From: Helena Pospíšilová 
Sent: Wednesday, December 06, 2017 7:02 PM
To: jan.polacek@szu.cz
Subject: Poděkování
Milý Jene,
až dnes večer jsem mohla otevřít tvůj e-mail,

a dokonce jsem si sama vytiskla obě krásné bás-
ničky od Libuše Vondráškové, které jsi mně poslal.

Jsi opravdu úžasný, protože jako bys sám byl
také básník, tak poetické cítění máš, protože i ta
druhá básnička je skutečně jako šitá na Bohouška.
Ani nevíš, jak jsem Ti vděčná. Ještě jednou dík.
Překlepy, které jsem tu až nyní zjistila, už nebudu
opravovat, protože tím to pak všechno pokazím,
když třeba špatně do něčeho ťuknu. Tak raději ať
jsou tam chyby, jen ať Ti to dojde.

Tisíce pozdravů vám oběma. Helena Pospíšilová
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KARAFIÁTOVÝ SEN
Večer se pomodlit
a usnout ve sněhu,
když slunce zeslábne               
a nebe hlavu sklání…
Modlitby nepatří
do našich příběhů
a nikdo nechce myslet
na své umírání.                        

TOHLE JE MÁ BÁSEŇ
o Křížové cestě 
se třemi zastaveními,
takové, jakou bych ji chtěl mít
(a jak by možná vypadala,                          
kdyby se do toho nemontoval 
Bůh Otec)

Zastavení první
– Kristus je předveden před Piláta 
a obviněn. 
Pilát vše řádně prošetří.              
Prohlásí jeruzalémské radní       
za senilní blbce                                                  
a Jidášovi uloží třicet dnů           
veřejně prospěšných prací.

Zastavení druhé
- Slušní lidé si oddechnou
a darebáci se zastydí.
Všichni si navzájem odpustí
a z radosti nad tím,                        
jak vše dobře dopadlo       
se strašlivě ztřískají.          

Zastavení třetí a poslední
- Když se za tři dny proberou,
nikdo už si na nic nepamatuje.                    
Amen.

VŠUDE JE NĚCO
Ve spárách           
starých domů
bývají zalezlí
duchové.
Bojí se vylézt,                         

aby nemuseli strašit.            
Jsou totiž
hrozně líní. 

NEZVANÍ HOSTÉ
Na prahu našeho domu
stojí Bohové soumraku.
Neptají se,                                  
jestli smějí vstoupit.                  
Bojíme se zeptat,
jestli smíme zůstat. 

NÁVRAT K BOHU
Tak jsem tady, tati…         
jsou to ale věci!                 
A On řekl jenom:
Kecy…
Josef
Prskavec

NAŠE DOBA
Ještě se nezrodila        
a už umírá,
neklidně divná,
divně neklidná.
Písnička o práci           
doznívá ještě v dáli       
a všichni proletáři       
už se poštěkali.

POHLED Z OKNA
Podívej se
na toho chlapíka
se psem!
Vsaď se,
že to po něm neuklidí!
Zklamaně si povzdechla.        
Představ si,
že to po něm uklidil.
Hajzl!

KONKRÉTNÍ POEZIE
Chtěl bych být básníkem
psích lásek a psích strachů,
psát skvělé básně                                            
plné krásných pachů.

JOSEF PRSKAVEC
PF 2018
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ROZHODNUTÍ
Nedokážu si odpovědět
na jednoduchou otázku:
Být, nebo nebýt?
Odkud to mám vědět?                        
Zkouším to první.               
Na půl úvazku.   
***
Čert nikdy nespí.
Slyším nářek shůry.                     
Možná,
že naše tajné sny          
jsou boží noční můry.   
***
Přestože to jde          
s námi z kopce,             
nevypadá to
beznadějně.

My nejsme ovce!
bečí ovce                                         
a bečí naráz,                
všechny stejně. 

VÍRY VÍRY
Pokud musíš přejít
přes zamrzlou řeku
- když ti to pomůže,
máš právo věřit,

že led u protějšího břehu
je pevnější. 

POEZIE
Snaží se za nás        
splatit dluh.
Byla tu vůbec?             
Kdo ví…
Snad tu jen prošel                      
Papírový Bůh
a Ďábel Inkoustový.

SYSTEMATICKÝ CHAOS
Na konci tunelu
tušíme sice světlo,
na konci světla
čeká však další tma.

Snili jsme o ráji
a vymysleli peklo,
které nás něžně objímá.                  

SMŮLA
Nejsme žádní divoši!
I my jsme měli svého Newtona.
Jen mu místo jablka                
spadl na hlavu                       
kokosový ořech.
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BALADA O VELKÝCH OČÍCH 
MALÉHO RATLÍKA
Lidovci šli za Starosty
Velká láska z toho vzniká?
Spíše byly ve hře posty
to si žhář i hasič tyká
„Zapomeňme na ratlíka
mít šest procent, to je nuda“
Bělobrádek směr tak udá
„Pravicí jsme“, jasně říká
Jak vypadá suchá půda?:
Bělobrádek bez Gazdíka

Slavně stavěly se mosty
Pluje tu prý nová štika
Nuzný ženich ztratil ostych
nevěsta se před ním svlíká
„Našli jsme se, jaká klika
přímo zlatonosná ruda“
Strakonický dudák dudá
„Síla, která spojí“ – hýká
Nevěsta -  ta není chudá:
Bělobrádek bez Gazdíka

Na svatbu už zvali hosty
a pak přišla šlamastyka:
Ženich byl prý tuze prostý
nevěsta se slibu zříká
Nadešel čas na hrobníka
Koalice pozná stud a 
připadá si jako zrůda
která za vzezření pyká
Že by si chtěl střihnout Hooda
Bělobrádek bez Gazdíka?

Skončila již amplituda
Varianta padla sudá
Rozum s lidovci prý smýká:
Ať jde sám, tvář celá rudá
Bělobrádek bez Gazdíka

ZÁSADNÍ ROZDÍL
Politik a děvka? Tápe
nad hádankou nezbeda:
Liší se, že děvka šlape
politik jen zasedá

HÁJÍ NAŠE ZÁJMY DO 
ROZTRHÁNÍ TĚLA…
Politika něco stojí:
Je to oběť, tvrdí lhář
žijeme v prý bezva éře
Člověk ztrácí – ne však v boji
v politice vlastní tvář:
Chudák je – i bez páteře

TĚŽKÝ ÚKLID
Politika je prý špína
žádná čirá sklenice
Uklizečka ruce spíná:
Všude samé štěnice

PŘÍKLADY TÁHNOU
Vyzval všechny k dialogu
že své kroky vysvětlí
Nato napsal na svém blogu:
Nepůjde to bez metly

VOLIČ 
(možno pět na melodii Milionář 

od Jaromíra Nohavici)
Šel jsem volit, že prý je to důležité
v obálce je třicet lístků, však to víte
kerej vybrat, kostkou hodím
pravidelně volit chodim
správnej volič ten vždy vybírá si s citem
ha há, ha ha ha, há
správnej volič ten vždy vybírá si s citem

MAREK ŘEZANKA
Volič
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Program nečtu a ta ména sou mi cizí
občas večer teda zapnu televizi
ksichty se mi ale pletou
nespletu jen strejdu s tetou
čím blíž urně, tím mám, lidi, větší krizi
ha há, ha ha ha, há
čím blíž urně, tím mám, lidi, větší krizi

Společnost má bejt prý velmi zodpovědná
abychom se už už odrazili ze dna
ještě teď se z toho potim
s kým bejt pro a s kým zas proti
a kdo řád už v týhle zemi kurva zjedná
ha há, ha ha ha, há
a kdo řád už v týhle zemi kurva zjedná

Zvažoval jsem, že dám do obálky Čecha
nakonec jsem se Japoncem unýst nechal
pak si doma zařvu hurá
s Brichtou zpívá Okamura
řeknu vám, že jsem byl přešťastnej jak blecha
ha há, ha ha ha, há
řeknu vám, že jsem byl přešťastnej jak blecha

Ožral jsem se potom zkrátka jako prase
světlý zítřky budou opět, aspoň zdá se
všechno připadá mi skvělý
zařvu: Tak to bychom měli
Přemejšlim jen, jestli Andrej skončí v base
ha há, ha ha ha, há
Přemejšlim jen, jestli Andrej skončí v base

Vopici mám - no a velký okno k tomu
zase všichni šikujou se u sta hromů
s Mirdou proti Babišovi
a ten zatím u všech loví
říká, že je nejspíš blízko bodu zlomu 
ha há, ha ha ha, há
říká, že je nejspíš blízko bodu zlomu 

Ještě trochu zvracím a tak hledám dia
slibuju si modrý z nebes od Tomia
Místo vlády chce prej na Hrad
nevim, jakej je to nápad
asi bych měl brzo do sanatoria
ha há, ha ha ha, há
asi bych měl brzo do sanatoria

Koukám se, kdo že byl za Es Pé Dé zvolen
vypadá to na pár hodně pěknejch polen
příště to snad, jářku, zkusim

za svým cílem taky jdu si
nemusim se obávat svých starých kolen
ha há, ha ha ha, há
nemusim se obávat svých starých kolen

Pouštím si to na mobilu stále znova
rajcovní je tahle Lucka Šafránkova
asi šel jí někdo říci
že jsou děvky politici
tak chtěla být na konkursu zcela nová
ha há, ha ha ha, há
tak chtěla být na konkursu zcela nová

Myslivcová byla kdysi taky kočka
Rozner vzkázal, že on na názor si počká
On sám totiž žádnej nemá
je to svině tahle tréma
z papíru čtou všechno jeho bystrá očka
ha há, ha ha ha, há
z papíru čtou všechno jeho bystrá očka

Zdeněk Podal na nás vybalil hned z placu:
„Jó, bejt lídrem, všechny stálo tak sto táců
Ještě, že mi Vrzáň dával
na funkce je vždycky nával
poslanec má dobrej flek mít hezky v pácu“
ha há, ha ha ha, há
poslanec má dobrej flek mít hezky v pácu“

„Je dost lepších, to vám říkám na rovinu“
To měl asi Okamura kocovinu
Teď se chystá na Zemana
Jestli za ním stojí strana?
Půlka jistě uvidí v něm muže činu
ha há, ha ha ha, há
Půlka jistě uvidí v něm muže činu

Komu vaděj v popelníčku mnohá cíga
vsadí místo na Zemana na Hanniga
ten se odlišit chce stylem
Es Pé Dé je v ruchu čilém
Kotleba je pro Bartoše první liga
ha há, ha ha ha, há
Kotleba je pro Bartoše první liga

Ruce můžou všichni k nebi brzy vzpínat
pro Bartoše Tomio je iluminát
s Hannigem nás nyní spasí
Drahoš s Horáčkem se hlásí
Nakonec se zaraduje leda pirát
ha há, ha ha ha, há
Nakonec se zaraduje leda pirát
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ADVENT
V té tmě úzkost,
úzkost jak věrný kůň, 
úzkost země mé
a světa
naléhavě hrabe kopytem,
úzkost – opakovaná 
věta
před vraty domova.

Křídla Orionu
bdí na nočním nebi
v ochranitelském gestu
nad Tebou,
milostiplná 
země –
zapadá do sněhu,
mrazí 
srdce ve mně.

Přísný advent
zastřel Tě bílým
šátkem,
je v Tobě čekání,
ale i bolest
před Velkým pátkem. 

PŘEDJAŘÍ U SVRATKY
Po nábřeží
kráčí vítr
s rozepnutým pláštěm,
osamělý bohém,
opuštěný lidmi,
opuštěný bohem,
loňské listí
si přitiskl
na ústa
jak drahou věc,
sám v sobě
je sám.
Jívy na druhém
břehu
nabízejí skromnou
něhu,
vlna za vlnou

si podává maličký  
prám,
všechno, co zbylo mi,
veze ta
maličká loď –
popel ze snů,
jež spáleny
byly
na březích
posvátných vod,
a touhu snad
doplout
až do moře –
kéž vede ji
laskavý 
lodivod. 

TISÍC A JEDNA NOC
Pod Špilberkem

Naklonily se k nám
růže ze zahrad,
oné noci
králi vyprávěla
Šahrazád,
k ránu přišel vítr
a nesl déšť,
poupata, stromy
i stíny
krášlil
perlami.
Noci, ó noci
červnová,
cos dala mi?
K ránu, když posté
lístky pláče
stolistka,

MARIE VESELÁ
Brevíř

Fo
to
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v
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spí Šahrazád,
spí květ nardu,
ptám se sebe,
ptám se hvězd,
bůh ví,
na které z nich
tě najdu. 

ROZRAZIL
Veronica officinalis

Nejmenší
z nejmenších,
maličký
bratr
z Assisi,
díval se 
modrým očkem
na mě
a pomalu
zkrotil
mé srdce
a slíbil mi
vykoupení.
Po roce
strání tou 
šla jsem zase,
a bratříček
nebyl
k nalezení. 

BREVÍŘ 
Mamince

I.
Nejkrásnější
jsi byla,
když zamyšlená
skláněna ses
nad šitím.
Nejkrásnější
jsi byla,
když jsi 
scelovala
svoje sny.
Náprstek,
tvůj věrný rytíř,
neviděl tu
kapku krve,
měl spuštěné
hledí,

neviděl, co jiní
vědí –
žes rychle 
během chvilky
každou bolest
zalátala
do košilky. 

II.
Když jsi zpívala,
bála ses
vzlétnout výš,
tak moc
učili tě pokoře,
a přesto
když vzlétla jsi,
ztichli i ptáčkové
v lípě na dvoře.

Tvé ruce,
tvé malé ruce
byly hnízdečkem
pro pár vlaštovek,
co do síňky
zabloudily
v dávném létě
za rozbřesku.
Mé srdce
je zvonička
posvátného 
stesku –
kde jen 
ukrýt se
za hromu 
a blesku. 

III.
Tvé nanebevzetí
se konalo za krásného
podvečera,
kdy se poprvé
po dlouhé zimě
nadechlo jaro –
užasle a slavnostně
tím směrem
procesí beránků
též se ubíralo.
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BALADA O BLBOSTI
Svět ze mě pořád dělá vola,
muži i ženy, tisk i stát,
a já se bráním už jen zpola,
brzy to budu muset vzdát.
Mám koupit špagát nebo drát
a životu dát adié?
I já mám přece blbost rád…
Ona nás všecky přežije.

Blbost je věčná. Skvělá škola,
pramáti šťastných lidských stád.
A kdo se liší, musí z kola,
jak přikazuje věčný řád.
A tak to půjde napořád -
blbců jsou celé legie
a dovedou se dobře prát…
Ona nás všecky přežije.

Rozum je vratký, pravda holá,
za pýchou jak stín kluše pád.
Blbosti nikdo neodolá,
každý jsme její kandidát.
Umí nás bavit, těšit, hřát,
je mocnější než magie.
Sladko je blbnout na kvadrát…
Ona nás všecky přežije.

Chceš klidně žít a zdravě spát?
Blbost je skvělá partie,
ať žije její majestát!
Ona nás všecky přežije.

KOMU PÁNBŮH
Komu Pánbůh statky množí,
ten si chválí zákon boží.

PŘEVESELE
Převesele zpívá ptáček,
než ho klepnou přes zobáček.

KDYŽ
Když přijdou na řadu
plivance,
pak je i hrdina
bez šance.

BALADA O SOBECKÉM GENU
Muž je muž, rád se napije
a za bohyni chce mít krásnou ženu.
Rozsévá svoje spermie,
poslušen svého sobeckého genu.
Miluje lov a souboje a změnu
a neleká se dřiny ani hrůz.
Já do něj vidím jako na rentgenu -
sobecký gen má u mě šlus!

Sobecký gen je bestie,
zažehne v těle plamen autogenu,
namnoží tvoje kopie
a vyžaduje za to tvrdou měnu.
Možná to dělá také kvůli věnu -
má bídný charakter i vkus.
Jde mu jen o to, všude slíznout pěnu…
Sobecký gen má u mě šlus!

Organizuje orgie,
nadržený jak psisko na řemenu,
neandrtálec bez kyje,
má zájem pouze na svém rodokmenu.
Dejte ho zavřít někam do skanzenu,
ať si tam brouká svoje blues.
To, co jsem zmeškal, dnes už nedoženu -
sobecký gen má u mě šlus!

Až potkám Evu, Kláru, Mahulenu
a miliony dalších múz,
na všechny zásady hned zapomenu:
sobecký gen má u mě plus!

POKROK
Doba kráčí vpřed a svět se předhání:
už i blbci mají
vyšší vzdělání.

HESLO DNE
Stanovme pořadí priorit:
Hlavní je vydržet u koryt!

ORNITOLOGICKÁ ZPRÁVA
Otevři oči, projdi okolí:
podivných ptáků spatříš celé tlupy.
Bývali Češi národ sokolí -
teď se nám doma přemnožili supi.

JIŘÍ ŽÁČEK
Básně a satiry
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STAVITELŮM VLASTNÍCH POMNÍKŮ
Mnozí už si pomník postavili -
trpaslíka
na zahradě vily.

EPITAF SOUČASNÍKA
Narodil se.
Umřel.
Mezitím
vyhrožovali mu zabitím.

POMNÍK
Žádná socha ani žádná bysta -
prázdný sokl podělaný ptačí havětí.
To je pomník neznámého Krista
XXI. století.

BALADA O ŽIVOTĚ V KLUSU
Živote, dej mi pac a pusu!
Máš na rtech med a v srdci jed.
Klidně mi plivneš do šampusu,
když ti chci s láskou připíjet.
Živote, postůj, zvolni let,
přiděl mi roli v lepším kusu!
Pořád jen cválat tam a zpět…
A klidu dojdeš teprv o funusu.

Spěcháme z nouze do luxusu,
popelář, sedlák, doktor věd.
Z luxusu zbydou haldy trusu,
ach zemský ráj to napohled!
Těch promarněných dnů a let!
Divoká řeka plná hnusu,
a já se topím uprostřed…
A klidu dojdeš teprv o funusu.

Každý je otrok svého vkusu,
každý je strůjce vlastních běd.
Nechci být roven mizomusu,
chci milovat a chci se chvět,
ale když zazní věta vět
- Hoď sebou, chlape, ať jsi v plusu! -
podeberu se jako vřed…
A klidu dojdeš teprv o funusu.

Pořád nám někdo velí Vpřed!
Žijeme v klusu, mřeme v klusu.
Senzační cirkus, tenhle svět…
A klidu dojdeš teprv o funusu.

HRDINOVÉ DOBY
Naše české velikány máme všechny v merku -
Krejčíře a Koženého, Berdycha a Berku.

Odvážní a podnikaví hrdinové doby
netroškaří, hospodaří, velí vlivné lobby.

A že svoje advokáty tuze štědře platí,
z kandidátů na zločince budou brzy svatí.

Nezáviďte chlapcům, že jsou bohatí a slavní -
míří na ně příliš mnoho konkurenčních hlavní.

Kdyby měli větší štěstí - - Ale kdyby chyby!
Jsou to vůbec velikáni, nebo malé ryby?

Jenom blb se takhle táže
- všechen bontón stranou.

Velké ryby, ty se před soud nikdy nedostanou.

JEHLA A NIT
Zatímco muži, zběsilí a zpití
zpěněnou krví, chtivou zabíjet,
teď v noci leží K.O. v ringu bytí,
neznámé ženské ruce režnou nití
zas mlčky scelí pukající svět.

Náš výbor je z knihy Vy mně taky, 
kterou vydal Šulc-Švarc, s. r. o.,
ve spolupráci s nakladatelstvím
M. Švarce - Šulc a spol., roku 2012 
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Máme svobodu slova?
Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR se obrátil na ně-
které spisovatele s anketou „Současní spisovatelé a cenzura“.

Přinášíme odpovědi KARLA SÝSE:

Před listopadem 1989
1. Čím jste se cítil nejvíce omezován při psaní

a publikování před listopadem 1989?
Ničím jsem se neomezoval.
2. Jak byste souhrnně, na základě vlastní zku-

šenosti, charakterizoval podobu a roli cenzury
v českém literárním životě před listopadem 1989? 

Z mých zkušeností vyplývá, že šlo – jako ostatně
v Čechách vždy – spíše o obavy jednotlivců, o jejich
úzkoprsost, předsudky, falešnou morálku, o malou
či žádnou dávku odvahy otisknout něco nekon-
formního. Osobně jsem to zažil v Tvorbě, kde za Ji-
řího Hájka panovala absolutní svoboda, zatímco
nový šéfredaktor se obával, jak nám později svěřil,
že mu redakce podstrčí nějaký „závadný“ text.

3. Byl jste před listopadem 1989 konfrontován
s cenzurováním svých literárních děl (původních,
překladů, kritických či vědeckých článků nebo
knih)?

V roce 1967 měla v nakladatelství Mladá fronta
vyjít moje první sbírka Newton za neúrody jablek.
V básni Zapadající pokoj byl verš „sem tam ňákej
mrd a odpovědnost prd“. Sazeči (nebo sazečky?)
odmítli knihu vysadit a protestovali u tehdejšího
šéfa ČSM Miroslava Zavadila. Sám prý proti verši
nic neměl, ale odpor tiskárny nezlomil, respektive
ani nelámal – dělnická třída tenkrát přece „vládla“,
a tak kniha nevyšla. Ivan Diviš, odpovědný redaktor
knížky, to komentoval: „Voni jak dejchaj to olovo,
tak sou pohlavně zvrhlí, a proto nesnesou prase-
činku na papíře!“

František Hrubín vymyslel náhradní verš: „sem
tam hovět pudu a odpovědnost v čudu.“

Sbírka, kterou jsem „díky“ odkladu značně roz-
šířil, vyšla až v roce 1969.

Dneska už se tomu směju, a vzhledem k tomu,
co mne čekalo, to byla prkotina.

Od roku 1974 jsem v redakci Tvorby spolu
s Jiřím Medkem redigoval měsíční přílohu LUK (Li-
teratura-umění-kritika). V roce 1975 jsme otiskli
povídku Petra Hájka Exil, pojednávající mimo jiné
o sebevraždě vyloučeného člena strany. Účinek po-

vídky jsem ještě
umocnil ilustra-
cemi – objednal
jsem u Miroslava
Pechánka kresbu
oprátky. Povídka
vzbudila pozdvi-
žení; Jiří Hájek hájil
sebe i syna. Ne-
vedu si deník, ale
jsem si téměř jist,
že následky nebyly žádné (každopádně ne pro mne
ani pro Medka) a že Jiří Hájek byl nucen opustit
místo šéfredaktora až později, v rámci probíhají-
cího boje uvnitř KSČ. Dnes jsou takové boje na
denním pořádku a nikdo se už nad nimi nepoza-
staví, tenkrát ovšem způsobily značnou pozornost.

Tehdy byla mezi umělci ve všeobecné oblibě
„mírná nemilost“.

Mohu bohužel dosvědčit, že se mnozí autoři do-
žadovali záporných recenzí na své knihy a či vý-
tvarná díla, dokonce za úplatu (!), aby před tzv.
intelektuální veřejností vypadali jako mučedníci.

V LUKu jsem měl volnou ruku, což se nejen rý-
muje, ale v Tvorbě to patřilo ke standardu.

Například jsem referoval o výstavě Teodora Rot-
rekla, který byl vyloučen nebo vyškrtnut (o tom jsem
nebádal) a udělal s ním rozhovor. Tehdy Jiřímu Háj-
kovi telefonoval tzv. malý Müller (na rozdíl od „vel-
kého“ a mocnějšího Miroslava Müllera), prý co jsme
si to dovolili. Hájek ho odbyl, ale poslal mne za Vla-
dimírem Šoltou, který byl tenkrát „přes výtvarno“.
Bez obalu jsem mu vyložil, jak nás malý Müller, po-
tažmo jeho oddělení masírují, a on jen lapidárně od-
větil: „Příště je pošlete do prdele!“ A výslovně řekl,
abychom se na něj v podobných případech bezod-
kladně obrátili. Ale nebylo třeba. Rotrekl a mnoho
dalších v Tvorbě a pak i jinde normálně publikovali.

Jednou, myslím, že kvůli rozhovoru s Bohumi-
lem Hrabalem, mne pomluvil Oldřich Švestka, šéf-
redaktor Rudého práva. Dokonce rozšířil zprávu, že
jsme rozhovor s Hrabalem v redakci Tvorby zfab-
rikovali (toho drbu se později, když už „se to
smělo“, chytil Tomáš Mazal). Jako dnes vidím, jak
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jsem se do Švestkovy kanceláře koukal ze svého
okna: šéfredaktor „odpočíval“ na desce psacího
stolu. Vytočil jsem linku a sledoval, jak „bere“ můj
hovor. V podstatě jsem mu vynadal; zmohl se jen
na slabý odpor: „Ty nevíš, kdo já jsem!?“ Byl jsem
mladý, věděl jsem, kdo je kdo, a nic se nestalo.

Něco podobného jsem zažil s Jaroslavem Fog-
larem poté, co jsem s ním udělal rozhovor pro pří-
lohu Tvorby Kmen (č. 25, 24. 6. 1987). Mnozí sice
protestovali, ale nic se nestalo. Naopak, brzy nato
„Jestřába“ přijali do Svazu českých spisovatelů,
čímž byl tehdy nefalšovaně nadšen.

V roce 1986 jsem do nakladatelství Čs. spisova-
tel odevzdal sbírku Ze Země na Měsíc a zpátky.
Tehdy se knihy opravdu lektorovaly, což bylo jistě
dobré.

Kolegové mi dali přečíst lektorský posudek
z pera Ivana Skály, předsedy spisovatelského
svazu:

„Nad novou knihou Karla Sýse jsem se marně
domýšlel, komu je asi určena, kdo je jejím možným
adresátem. Je to i při své velké imaginaci kniha tak
zašifrovaná a vágní, že by potřebovala šifrovací klíč.
Jak si třeba vyložit verše Měsíček svítí já musím
výti s vlky nesnesitelné plky nebo Zatímco stát jsem
já a volové jsme my atd. atd. A to odpuzující množ-
ství lascivit! Jsem přesvědčen, že taková kniha roz-
hodně nemůže vyjít v Českých básních a pokud by
vyšla jinde, těžce otřese důvěrou normálních čte-
nářů k autorovi, který vzbudil tolik nadějí.“

Skála si – možná mimoděk – inkriminované
verše vyložil správně. Kniha však přece vyšla.

Pan Petr Šámal mi nedávno přinesl z archivu
FUTI „Vyhodnocení publicity ústředních sdělova-
cích prostředků ČSSR týdeníku Svazu českých spi-
sovatelů Kmen“ z 13. 5. 1988 a 3. 2. 1989, která
vrhají zajímavé světlo na tzv. cenzuru, ale přede-
vším na její moc. Slovo „moc“ bych dal do uvozo-
vek, aspoň na sklonku socialismu v Čechách.

Coby šéfredaktor Kmene jsem byl týdně masí-
rován na sezeních, jež svolávalo oddělení maso-
vých sdělovacích prostředků ÚV KSČ. Úvodní slova
Otto Čmolíka pravidelně zněla takto: „Je tu někdo
z Kmene a z Dikobrazu?“ Ostatní šéfredaktoři byli
zřetelně potěšeni, že se hromobití vyhne jejich hla-
vám, což jim po převratu nebránilo tvrdit pravý
opak a vyzvedat své zásluhy z první linie.

Je pravda, že mi někdy v roce 1989 Jan Fojtík
na závěr jakési schůze řekl na chodbě ÚV tak, aby
to slyšeli ostatní: „V padesátých letech bysme tě

zavřeli.“ Šéfredaktor Literárního měsíčníku Oldřich
Rafaj k nám přiskočil a zoufale volal: „Já ti to říkal,
já ti říkal, že nemáš tak divočit.“ Jenže Fojtík to
zcela evidentně myslel v legraci. Aspoň napůl! Už
byl stejně konec.

Je také pravda, že dobrá polovina redaktorů
Kmene se může pochlubit (což však nečiní) člen-
stvím v Cibulkových a jiných seznamech.

Z toho všeho usuzuji, že moje odpověď na otázku
číslo 2 je správná a zahrnuje i otázky 4., 5. a 6.

4. Co bylo v těchto případech předmětem cen-
zurování (osoba autora, skutečná historická jména
a dějinné reálie, nacionální nebo sociální charak-
teristiky, literární motivy, témata, názory, jazyk, styl,
vyprávěcí postupy, kompozice, žánr atp.)?

5. Kdo cenzurování vašich děl prováděl a jak jste
byl seznamován s jeho výsledky? Kdo pro vás
představoval zosobnění cenzury (pracovník nakla-
datelství, ministerstva kultury, šéfredaktor časo-
pisu, funkcionář KSČ, pracovník cenzurního úřadu
atp.)?

Nedá mi to, abych necitoval málo známý dopis
z doby po Máchově smrti. Jan Erazim Vocel píše
12. června 1842 Aloisu Vojtěchu Šemberovi:

„Vídeňskou cenzuru musíme vezdy co reserv
naposled ponechati. Např. Máchové pozůstalé
spisy před 3 lety v Praze damnatur (odsuzuje se)
obdržely; před 5 nedělemi jsem je do vídeňské
cenzury dal a za 14 dní již jsem je nazpět obdržel,
a sice s imprimatur, a aniž jediného slovíčka vy-
škrtnuto tam nebylo.“

Musel tedy zasáhnout cenzor český, Pavel Josef
Šafařík:

„Blýskavých bublin a cinkání a břinkání až hrůza
mnoho: Villani, Mácha… celé to haldy básní. Tyto
básně na mne působí jak pražské kolovrátky čili
verkle, jež od rána do večera slyším (jakož ty básně
z povinnosti čísti musím) – mohl by mne jimi ze
světa vyhnati.“

A tak zůstaly Máchovy básně až do roku 1856
u ledu.

6. Jaké publikační nebo autorské strategie jste
ve vztahu k omezování nebo cenzurování své
tvorby volil?

7. Zůstalo některé vaše dílo, které je pro vás
osobně podstatné, nevydáno? Můžete ho charak-
terizovat a uvést, proč nevyšlo?

Viz dále.
8. Měl jste v listopadu 1989 v některém nakla-

datelství přijat k vydání rukopis, který poté už v dů-
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sledku změněné situace nevyšel nebo vyšel s del-
ším časovým zpožděním? Můžete ho charakteri-
zovat a uvést, proč k vydání nedošlo, čím bylo
způsobeno zpožděné vydání apod.?

V Mladé frontě se ocitl rukopis prózy Kapsa. Re-
dakčně na něm pracoval sám zástupce šéfredak-
tora, jakýsi Storch. Tesařskou tužkou z vlastní
pilnosti, aby sezavděčil novému šéfredaktorovi Pel-
covi, škrtal v Kapse celé pasáže, které mu připa-
daly jinotajné. Ale nezavděčil se, naopak Jaromír
Pelc mu tenkrát v létě sebral prémie, a přede všemi
zakázal taková barbarská prznění rukopisů. 

Nový polistopadový šéf knihu vyhodil z plánu.
Kapsu v roce 1992 vydalo nakladatelství Trio.

Trio: to jsem byl já, Jaromír Pelc a Jiří Skácel. Spolu
s Pelcovou knihou Půlnoční poledne to byla po-
slední publikace tohoto nakladatelského „domu“.

Z Mladé fronty byla vyhozena rovněž kniha
Praha zezadu, básně na fotografie Františka Do-
stála, s doslovem Bohumila Hrabala. Vyšla až
v roce 1999, kdy se jí ujal osvícený nakladatel
a majitel grafického studia Jan Weber.

Z Mladé fronty byla vyhozena i kniha básní ke
kresbám Kamila Lhotáka Vzducholoď v parku.
Vyšla v roce 2013 péčí europoslance Jiřího Maš-
tálky.

Z Jihočeského nakladatelství byla za panování Mi-
roslava Huleho vyhozena kniha již téměř hotová,
upravená a vysazená: výbor básní Františka Hrubína
Průchod hvězdy. Měla vadu: výbor jsem uspořádal já.

V roce 1996 ji vydalo nakladatelství ETC PUB-
LISHING, nicméně pozůstalí si vymínili, že v knize
nesmí zůstat můj doslov.

Nové či vlastně staronové, jen převlečené vedení
Československého spisovatele dalo v roce 1990
zničit knihu, která již byla graficky upravena Pa-
vlem Hrachem a připravena k tisku na fóliích: Vel-
bloud a Marie s jehňátkem. Obsahovala eseje,
kritické články a rozhovory, mimo jiné právě s Ja-
roslavem Foglarem a Bohumilem Hrabalem. Ta
nikde nevyšla a zřejmě už nevyjde.

Bojoval jsem za ni dlouho. Například jsem zkusil
nabídnout ji v jámě lvové – v Mladé frontě.

Ivan Wernisch mi na prosbu o pomoc 1. máje
1990 odpověděl docela zajímavě. Jeho slova budiž
zachována pro budoucnost:

„Já osobně se domnívám, že ve Vašem případě
se nejedná o diskriminaci, dokonce ani o mstu či
odplatu, které byste se jistě mohl obávat, kdybyste
zpytoval své svědomí…“

Rovněž odpověď Ivana Klímy byla zajímavá,
přímo prorocká:

„Věřím ostatně, že se brzy tak, jako jsem to po-
znal právě v USA, u nás vytvoří podmínky pro ne-
komerční vydávání knih, že se autorům dostane
možnost, aby si vydávali knihy sami anebo se na
jejich vydávání účinně podíleli.“

Abych to shrnul: Pistorius jen v roce 1990 po
převzetí moci v Mladé frontě dal osobně rozmetat
mé knihy Kapsa, Praha zezadu a Vzducholoď
v parku. Samozřejmě se nevěnoval jen mně. Zrušil
celkem 136 autorských smluv a zastavil výrobu
těchto knih v různém stadiu dokončení. Například
i poslední (posmrtnou) sbírku Jana Skácela nebo
Pelcovu téměř pětisetstránkovou edici neznámých
předscén a scénických improvizací Voskovce
a Wericha z Osvobozeného divadla. Ani po čtvrt-
století tato naprosto zásadní kniha nebyla vydána,
a ačkoli ji různí spolupachatelé toho barbarství,
nejenom Pistorius, ale i například Vladimír Just,
prokazatelně měli v rukou, mlčí o ní, jako by nee-
xistovala. Jenže ona existuje, byla vytištěna
i s přebalem v nákladu 72 000 výtisků, stála 71
Kčs a celý tento obrovský náklad by býval byl
dnem uvedení na trh rozprodán, neboť výši ná-
kladu určila jmenovitá čtenářská poptávka členů
klubové edice Máj. Z toho koluje po republice jen
několik v tiskárně uzmutých kousků, jako to
ostatně bylo s Hrabalovými Poupaty nebo Domá-
cími úkoly. Perfidnost nebo zavilost, jak je vidět,
byla u hlavního viníka Pistoriuse neprůstřelná,
jeho fámulové z bývalé redakce měli máslo na
hlavě a strach o práci, a tak popučovému gosuda-
rovi raději podlézavě odezírali ze rtů. Nikdo si ne-
dovolil ani pípnout, že zahodit mnohamilionový
zaručený zisk, slibující navíc ještě rychlý reprint,
je neospravedlnitelná hloupost. Ekonomická se-
bevražda. Ale ani perspektiva mnohamilionové
ztráty po takovém dobrodružství nedokázala Ko-
niášem pohnout. Cítil se zkrátka silný v kramfle-
cích, plný mindráků a zloby, a nemínil už oprať
pustit ani povolit. Konečně měl hérostratovské po-
slání: zlikvidovat generaci Karla Sýse, Michala
Černíka, Jiřího Pelce, Jaroslava Čejky, Josefa Ši-
mona, Petra Skarlanta, Václava Hraběte, Radko
Pytlíka a stovek dalších autorů, zlikvidovat je bez
kompromisu, jednou provždy a bez náhrady, Co si
předsevzal, to provedl.    

Takhle neřádili snad ani Reicin, Bareš, Jung-
mann, Kautman…
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Po listopadu 1989
9. Čím se nejvíce cítíte omezován při psaní

a publikování po listopadu 1989?
To jsou bohužel dvě otázky.
Tak jako vždycky píšu v únoru, květnu, srpnu

i v listopadu co chci a jak chci.
Dostal jsem vskutku možnost vydávat si knihy

sám, kteréžto možnosti jsem si užil dosyta.
Dvacet let po převratu mi vyšly knihy literatury

faktu, které jsem nakladatelům nemusel zaplatit.
Na rozdíl od Ivana Klímy však knihy básní a próz

dodnes vydávám vlastním nákladem, prakticky bez
možnosti šířit je jinak než osobně. To mne finančně
zcela ruinuje.

Po převratu se našel jediný nakladatel, který ne-
čekal ani nežádal, abychom zpytovali svědomí –
exulant Daniel Strož, který ve své edici Poezii mimo
domov vydal mimo jiné mé sbírky Píšu báseň za-
tímco za oknem padá muž, Pět let v mrtvém domě,
a výbor Zasklené kalhoty dospělého muže.

Daniel Strož bude dozajista vyvolán jménem.
10. Setkal jste se, popřípadě setkáváte se, po li-

stopadu 1989 s něčím, co byste nazval cenzurová-
ním svých děl (původních, překladů, kritických či
vědeckých)? Kdo nebo co vás takto cenzuruje?

Nejhorší a nejodpornější ze všech cenzur je cen-
zura tichem.

Zprvu mně a mně podobným spílali způsobem,
který příští literární kritiky i čtenáře – budou-li
ještě jací – udiví. Udiví, co může český básník, kri-
tik, novinář říci o českém básníkovi.

Aby se tyto výplody Peňáse, Chuchmy, Putny,
Jungmanna, Pecky, Bílka, Novotného, Troupa atd. ne-
ztratily, respektive aby je jednou nemohli zapřít, shr-
nul jsem je do závěru knihy Bratrstvo krkavčí pracky.

Malá ukázka:
Jeho jekot nemá v českém veršotepectví od

doby Skálova provolání „Psovi psí smrt“
obdoby.Strožovo nejnovější sebrání Maskaron ve
sklepě je čistým projevem fanatické zavilosti po-
blouzněnce…

Peňás o Strožovi
******************* 
Klesl během dvaceti let až k záchodkové nená-

visti a českofašistické obraznosti…
Novotný o Sýsovi
****************** 
Kombinace perverzity s komunistickým pohle-

dem na svět tvoří pozoruhodnou směs… 
Šídlo o Sýsovi

*************** 
Poezie dokonalého pokrytectví, úplné mozkové

amnézie, neschopnosti se při plození svých elegií
a panychid rozpomenout na své neoddiskutova-
telné spolupodílnictví na takovém ponížení české
kultury, které nemá v moderní národní historii ob-
doby. Tyto básně dosvědčují, že pro některé lyriky
je slovo nakonec jen nezávislý canc…

Peňás o Pelcovi
************** 
Může se zdát, že jeho vnímání světa postihla pa-

ranoia, totální zaslepení, vše překryla exploze žluči
a vzteku. Člověk, který patří k nejvzdělanějším
lidem této země, tu vede autistické orgie ideolo-
gických žvástů…

Peňás o Bondym
****************** 
Jednu polehčující okolnost uvést mohou: nebyli

zrozeni k ničemu jinému než k nenávisti ke schop-
nějším, neumětelství a ke zlobě. Na víc neměli.
Ještě žijí. Těch mladších dost, těch starších už
méně. Za nimi jsou totální trosky, zmar, závist a ne-
návist. Sečteno a podtrženo: žili zbytečně…

Jiří Hanák
************ 
Něco na zvracení…
P. A. Bílek o Strožovi
************* 
Látkou jejich „mletí pantem“ je stařecké zděšení

z nepochopitelného zmatku, v který se změnil ten
jejich husákovský ráj na zemi plus celá série tradič-
ních českých fašisticko-plebejských popuzeností:
nenávist k aristokracii, k církvi, k Havlovi a vůbec ke
všemu, co přesahuje jejich výčepní horizont, animo-
zita k Němcům, k soukromému vlastnictví stejně
jako k demokracii. Jenže, co ti dva, to jsou břídilové
proti designovanému vévodovi poezie zástupů hla-
dovějících milicionářů Karlu Sýsovi. Jeho vpravdě
psychopatický ryk, vtělený do krátkých veršíků, to
je další, ještě hlubší propad ovavřínovaného poety
„smyslů a potu“, po němž následuje jen klasické
zvolání Sýsova druha Skály: „Psovi psí smrt!“ A tak,
ať si Strož myslí, co chce, použijme zde s mladými
konvertity slov Jana Floriana: „DO OHNĚ!“…

Peňás o Sýsovi a spol.
************** 
11. Máte delší dobu ke zveřejnění připraveno ta-

kové dílo, které byste rád uveřejnil, ale nemůžete
dosáhnout jeho publikace? Můžete toto dílo cha-
rakterizovat a uvést důvody, proč ho nelze vydat?
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Jak jsem již říkal, je to kniha Velbloud a Marie
s jehňátkem.

Šetřím, abych mohl v jedné z nejdemokratičtěj-
ších zemí EU vydat nové básně.

12. Narážíte ve své autorské praxi na to, že ur-
čitých slov, názorů, idejí, motivů, žánrů nebo
obecně literárních postupů nelze použít? Uveďte
prosím, o jaké jde.

Použít můžete vše. Ale když to použijete, pak se
nedivte.

13. Omezuje vaši tvorbu to, čemu se říká „eko-
nomická“ nebo „tržní cenzura“?

Opět jde o dvě otázky. Tvorbu nemůže nic ome-
zit, leda vlastní srdce.

14. Omezuje vaši tvorbu to, čemu se říká „poli-
tická korektnost“? 

Nevím, jakou politickou či jinou korektnost v této
nikoli totalitně, nýbrž totálně amorální, obsedantně
zideologizované a nelidsky zhovadilé ne-společ-
nosti máte na mysli.

15. Jsou podle vašeho mínění granty z veřejných
prostředků (MK ČR, městské či krajské rozpočty) na

vydávání knih nebo literárních časopisů udělovány
spravedlivě? Jakou roli hrají při vydávání vašich děl?

Unie českých spisovatelů žádala každého minis-
tra kultury o granty na svou činnost či na vydávání
knih.

Nikdy nedostala odpověď, jen ministr Dostál se
mně a Michalu Černíkovi během audience vysmál
do očí s tím, že žádná diskriminace neexistuje,
vždyť nám jeho sekretariát posílá pozvánky na kul-
turní akce.

16. Existuje-li podle vašeho názoru po listopadu
1989 cenzura, jak byste souhrnně, na základě
vlastní zkušenosti, charakterizoval její podobu
a roli v českém literárním životě?

Brzy nastoupí cenzura absolutní lhostejnosti
k plodům ducha a nebude co charakterizovat ani
řešit.

17. Existuje něco (či někdo), čím (nebo kým) se
jako autor cítíte v současnosti umlčován?

Umlčování lze přežít, ale důvodná obava, že
sama recepce literatury, ba literatura sama je
v koncích, je smrtící.
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Od: Milan Blahynka
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
Datum: 1. 1. 2018 20:38:42
Re: PF 2018
Milý příteli JVP, to jsem to dopracoval, novoroční

přání v podobě zaříkavadla do nebezpečného roku
MMCXVIII rozesílám z velké části až dnes, za což
se omlouvám, a zároveň děkuji za přání od Vás. 

PF MMCXVIII
Do roku dva tisíce osmnáct
V němž třetí tisíciletí (to to letí) 
Dosáhne dospělosti
Dovoluji si Vám, milý příteli JVP, a taky Lípě
Pošetile přát 
Aby ta dospělost slynula uvážlivostí
Aby ani noví dospělí nebyli moc sprostí
Aby i dávno dospělí byli pubertální agresivnosti

prosti
Aby ve Vás bylo stále dosti radosti
Málo ke zlosti
A aby to byl rok, který svět i nás bolestí a sta-

rostí 
zprostí  

Srdečně Váš MB Jan Dawidko
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Na podnět paní Marie Veselé a s její zasvěcenou
účastí konala se v Brně koncem listopadu 2017 be-
seda Výboru národní kultury o mateřštině. Výcho-
diskem k diskusi účastníků byl referát o knize
Pavla Eisnera, Chrám i tvrz (Templum in modum
arcis.) Kniha o češtině.“ Dílo po prvé vyšlo v Praze
roku 1946, v rozsahu 666 stran. Obsáhlé to dílo.
A přece je autor uzavírá s pocitem viny, s pocitem
nedostačivosti. Je mu, jako by se marně pokusil
načerpat moře do škeblí kapitol. Moře byla čeština
pro autora. Mořem pro čtenáře je i Eisnerova kniha.

Pavel Eisner (*16. 1. 1889 – †8. 7. 1958. Pochá-
zel z pražské židovské rodiny, z dvojjazyčného ob-
chodního prostředí s převahou jazyka německého.
Studoval na Karlově universitě slavistiku, germa-
nistiku a romanistiku. Absolovoval roku 1918. Pra-
meny hovoří o tom, že cítil silnou přitažlivost
německé kultury, ale k Slovanům jej táhlo svědomí
a hluboké porozumění. Stal se z něj novinář, pub-
licista, literární teoretik, lingvista, básník, překla-
datel. Překládal ve volném čase a neomezoval se
jen na češtinu a němčinu. Překládal i z angličtiny,
francouzštiny, italštiny, španělštiny, maďarštiny,
norštiny, ruštiny, srbochorvatštiny, perštiny a tibet-
štiny. K nevíře. A mezi všemi jazyky zahořel nej-
větší láskou k českému jazyku. Česká řeč mu byla
i královnou i bohyní i moudrou matkou. A byla mu
i chrámem a tvrzí. Pod tímto názvem sestavil knihu
esejů, poutavých vyprávění o jazyce, plných odbor-
ných poznatků o podstatě a funkcích jazyka, o jeho
vývoji a o jeho skladbě, o jeho čarovné moci i hu-
moru, o jeho finesách i nedbalostech. Nevyčerpa-
telné bohatství pro znalce jazyka i obdivovatele. 

A proč ten název? Český jazyk je úžasná kulturní
stavba – ne nepodobná architektuře chrámu i tvrzi.
Nejen vnějším tvarem, ale i vnitřním významem
a funkcí. Je to sídlo vzývání a povznášení ducha,
úcty a lásky k hodnotám, které národ po staletí na-
shromáždil, k tomu, čemu věříme a čeho si vážíme
a co milujeme, je to sídlo meditace, modlitby a na-
děje, ale je to i zbrojnice odvahy a odhodlání pro
čas zápasu a boje. 

Svého času (1980) četl v rozhlase ukázky z této
legendární knihy holdu češtině Miroslav Horníček.
Pod výmluvným názvem: „Jak žije jazyk v národě
a národ v jazyce.“

Eisnerovo dílo přinesl k nám domů kdysi dávno
můj tatínek. Dostal je jako dar s věnováním „za ús-
pěšnou dlouholetou činnost učitelskou“. Dal mi je.
A já jsem žasla. Úctyhodná bible. 102 kapitoly.
Věcné, kritické i vtipné a humorné. Hluboké zna-
losti a vytříbený styl. Vysoká úroveň odborného ob-
sahu a vybroušený sloh. To se jmenuje v českém
jazyce esej. Tedy 102 eseje.

(Malá poznámka na okraj.  Po listopadu 1989
kritizovali někteří návštěvníci Londýna údajnou to
nízkou úroveň našeho školství. Zjistili, že v Anglii
žáci běžně píší eseje, zatímco u nás se k eseji jen
málokdo dopracuje. Jde tu ale o jazykové nedoro-
zumění. Anglicky essay je zkouška, písemka, takže
i naši žáci píší běžně po anglicku essay, nikoli však
eseje v českém literárně vědním významu.)

Eisnerovu knihu jsem dostala jako středoško-
lačka. Měla jsem tehdy ve škole ráda sloh, kom-
pozice z jazyka českého jsem psala s velkým
zaujetím, založila jsem krajský středoškolský mě-
síčník „Rozběh.“ A v té knize jsem našla pro sebe
něco velmi aktuálního. Kapitolu XCV:

„O bujarčících pojednání nesoustavné“. 
Dověděla jsem se nejdříve, že typ horlivého žur-

nalisty nevalné úrovně dostal podle Schmocka, hr-
diny Freytagova literárního díla asi z poloviny 19.
století, jméno šmok. A toho šmoka Eisner označil
jménem bujarčík. Bujarčík proto, že ani o půlnoci
neváhá použít slova bujarý. Ale stejně tak slova
junák, bohatýr, stařešina, čacký, bodrý, útulný.
Dejme tady slovo autorovi: 

„Uvázne-li továrník patentních šlí pod elektrikou,
mluví bujarčík o tragickém skonu na slovo vzatého
předáka našeho průmyslového podnikání. Má sou-
stavné pletky s Moranou. Je povždy – nikoli vždy, ale
povždy – odhodlán stát na stráži, volat na stráž, třímat
prapor, kráčet k metám, vytrvat na baště až do těch
hrdel a statků. Pro něho nevychází slunce, jemu vze-
šlo nebo vyhouplo se slunko. Je pro krojované družiny
i jazykově. Libuje si v děvuchách. Bydlí v elektrickém
domě, ale opěvá jednak prejzové štíty, jednak doškové
chaloupky. Zářijový den je mu dumavý. Hrob mu ne-
stačí: rozplývá se lyricky nad našimi rovy. Zde zříte už
jeho složku básnickou. Je pak hojná odrůda bujar-
číků, která pěstuje básnické výrazivo soustavně: šlář,
opar, ručej, znoj, seč, nuž, můž“. 

Beseda o českém jazyce
STANISLAVA KUČEROVÁ
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Eisner poukazuje na zálibu v poetismech a ar-
chaismech v jazykovém habitu bujarčíka, který
bezděky vykrádá slovník od Palackého až po Vrch-
lického. A zhusta píše i básně, zvláště sonety. „Bu-
jarčík je citový, prožitkový, a proto i jazykový epigon
epigonů. Šatí se šatstvem od urozeného panstva
odloženým. Za dvacet, a ještě více za padesát let
se budou bujarčíci vyjadřovat výrazivem Halaso-
vým.“ Další odrůda antikizuje. Bujarčík používá
historicky slavných výroků pro pojmenování jevů
zcela malicherných. Tam, kde šlo ve starém Římě
o bytí a nebytí státu, jde v bujarčíkově zprávě ze
soudního jednání o bytí a nebytí – pivovaru. Jsou
bujarčíci frankomilští (Cést la vie), interpunkční
(Česká srdce zaplakala...) Je jich mnoho odrůd.
Ale, je to samá „jazyková veteš, lžibásnivá, lživzne-
šená. Samá štukatérská fasáda, jazykový orna-
ment a truismus, fráze, lež.“ Ale tu lež bere Eisner
zpět. Bujarčík vědomě nelže. Horuje upřímně,
i když všechno, co poví, se mění v klišé. Je jako
král Midas naruby, kov citu a prožitku se mu pro-
měňuje v řezanku slova. Bujarčík je vzdělanec.
Jeho habitus netvoří nevzdělanost, ale nedospě-
lost. Je to infantilní typ, věčný jinoch,  nepřekročil
léta svého dospívání. Všichni procházíme bujarčí-
kovským stadiem vývoje (i Eisner se přiznal k zá-
chvatům migrény, když se ve svých papírech setkal
s některými svými mladistvými literárními výtvory).
Ale jen někteří těmi šmoky zůstanou. Bujarčík je
petrifkovaná puberta prožitku i projevu. Je nebez-
pečím pro kulturu, ale zaslouží si jistou shovíva-
vost. Není vědomým padělatelem slova i života. 

K šmokovi nestvořil jazyk šmočku, k bujarčíkovi
Eisner nepřidružil bujarčici. Ne, že by jich v žen-
ském rodě nebylo. Je jich dost. Ale každý skutečný
ženský autor je genre mixte. Ženská bytost s pří-
měsí rysů mužských. Jako byla třeba Božena Něm-
cová.  Podobně mužští tvůrčí autoři jsou promíseni
rysy ženskými. Bujarčík není genre mixte. Ale muž
to také není. „Je to infantilní bytost nepohlavní,
přestrojená za muže,“ říká Eisner. 

Číst „Chrám a tvrz“ znamenalo těšit se z pozná-
vání mateřštiny, vychutnávat její zvláštnosti, libovat
si a opájet se její krásou. Ale také přijmout vý-
strahu: Nestat se bujarčíkem. Zacházet s mateřš-
tinou se má úctou a láskou. 

Pavel Eisner říká: „Naše mateřština je vzduch,
jímž dýchají plíce naší duše. Máte v rukou stradi-
várky a hrajete na ně jako šumař. Zdědili jste var-
hany a myslíte si, že je to flašinet...“

Když kniha „Chrám a tvrz“ vyšla roku 1946, již
rok jsme se těšili z toho, že válka skončila, že je
kolem nás klid a mír. Všichni jsme prožívali radost
z vítězství, věřili jsme v šťastnou budoucnost, na-
vrhovali jsme projekty obnovy a budování osvobo-
zeného, demokratického státu.   

Jestliže Pavel Eisner sestavoval svou knihu již
v době klidu a míru, mohl s hlubokým zaujetím
oceňovat pozoruhodné hodnoty českého jazyka
a zkoumat jazyk jako duši národa a jeho kultury. 

Česká řeč mu tak byla především CHRÁMEM,
sídlem nejvyšších hodnot, jimž říkáme credenda
a miranda. To, co je hodno víry a obdivu. Mateřská
řeč je pravá národní klenotnice, poklad, a sdružuje
všechnu vznešenost i každodennost, opravdovost
a nevyčerpatelnost s podivuhodnou tvořivostí roz-
manitého a pestrého života.

Ale neměli bychom zapomenout, že  tomu vzác-
nému a nedlouhému času klidu a míru předcházela
válka. Pavel Eisner sám, jako nearijec, za války
a okupace  přestál smrtelné nebezpečí ztráty ži-
vota.

Bude proto na místě uvést ještě  jinou knihu
o českém jazyce, která „Chrám a tvrz“ předchá-
zela.  Byla to kniha „Národ se bránil. Obrany ná-
roda a jazyka českého“. Vyšlo r. 1945. 409 stran.
V roce, kdy válka právě skončila.  

Autor knihy  -  Albert Pražák (11.6.1880 Chrou-
stovice – 19.9. 1956 Praha).  Literární historik,  

universitní profesor, předseda Národní rady
v době Pražského květnového povstání  r. 1945. 

V knize Alberta Pražáka jde více než o chrám bo-
hatství  jazyka českého  o tvrz na jeho obranu.        

Budu  citovat  a parafrázovat z Pražákovy  před-
mluvy:

„Vše, co žije a je schopno života, vzdoruje
a brání se úpadku a zániku, jednotlivec, druh
i národ... .Opora o minulost a o dějinnou národní
zkušenost v zlých dobách připadala v blížícím se
a posléze nastalém nebezpečí srážky evropských
národů v 1. válce světové jedinou spásou a nadějí,
jak ze soumraku doby neporušeně vyjít. A tento
pocit zůstal v národech i po válce. Zůstal pocit, že
není dobojováno a že národy opět povstanou proti
sobě a že opora minulostní zkušeností bude znovu
příkazem nutného sebezachování.“  A stalo se tak,
přišla 2. válka světová a s ní i hrozba zničení ma-
lého národa. 
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„Zkoumáte-li směsici národních tradic, zjistíte,
že jejich základním smyslem je  o b r a n a národa.
V evropských národech je to vlastně prvek až no-
vodobý, doprovod vývoje a výboje moderního na-
cionalismu....  

„Jestliže tedy je národní a jazyková obrannost
u našich sousedů příznak nové doby, u nás je to
stav trvalý. Od úsvitu našich dějin, žitých uprostřed
Evropy v stálé tísni působené našimi výbojnými
sousedy.“

Obrany národa a jazyka,  těchto dvou nejdraho-
cennějších hodnot, které našim předkům více
méně splývaly, sleduje pak Albert Pražák v pře-
hledných kapitolách:

Od Velké Moravy do doby Husovy. Od doby Hu-
sovy do Bílé Hory. Od Bílé hory po Balbína Od Bal-
bína do počátků obrození. Obrozenská doba po
Dobrovského. Od  Dobrovského po Palackého. Od
Palackého po Havlíčka. Od roku 1948 do roku
1914. Od r. 1914 do roku 1918. Od r. 1918 do
r. 1938.Od  r.1939 do r. 1945.  Autor podává  pře-
pečlivý přehled o nesmírném  bohatství národní
kulturní paměti, o lásce k rodné zemi a rodné řeči
z úst mnoha zastánců, mluvčích, představitelů
těžce zkoušeného češství, o vzdoru k nepřátelům,
kteří by chtěli naši vlast a řeč znevážit, potupit, za-
hubit.  

Albert Pražák ukončil svůj historický přehled
obdobím 2. světové války. Sám se účastnil  praž-
ského povstání v květnu 1945 i radostného osvo-
bození 9. května.  Obohatil  nás svou knihou  a my
jsme nad ní  bezděky věřili, že se národní obrany
u nás již přežily, že patří k minulosti, že už je ne-
budeme potřebovat, že v nich nebudeme pokračo-
vat.  Byl to hluboký omyl. Obrana našeho  národa
a jazyka je opět velice aktuální. Což neplatí  svým
způsobem dnes  zase  verš Svatopluka Čecha?
„Moc, sláva, bohatství – co ze všeho nám zbylo?
Naše řeč.“ 

Měli jsme mnoho myslitelů, spisovatelů a bás-
níků. Ti všichni mateřštinu vroucně  milovali
a svým talentem a svou pílí  zdokonalovali a obo-
hacovali. Přispěli nesmírně k její mnotvárnosti
i odolnosti a tím i k přetrvání našeho češství. Jejich
zásluh a jmen bychom neměli zapomenout a ma-
teřštinu bychom neměli dovolit zanedbávat. 

Připomeňme si je slovy Františka Halase: „Život-
ním mým štěstím je možnost psát mateřštinou,
která je krása a nesmrtelnost sama. Jasný kníže
českých básníků K.H.Mácha zázračně rozvázal

vzpurným gestem její zadrhnutý uzel. On a Božena
Němcová jsou až dosud mírou jejího rozkřídlení.
Erben zasnoubil ji s poezií lidu. Neruda dal nevída-
nou cudnost a sevřenost, zněžnil Sládek, rozkošatil
Vrchlický, zmelodizoval její první houslista Sova. Až
k hvězdám vynesl Březina, řád a přímost 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 pak ještě
celý růženec jmen, ať Hora, Seifert, Holan, Zahrad-
níček, Nezval, až po ty nejmladší, celý růženec
jmen objímá prsty génia této země, prsty, které ne-
pustí dědictví, které střeží a kterým vládnou.“

Pavel Eisner kritizoval  s dávkou humoru šmoka
a vymyslel bujarčíka. Ale  ti dva  si zasloužili kritiku
jen pro svou nedokonalost v literárním slohu. Byli
špatní literáti. Dnes se potýkáme se škůdci a hu-
biteli jazyka v celé jeho podstatě a funkci. Odsuzují
jej k postupnému zániku. Jsou mnohem nebezpeč-
nější.

Díváte se na televizi? A který kanál si vybíráte?
Nova gold? Prima family? Prima love? Prima
zoom? Prima play? Prima cool? Retromusic? Ac-
tion?    

Zaslechla jsem  nedávno v TV rozhovor s rozhla-
sovou pracovnicí, která se po létech vrátila ze za-
hraničí domů. Mluvila krásně česky. Ale  pochvalu
za čistotu jazyka odmítla. Neměla prý  příležitost
vstřebat ty nové anglicismy, které tak vystihují při-
způsobivost a pružnost českého jazyka. Užasla
jsem. Tak ona lituje, že nenahrazuje  české výrazy
cizími, že ve svém slovníku nemá top a body, autlet
a autfit,  sponzoring a modeling, šou, talkšou
a megašou, party a megaparty, že nechodí na mí-
tingy  a brífingy,  že nedá řeč s bodygardem a au-
pairkou, a nehlídá, zda je in a sexy, nečte editorial
a story a nemejluje, nemanažuje  a neříká  zda je
easy  nebo dawn. A happy. A nevykřikuje wow!
Opravdu, chybí jí už mnoho  slov, říká  je zastarale,
správně česky, a ne  módní snobskou anglicizova-
nou hatmatilkou současnosti. A ona se za to teď
stydí a omlouvá se!  Není dost západní a světová!
A v TV není nikoho, kdo by ji vyvedl z omylu!

Za časů Pavla  Eisnera a Alberta  Pražáka se
psalo  o řeči jako  o prostředku  myšlení a dorozu-
mívání, sdělování a výměny  informací, myšlenek,
názorů a pocitů. Lidé spolu mluvili, hovořili, povídali,
besedovali, debatovali, diskutovali, o něčem se ba-
vili, vyprávěli si. To až  od konce minulého století
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místo toho všeho -  komunikujeme. Dříve jsme znali
jen komunikaci dopravní, silniční a železniční.  Nyní
máme ještě  technickou  komunikaci -   k šíření in-
formací prostřednictvím elektronických sítí  a ko-
munikaci  jazykovou - k šíření informací
prostřednictvím řečových symbolů, slovem i pís-
mem. My teď  tady také spolu komunikujeme. 

K podmínkám  komunikace
v dnešním světě  globálního  mě-
řítka  patří i universální jazyk. Kdysi
se vzdělanci dorozumívali řecky,
pak latinsky, posléze francouzsky.
Dnes jsme svědky invaze angličtiny
do všech oblastí vědy, techniky, ob-
chodu i volného času. Anglofonní
země určují normy pro prezentaci
výsledků ve všech oborech. Rodilí
mluvčí angličtiny jsou ve výhodě ve
všech mezinárodních organizacích.
Všeobecné používání angličtiny jako
jazyka vědy odsuzuje neanglofonní
národy k přizpůsobování, napodo-
bování, ztrátě osobitého způsobu
myšlení a vlastních zdrojů inspirace a invence. Ne-
anglofonní vědci se stávají pouze prostředníky ang-
loamerického výzkumu, vlastní práci nemohou plně
zhodnocovat. Co není anglicky, to se nečte.

Každý článek v našem odborném tisku je opat-
řen anglickou anotací, výčtem klíčových slov a re-
zumé. Ale to už nestačí. Pro kvalifikaci pracovníka
na vysoké škole se nebodují  příspěvky v odbor-
ných časopisech, ve sbornících, ba  i celé vědecké
monografie vypadly ze zorného pole posuzovatelů.
Jen  anglický příspěvek v „impactčasopisu“ se po-
čítá. Proč se naši  předchůdci snažili o rozvoj myš-
lení národa, o rozvoj národních věd. Proč se
namáhali s tvorbou  odborné terminologie a meto-
dologie? Nenavazujeme na ně, dnes povinně pře-
jímáme  angloamerické verze bádání i vyjadřování.  

Přitom angličtina je mateřštinou ne více než 6-
7% obyvatel světa.  

Prof. Rémi Kauffer poukázal na to, že vnutit ně-
komu slovní zásobu znamená vnutit mu i své pojetí
významů:“ Američané nás vedou od brainstor-
mingu k wargame, od teenagers k fost-foodu, od
managementu k benchmarkingu, všude jsou
vpředu před ostatními.“

Prof. Gilles Deluche burcoval: „ Nechceme ne-
chat převálcovat naše jazyky parním válcem mini-
malizované angličtiny.“

Prof. Marcello Giovanni varoval, že v průběhu 50
let čeká kulturní jazyky – s výjimkou angličtiny –
drastické znevýhodnění nebo zánik.

Média ve všech evropských zemích prokládají
národní jazyky stovkami angloamerických slov
a vazeb, znešvařují charakter národního jazyka
a ochuzují domácí slovní zásobu.

I my sledujeme nepřetržitě
angloamerické filmy, sitkomy a se-
riály (kam se poděly francouzské,
italské, španělské, ruské, severské
a jiné kinematografie, které jsme
měli rádi?), i naše  mládež  nosí
trička s anglickými nápisy a dá  si
drink a jointa  a nadšeně  sleduje
angloamerické hity a celebrity
a stars a superstars a účastní se
draftů a kastingů. Sorry, když
všechno není  super a cool. Hle-
dáme nečeská jména pro své děti
a leckdo se stydí za  koncovku -á
nebo -ová v ženských příjmeních.
Učitelka sestavuje  u plaveckého

bazénu družstva žáků podle jejich level. Ztrácí se
slovní zásoba i jazykový cit. Víte ještě, co je to pou-
tač?  Přitom čeština patří k slovně nejbohatším ev-
ropským  

jazykům. Odhaduje se, že má milion slov, ang-
ličtina jich má 500 tisíc. Proč nepřejímáme cizí
slova jen tam, kde nám vlastní chybějí? 

Myšlenkou mezinárodního jazyka jako jedné
z podmínek vzájemného  styku a porozumění mezi
národy se zabýval ve své „Všenápravě“ již J. A. Ko-
menský. Vyslovil se pro jazyk umělý. Pro umělý
jazyk jsou i mnozí současníci.  Prof. Charles Du-
rand zdůraznil, že mezinárodní jazyk má být bez-
národnostní. Všechny národy mají právo myslet
a pracovat vlastním jazykem, žít v souladu s vlastní
kulturou, být samy sebou plně a bez omezování.
Stanovit jednu národní řeč jako mezinárodní zna-
mená jazykovou nerovnost, hegemonii a diskrimi-
naci, zánik  mnoha národních jazyků a kultur. 

Citovaní neanglofonní vědci přirozeně souhlasí
s tím, aby se mladí učili anglicky. Ale při zachování
péče o vlastní jazyk a kulturu, protože všechny kul-
tury světa jsou si  rovny a mají právo rozvíjet se
svobodně a nezávisle se svými jazyky, tradicemi
a dalšími specifiky. Na ochranu národního jazyka
a kultrury před jazykovým imperialismem se lec-
kde vytvořily programy veřejné péče, např. ve Fran-
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cii, ve Španělsku, v severských zemích, v Itálii,
v Německu, v Japonsku, na Slovensku.

Ne tak u nás. 
Naši jazykovědci    většinou zaujali stanovisko

„bezhodnotové“ vědy.  Mají strach z „normo-
tvorby“ a tak chtějí jen sledovat, jak se jazyk vyvíjí,
jak se mění, třeba  i jak fráze zakrývají vyprázd-
něný obsah řeči.  Ale nechtějí hodnotit.  I bezuzd-
nému šíření hrubosti a vulgárnosti dávají placet,
protože prý „jazyková kultura vyžaduje různé styly,
včetně vulgarismů.“ Ale vyjadřovat se k úrovni ja-
zyka v masmédiích  - ať již tištěných, ať audiovi-
zuálních – to by odporovalo liberálnímu pojetí vědy.
A tak je naše mateřština ponechána na pospas ha-
nobitelům jazyka všeho druhu. Minul čas   jazyko-
vých sloupků v novinách, stejně jako minuly
nedělní chvilky poesie v televizi.  Zapadl odkaz
strážců spisovné češtiny, jako byl Trávníček, Váša,
Havránek nebo Chloupek. Zapadl odkaz recitátorů
a knížat jevištní řeči. Tržní hospodářství přece ne-
bude  šířit hodnoty, které nejsou za peníze.!

Vraťme se  ještě do „Chrámu“ Pavla Eisnera.
Poslední kapitolky nesou název „Sub specie aeter-
nitatis.“ Autor se od analýzy tehdejší  současnosti
a na základě studia minulosti obrací k vzdálené
budoucnosti. 

Budu  citovat:
„Jazyk nikdy není hotový. Čeština se bude vyví-

jet  i po nás, bude se dál a dál rozžívat i nad hroby
našich prapravnuků.

Naše dnešní čeština, nástroj podivuhodný, je vý-
sledkem hledání, tápání, vynalézání, zavrhování,
zkoušení, bloudění, výbojů, vítězství, proher, lačné
dychtivosti, zvichřené zvídavosti, faustovské nena-
sytnosti, jež byla v praotcích. Čeština dnů budou-
cích neporoste pod jiným nebem ducha. Její
tvůrcové nemusí nikterak umět latinsky, dvěma
slovíčkům však musí rozumět až na dno: Amor fati.
A poučí se u Šaldy, proč a jak je jazyk nástroj sak-
rální a proč jím musí zůstat.  Václav Ertl napsal:
„...tisíciletá kultura našeho  spisovného jazyka,
tisíc let práce na těchto varhanách, které jen če-
kají, stále připraveny, na své mistry...“Jak slyšíte,
nemluví o flétně nebo o houslích, nýbrž o nástroji,
na němž lze jako na žádném jiném mísit s střídat
polohy, hlasy, barvy, timbry. O nástroji, který se  do-
vede rozševelit jako lípa pod červnovými hvězdami
a který se dovede rozpoutat v bouř srážející duši
k zemi, metající ji jako míč do oblak. O nástroji,
s kterým lze experimentovat jako s žádným jiným.“

Velké národy mohou zanedbávat péči o vztah
mezi jazykem a vzdělaností, jazykem a kulturou,
soudí Eisner.  Nehrozí jim bezprostřední nebezpečí
zániku. Ne tak malý národ. S Palackým  Eisner vy-
znává, že není vzdělání mysli bez vzdělání řeči.
Přitom  předpokládá, že se bude pokračovat  v při-
rozeném poevropšťování řeči ( samozřejmě ne-
předvídá  invazi amerikanizace),  že se zrodí
mnoho nových českých slov, rozrostou se mluvy
odborné. Bude se hojně překládat. Jazyková kul-
tura mimoliterární si vyžádá  zvýšenou pozornost.
Je přesvědčen, že  každý malý jazyk národní bude
žít, dokud jeho jedinečná soustava projevová bude
sloužit jedinečné soustavě niterné.  Jazyk bude žít,
dokud budeme mít rodnou řečí co vyjadřovat.

Ano, mluvme s Pavlem Eisnerem o zániku. I český
jazyk zanikne, asi dřív než jazyk anglický nebo ruský.
Velmoci mají moc a vliv každý malý národ za dvě
lidské generace zbavit národní identity, odnárodnit
jej. Bude-li spět vývoj k Spojeným státům evrop-
ským, dalo by se očekávat nastolení společného ja-
zyka evropského, snad za tisíce let. Ale ať již bude
vývoj jakýkoli, cokoli se dnes píše, může se stát
v budoucnosti náhodou archeologického nálezu.
A Eisner by si přál, aby budoucí badatelé nad tako-
vým nálezem řekli: „Jak krásně myšleno, jak krásně
cítěno, jak krásně pověděno. Jak krásný a šlechetný
jazyk byla ta čeština, a jaká škoda, že nežila déle!“ 

Tolik Pavel Eisner, v době po 2. světové válce.  
A co my?  Teď je na nás, aby čeština žila co nej-

déle.

Od: Monika Hoření 
Komu: Jan Poláček - Lípa <jan.v.polacek@se-

znam.cz>
Datum: 11. 1. 2018 14:28:13
Předmět: PF 2018
Ahoj, Honzo, zdravím Tě v novém roce a přeji

Ti hlavně zdraví a spokojenost ve všem, co
děláš... A mírové modré nebe nad našimi hla-
vami... Jo, a kéž by to platilo pro celý svět... :-) 

Monika HOŘENÍ

Od: janzemanekolog@seznam.cz
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
Datum: 1. 1. 2018 20:38:42
PF 2018
Hodně zdraví Tobě, VNK a Lípě 

přeje Honza Zeman
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Poklona první dámě české literatury
PETR ŽANTOVSKÝ

Laudatio na Evu Kantůrkovou

Eva Kantůrková (rozená Sílová) se narodila 11.
května 1930. To je okolnost důležitá přinejmenším
ze dvou důvodů. Jeden spočívá v samotném květ-
novém datu. Květen byl odjakživa měsícem bás-
níků, a to nejen díky Máchovi, ale v měsíci máji se
narodila dlouhá řada velkých autorů české i světové
literatury. Namátkou – německý romantický básník
zvaný Novalis, Honoré de Balzac, Robert Browning,
Walt Whitman, Michail Bulgakov,
Max Brod, ale také Vítězslav Ne-
zval, Oldřich Mikulášek, Jiří Šo-
tola či Alex Koenigsmark. Eva
Kantůrková tedy už květnovým
narozením vstoupila do zřejmého
předurčení. Ostatně – oba její ro-
diče byli lidé pera, otec Jiří novi-
nář a matka Bohumila
spisovatelka – mimochodem spo-
luautorem jedné její knížky, po-
hádky O třech písmenkách, byl
Julius Fučík. Z celé této konste-
lace těžko mohl vzejít někdo jiný
než člověk pera. Spisovatelka.

Ještě něco o květnu. Eva Kan-
tůrková svým datem narození,
ostatně podobně jako Karel IV.
nebo Marie Terezie, patří do té části měsíce máje,
která patří znamení Býka. Podle astrologických po-
uček jsou býci ovlivňováni živlem země, a to jim
dává smysl pro praktické a materiální záležitosti.
Mají klidnou a vyrovnanou povahu a hlavním smys-
lem jejich života bývá práce. Když se nadchnou pro
nějakou myšlenku, rádi budou tvrdě a neúnavně
pracovat na jejím uskutečnění. K životu se staví
velmi zodpovědně. Žena v Býku je opravdová
dáma! Působí velmi žensky a důstojně, má smysl
pro řád, tradice a povinnost. Zakládá si na svém
soukromí, oceňuje smyslové požitky, obdivuje
krásu a umění.

Nu a na tomto konstatování bych skoro mohl
ukončit toto laudatio na Evu Kantůrkovou. Vše
opravdu podstatné bylo řečeno. Nicméně budeme
o něco konkrétnější, neboť slavnostní příležitost to
nejen umožňuje, ale i žádá.

Eva Kantůrková studovala filozofii a historii na
Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Většinu času
po ukončení studií až do času tzv. Pražského jara
strávila v Čs. ústředí knižní kultury. Během Praž-
ského jara stála na straně Dubčekovských refor-
mistů; vyneslo jí to čestné místo na seznamu
zakázaných autorů a publikační možnosti omezené
na samizdat a exil. Potřeba politicky se angažovat

ji vrátila po roce 1989 do aktivit na pomezí politiky
a kultury. Byla v letech 1990–1992 poslankyní
České národní rady, za ministra kultury Pavla Do-
stála v letech 1998–2000 byla ředitelkou odboru
literatury a knihoven ministerstva kultury. A o tři
roky později se stala členkou Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání. Nezanedbávala ani spisovatel-
ské organizace, dvakrát byla předsedkyní Obce
spisovatelů, nejprve v letech 1996–98, a poté v le-
tech 2004–2008.

Řada těchto aktivit byla provázena nějakým
zvláštním, rozporuplným kontextem, v němž se
odehrávala. Například do oné Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání nastoupila Eva Kantůrková – což
je trochu historický paradox – de facto na mou
židli. Byl jsem členem téže rady, kterou krátce
předtím parlament protizákonně, jak poté uznaly
i soudy, rozprášil. Nicméně s řadou nových členů
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toho orgánu mě pojily přátelské nebo aspoň re-
spektuplné vztahy. Bylo zřejmé, že nezákonnosti
se nedopustili lidé jako Eva Kantůrková, ale teh-
dejší Poslanecká sněmovna, o níž jsme si mysleli,
že snad nemůže být horší. Pohled na dlouhou řadu
následujících garnitur nás usvědčoval z omylu:
může, ba vždycky znovu byla. A byla to opět Eva
Kantůrková, která se velmi zasadila o to, aby mi ta
její, „nová“ vysílací rada udělila licenci na provo-
zování menšinového kulturního Rádia Ethno. Což,
při mém tehdejším postavení téměř protistátního
zločince, alespoň v očích některých obzvláště dis-
ponovaných politiků či novinářů, byla od paní Evy
docela statečnost.

Ale dosti o mně a více o ní. Pro mne Eva Kantůr-
ková vždycky nejvíc ze všeho bude symbolizovat
otevřenost, s níž se postavila k polistopadovému –
a dodnes žel stále živému a leckým úmyslně žive-
nému problému tří českých literatur. Byla to právě
Eva Kantůrková, kdo – i s autoritou autorky dříve
nechtěné a nově v pozicích toho, kdo může rozho-
dovat, zahájila a dlouhá léta vedla dialog. Účastnila
se literátských aktivit napříč – abych tak řekl – „de-

nominacemi“, byla členkou Klubu českých spiso-
vatelů, kde se shromáždili mnozí, po listopadu ne-
právem k zapomnění odsuzovaní autoři – jmenujme
si je, jde vesměs o elitu české literatury 70. a 80.
let – namátkou Jaroslav Čejka, Václav Dušek, Alex
Koenigsmark, Petr Prouza, Radko Pytlík, Jiří Žáček
a desítky dalších. Jezdila na rozmanité spisovatel-
ské akce, vzpomenu aspoň například po léta Janem
Cimickým iniciované a Karlem Miličkou úctyhodně
organizované Literární Luhačovice a mnoho dalších.
Mimochodem – na seznamu účastníků najdete
jméno Evy Kantůrkové s tučným označením „První
dáma společnosti“. Jak výstižné!

Zde všude a mnohde jinde byla Eva Kantůrková
ztělesněním jakéhosi mostu mezi nesmyslně poli-
ticky oddělovanými břehy české literatury, synony-
mem tolerance, porozumění a spolupráce. Dobře
totiž věděla a dosud ví, že literatur nebylo, není
a nebude více než jedna, a to literatura dobrá. To
ostatní není literatura, nýbrž slovní smog. A ten, jak
známo, škodí zdraví.

A za to dnešní laureátku zdravím a děkuji jí. 
Salutem et gratias ago.
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Zasluhuje náš obdiv i díky
IVA KLINDEROVÁ

Laudatio na Do Ngoc Viet Dunga

Žijí jich mezi námi desetitisíce. Třebaže se vět-
šina z nás s nimi denně setkává, málokdo se je
snaží blíže poznat. Mnozí na ně pohlížejí s pohr-
dáním. Neuvědomuje si totiž, že vietnamský
národ se může pyšnit mnohem delší historií
a starší kulturou, než je ta naše. Právem jsme hrdi
na svoji Karlovu univerzitu, jednu z nejstarších
v Evropě, ale vietnamská je o téměř
tři století starší! Zejména naší mladé
generaci není známo, že Vietnamci
k nám přijížděli a žili mezi námi již
v době, kdy v jejich zemi zuřila válka.
Studovali u nás, žili na kolejích mezi
našimi studenty, seznamovali se s je-
jich rodinami, poznávali naši historii,
kulturu, život ve městech, často se
vydávali na venkov, naslouchali lido-
vým vyprávěním, obdivovali lidovou
architekturu, nasávali vůni venkova.
Neměli tehdy k dispozici prakticky
žádné slovníky. (Od roku 2013 vyšly
čtyři díly šestidílného Velkého učeb-
ního česko-vietnamského slovníku,
pozn. autorky.) Navštěvovali antikva-
riáty. Po letech se mi můj kamarád přiznal, jak vy-
sedával na lavičce poblíž kontejneru na papír
a nenápadně se prohrabával krabicemi, do nichž
lidé odkládali dnes již nesmírně cenné výtisky
české klasické literatury včetně ilustrací k nim.
Odvezl si je domů, za války na kole převážel tento
svůj poklad na venkov, do bezpečí před americ-
kými bombami… V říjnu 2014 pak tvořily jádro
první výstavy českých knižních ilustrací ve Viet-
namu, kterou uspořádalo Velvyslanectví ČR v Ha-
noji u příležitosti státního svátku ČR.

Tehdejší Československo se pro tyto absolventy
vysokých škol stalo druhou vlastí, na niž nezapo-
mněli, udržují s ní dodnes kontakty, při každé pří-
ležitosti se do ní vracejí. A právě oni usilovně
a neúnavně přispívají k vzájemnému poznávání
a sblížení obou našich národů. Prostřednictvím li-
teratury.

Třebaže se z nich stali strojní či stavební inže-
nýři, kybernetici, ekonomové, ve svém volném

čase nastoupili cestu „stavitelů mostů“, jak jsou
nazýváni překladatelé umělecké literatury. Jejich
význam jistě není nutné zdůrazňovat. Přesto „žije
převážná většina překladatelů krásné literatury
na hranici chudoby či za ní“, říká Holger Vock, vi-
ceprezident Rady evropských svazů překladatelů
umělecké literatury (CEATL). A neplatí to výhradně

jen pro Evropu. A tak není divu, že i vietnamští
překladatelé vydávají překlady děl českých autorů
do vietnamštiny mnohdy bez nároku na hono-
rář…

Za vietnamskými překladateli stojí úctyhodná
produkce. Překlady české umělecké prózy, diva-
delních her, naučných děl, lidových pohádek a po-
věstí, především pak poezie. Ta se na pultech
knihkupectví takřka „neohřeje“.

Není divu, poezie provázela Vietnamce po celý
život. Kromě toho od konce 18. a počátku 19. sto-
letí, kdy dosáhl rozvoj klasické vietnamské lite-
ratury svého vrcholu, vznikala bohatá básnická
tvorba, zejména rozličné romány ve verších. Není
bez zajímavosti, že i díla epického charakteru
byla skládána ve verších. Například nejvýznam-
nější a nejoblíbenější vietnamský epos Kieu má
3245 veršů, jeho výrazové bohatství je čerpáno
z lidového jazyka a písní. Ještě dnes mnoho Viet-
namců z něj zpaměti cituje.
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Před třemi lety se v hanojském Českém literár-
ním a uměleckém klubu - Bohemia konal křest
knihy Výběr české a slovenské poezie (Tuyen tap
tho Séc va Slovakia), již za podpory Velvyslanectví
ČR a Velvyslanectví SR ve Vietnamu vydalo Na-
kladatelství Svazu spisovatelů. Čtenáři, kteří se
již v předcházejících letech seznámili s tvorbou
Vítězslava Nezvala, Jaroslava Seiferta a někte-
rých dalších českých básníků, i tentokrát projevili
o novou knihu obrovský zájem. Zakrátko z pultů
knihkupectví zmizela…

Básně vybral a přeložil významný básník, pře-
kladatel a bohemista Ing. Do Ngoc Viet Dung,
MSc., který publikuje pod jménem Do.honza.

Kniha na více než 300 stranách nabízí 150
básní téměř čtyřiceti českých a slovenských bás-
níků od konce 19. století. Jak slavných včetně no-
sitele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta, tak
básníků ve Vietnamu méně známých či dosud ne-
známých. Verše ve vietnamském překladu provází
jejich český či slovenský originál, životopis autora
a stručná charakteristika jeho tvorby.

Výběru české a slovenské poezie předcházela
mnoholetá práce. Přestože se po ukončení vyso-
koškolských studií inženýr Do Ngoc Viet Dung vrátil
do vlasti, často se do svého milovaného Českoslo-
venska vracel. Tady pracoval, cestoval, v terénu se
seznamoval s životem prostých lidí, poznával lido-
vou kulturu, zvyky… Vedl obdivuhodný, všestranný

život. První básně, jež zařadil do výběru, začal pře-
kládat již během posledních let svého studia, po-
slední pak rok před vydáním antologie.

Publikace byla čtenáři přijata s obrovským zá-
jmem, velice kladně a s uznáním byla hodnocena
literárními kritiky. Do Ngoc Viet Dung sice přede-
slal, že některé básně převedl sedmislabičnými
verši, ovšem ještě větší obdiv vyvolalo převedení
mnohých básní prozodickou formou luuc bát (luc,
nejtypičtější pro vietnamské klasické a lidové
básnictví, jíž se vyznačuje i mj. nejznámější dílo
vietnamské literatury Kieu.

Připojil se také místopředseda Svazu vietnam-
ských spisovatelů, básník Nguyen Quang Thieu:
„Neměl jsem příležitost navštívit tyto dvě země,
seznamuji se s nimi prostřednictvím filmů a lite-
ratury, a nyní je důkladněji poznávám díky básním
v překladu Do Ngoc Viet Dunga, který k nim má
důvěrný vztah a našel v nich svůj druhý domov…
Prostřednictvím vietnamštiny nám odhalil živé,
bohaté, krásné a poetické jazyky národů České
republiky a Slovenska.“

Pan Do.honza dnes žije v Hanoji, vedle svého
zaměstnání řídí Český literární a umělecký klub
Bohemia, aktivně působí ve Společnosti vietnam-
sko-českého přátelství, věnuje se literární tvorbě.
V uplynulých letech vydal několik knih vážících se
k Československu a České republice. Zasluhuje
jak obdiv nás všech, tak vřelé díky.
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ČAS KYVADLA
MAX KAŠPARŮ

Co se stalo s naší dobou? Zažíváme vážnou
krizi? Proč mají najednou lidé pocit, že se něco zlo-
milo, a cítí se zklamaní? Co nás v budoucnosti
čeká? Toto je pohled člověka, který zná českou
duši přímo zevnitř. 

Každý student lékařství je už od prvního ročníku
studia veden svými profesory k tomu, aby si u kaž-
dého pacienta položil dvě zásadní otázky - proč a jak.
Proč má nemocný potíže? Otázka diagnostická, která
vede k určení choroby. Jak ji léčit? Otázka terapeu-
tická, hledání cesty k uzdravení. Je-li naše společ-
nost nemocná, a ona bezesporu nemocná je,
klademe si obě otázky všichni. Až na několik vrchol-
ných politiků, kteří mají většinou jiné starosti, než
jaké musí řešit lid obecný. Ovšem co hlava, to názor.
Jedni ze současného stavu obviňují komunismus, jiní
konzumismus, další neoliberalismus nebo hédonis-
mus. Z mého pohledu nepůsobí v této zemi tajemné
abstraktní -ismy, ale hlavně tři silně zhoubné cho-
roby. Ztráta studu, rozvoj společnosti bez respekto-
vání přirozených společenských norem a z obou
předchozích plynoucí pocit tíživé bezmoci.

Diagnóza
"Žijete v zemi, kde nic není hanba!" Těmito slovy

zhodnotil student z Asie svůj roční pobyt v České
republice. Čím kratší, tím výstižnější bylo jeho hod-
nocení klimatu v naší zemi. Měl pravdu. Z české
kotliny se kamsi vytratil stud. Pojem hanba je dnes
už srozumitelný málokomu. Dítě se nestydí ze-
směšnit učitele, muž se nestydí opustit ženu a děti
kvůli milence, potomci se nestydí zvednout ruku
na své rodiče, není žádnou hanbou žít jako parazit
nebo veřejně propagovat zlo. Proč by se tedy měli
politici ve službách mafií stydět lhát, krást a pod-
vádět?

Svoji velikou vinu na tomto stavu mají také ty
sdělovací prostředky, které z banality dělají tragédii
a z tragédie banalitu. Žijeme v době, která propa-
guje nosit všechno naruby. Normy chování nám
prezentují svým nenormálním chováním ducha-
prázdné celebrity všeho druhu. Ony totiž zaujaly
jako vzory místo po moudrých básnících a osvíce-
ných autoritách, do kterých by moderní český sjed-
nocený Evropan už ani nekopl.

Z pořadů některých televizních stanic, které by
měly kultivovat lidskou duši a zjemňovat smysl pro
krásu, pravdu a dobro, teče většinou krev, adrena-
lin, testosteron... Z této skutečnosti chápu, proč se
užívá termín televizní kanály.

Kdykoli stojím jako soudní znalec z oboru psy-
chiatrie u soudu, který projednává činy mladého
delikventa, mám skoro pokaždé tendenci na lavici
obžalovaných posadit systém, který vládne v této
zemi a jehož jsou mladí lidé obětí. Ale koho to za-
jímá? Politiky v žádném případě! Ti mají jiné sta-
rosti. Stávající garnituře jde o to, aby se ve
službách různých mafií udržela u moci co nejdéle
jakoukoli strategií, a ti, kteří mlsně hledí na jejich
místa, hledají taktiku, jak by je mohli vystřídat. Bez
onoho přežitku, kterému se říkávalo stud.

Obyčejní smrtelníci v této zemi trpí oprávněnými
pocity nespravedlnosti a křivdy, ale parní válec po-
litiky a byznysu si vesele jede dál. A proč by ne!
Sliby, fráze a široké úsměvy těch (všeho)schopných
z předvolebních plakátů tak snadno a rychle shoří
pod jeho kotlem. A nikdo se opět za nic nestydí.
Navrhoval bych celospolečenskou infuzi studu
a vybraným jedincům implantovat svědomí. Obojí
bude obtížné, protože v prvním případě už těžko
nahmatáme zlozvykem zkolabované žíly a ve dru-
hém už nerozřízneme politikařením zkamenělou
hroší kůži.

Místo domu barabizna
Pokud chtěl kdysi zedník postavit pevné a rovné

stavení, potřeboval k tomu kromě kamenů a cihel
ještě maltu a olovnici. Maltu, aby držela pohro-
madě jednotlivé kameny a cihly; olovnici, aby stěny
byly rovné. Stavitelé moderní polistopadové spo-
lečnosti začali sice ke stavbě používat ekonomické
kameny a právní cihly, tedy stále nové a nové zá-
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kony a předpisy, ale absolutně odmítli používat po-
jivo a ctít svislou rovnou stěnu. Kladou cihlu na
cihlu bez malty, která se míchá z pokory, štědrosti,
přejícnosti, mírumilovnosti, cudnosti, střídmosti
a činorodosti. Dřív se této pojivové směsi říkávalo
sedm hlavních ctností. Z olovnice, která se řídí pří-
rodním zákonem gravitace, si udělali kyvadlo. Co
bylo kdysi jednoznačným tabu, pyšně rozkmitali
moderním relativismem. Mimo jiné je u staveb
běžné, že se kameny dávají do základů a cihly na
ně. Tedy zákony jsou nad trhem, ale u českého pro-
jektu je tomu naopak. Trh jako by byl nadřazený
zákonům. Oč má u nás trh silnější zuby, o to bez-
zubějšími se stávají zákony. Bez malty a s kyva-
dlem v ruce se dá postavit leda tak barabizna. Tolik
k diagnóze.

Terapie
Co s terapií? Jsou dvě řešení. Buď to nepove-

dené stavení zbourat, anebo z něho zavčas utéct.
V prvním případě by šlo o revoluci, ve druhém
o emigraci. Pokud bych jako léčebnou metodu na-
vrhl revoluci, mohl bych být zažalován za trestný
čin poškozování cizí věci. Skutečně cizí věci. Obá-
vám se totiž, že už nám v této zemi nepatří ani ta
vratká barabizna. Pokud bych navrhl terapii emi-
grací, může mi být položena otázka, kam utéct. Do
některého evropského státu určitě ne, protože ev-

ropský dům opravují ti samí architekti, kteří nám
pomáhali s projektem stavby oné vratké chatrče.
Staví také bez mravnosti a s kyvadlem v ruce.
Možná by se vyplatilo prchnout za asijským stu-
dentem do té země, kde ještě nevyhynul stud.

Třetí chorobou je epidemicky se šířící pocit bez-
moci. Nějak se v něm začínáme postupně utápět
všichni. Jednou za několik let je nám sice hozen
záchranný člun v podobě voleb, ale brzy se ukáže,
že i on je děravý. Frustrace vystřídá depresi, zkla-
mání vystřídá bezmoc. A právě ona bezmoc spo-
jená s pocitem bezvýchodnosti je silně
nebezpečná. Trvá-li dlouho, začne se měnit
v agresi. A ta tady již je. Dokonce i mezi školními
dětmi lze zachytit její silný nárůst.

Buďme ovšem upřímní a nestěžujme si jen na ty
nahoře. Zavinili jsme si to i my sami, když jsme při-
jali převrácený životní styl, který nám našeptává:
"Žij bohatě navenek a chudě uvnitř!" Pokud nepro-
vede náš národ proměnu a nezačneme žít bohatě
uvnitř a chudě navenek, nemáme šanci... Potom
i mně samotnému nezbude nic jiného, než abych
zamkl ordinaci, přestal diagnostikovat, navrhovat
terapie a utekl se schovat. Rovnou mezi šílence.
Nebude v tom ani trochu zbabělosti a nebudu tam
sám. Bez vnitřní proměny a bez pokání tam skon-
číme brzy všichni!

MfD, 18. 2. 2012, str. 11
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PROJEV PREZIDENTA,
KTERÝ SVĚT NESLYŠEL…
Milí spoluobčané, tuneláři, flákači na dávkách, milí
zloději a kurvy,

sedmdesát pět let jste v tento den slyšeli z úst
mých předchůdců v různých obměnách totéž: jak
naše země vzkvétá, kolik dalších milionů aut nám
VW a Hyundai vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak
věříme Bruselu, jak vítáme multikulturní společ-
nost a jaké krásné perspektivy soužití s nenávist-
nými ideologiemi se před námi otevírají.
Předpokládám, že jste mne nezvolili do tohoto
úřadu proto, abych vám i já lhal. 

Naše země nevzkvétá. Všechno jsme si zkurvili. 
Velký tvůrčí a duchovní potenciál nebyl smyslu-

plně využit. Za Havla se dostali k ekonomické moci
veksláci, kteří postupně rozkradli a vytunelovali
vše, co se dalo. Z veksláků se stali „podnikatelé“,
za Klause se z podnikatelů stali poslanci a zastu-
pitelé. Celá odvětví průmyslu mezitím zmizela.
Země, která mohla být kdysi hrdá na vzdělanost
svého lidu, vydává nyní obrovské prostředky na
vzdělání idiotů v multikulturních pseudooborech
a ti se pak v pražské kavárně diví, že nenajdou
práci. Zkurvili jsme si města, odstavili zemědělce
od půdy, zničili jsme fungující družstva a potraviny
vozíme z ciziny, abychom na svých polích pěstovali
jedovatou řepku, kterou pak dotujeme, abychom
zajistili zisky našemu oligarchovi. Dospělí lidé se
dnes dožívají o něco vyššího věku než kdysi jen
díky chemickým bombám zahraničních farmaceu-
tických korporací, které se za peníze daňových po-
platníků cpou nemohoucím umírajícím, jen aby jim
prodloužili utrpení, zatímco korporacím navýší
zisky.

Dovolte mi malý osobní zážitek: když jsem ne-
dávno letěl samoljotem PPF z Číny, nalezl jsem
státnický čas k tomu, abych pohlédl z okna. Viděl
jsem komplexy hytlermarketů svírající jak ocelová
obruč města, viděl jsem vymírající centra týchž
měst, viděl jsem parkoviště plná aut imbecilů, kteří
si tam vyfintění vyšli na procházku místo toho, aby
si zašli do přírody. A hned za celou tou hrůzou jsem
viděl odporné velkovesnice s domečky, které si lidé
nakoupili za lichvářské peníze cizích bank. Místo
toho, aby v klidu, pohodě, pravdě a lásce spolu sou-

ložili a náš národ přestal vymírat, věnovali se na
svých směšně malých, předražených zahrádeč-
kách grilování něčeho, co jen z velké výšky připo-
mínalo špekáčky. Ten pohled mi stačil k tomu,
abych pochopil, že naši státníci a političtí činitelé
se po desítiletí nedívali nebo nechtěli dívat ani
z oken svých letadel. 

Ale to všechno není stále ještě to hlavní.
Nejhorší je, že jsme si zkurvili i mravní prostředí.

Morálně jsme onemocněli, protože jsme si zvykli
něco jiného říkat a něco jiného si myslet. Naučili
jsme se v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého,

starat se jen o sebe. Pojmy jako láska, přátelství,
soucit, pokora či odpuštění ztratily svou hloubku
a rozměr a pro mnohé z nás znamenají jen jakési
psychologické zvláštnosti, anebo se jeví jako za-
toulané pozdravy z dávných časů, poněkud
směšné v éře tabletů a iPadů. Jen málokteří z nás
se dokážou nahlas ozvat, máme strach. Dosavadní
režim – vyzbrojen svou pyšnou a nesnášenlivou
multikulturní ideologií – ponížil pracujícího člověka
na výrobní sílu a díky dluhům z něj učinil výrobní
nástroj. Z nadaných a svéprávných lidí, důmyslně
hospodařících ve své zemi, udělal pomocí multi-
kulturní propagandy a hypotéčního otroctví
šroubky jakéhosi obludně velkého, rachotícího
a páchnoucího stroje, o němž nikdo neví, jaký má
vlastně smysl. Nedokáže nic víc, než se zadlužovat
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a zvolna, ale nezadržitelně opotřebovávat sám
sebe a všechny své šroubky, přičemž preferuje pa-
razity a příjemce dotací, kteří terorizují své okolí
a jsou živeni z daní pracujících.

Mluvím-li o zkaženém mravním ovzduší, nemlu-
vím tím pouze o pánech, kteří se nedívají z oken
letadel. Mluvím o nás všech. Všichni jsme si totiž
na multikulturně socialistický, bruselský systém
plný grantů a dotací zvykli a přijali ho za nezměni-
telný fakt a tím ho vlastně udržovali. Jinými slovy:
všichni jsme – byť pochopitelně každý v jiné míře
– za chod totalitní bruselsko-socialistické mašiné-
rie odpovědni, nikdo nejsme jen její obětí, ale
všichni jsme zároveň jejími spolutvůrci.

Proč o tom mluvím: bylo by velmi nerozumné
chápat smutné dědictví posledních sedmdesáti
pěti let jako cosi cizího, co nám odkázal vzdálený
příbuzný. Musíme toto dědictví naopak přijmout
jako něco, čeho jsme se my sami na sobě dopustili.
Přijmeme-li to tak, pochopíme, že jen na nás všech
je, abychom s tím něco udělali. Svádět všechno na
předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to
neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo
oslabit povinnost, která dnes stojí před každým
z nás, totiž povinnost samostatně, svobodně, ro-
zumně a rychle jednat. Nemylme se: sebelepší
vláda, sebelepší parlament i sebelepší, byť sprostě
mluvící nebo spící prezident toho sami mnoho ne-
zmohou. Svoboda a demokracie znamená přece
spoluúčast a tudíž spoluodpovědnost všech.

Jak z těchto sraček ven?
Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či

chudým příbuzným kohokoli jiného. Můžeme sice
od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale mu-
síme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rov-
noprávní partneři, kteří mají také co nabídnout.
Dotace a granty jsou korupčním jedem, kdy praco-

vitějším národům odebíráme jejich prostředky
a u nás je věnujeme zlodějům a parazitům. Po celé
zemi se rozšířily nesmyslná pseudoškolení a pseu-
dospolky za miliony, nesmyslné stavby a projekty
za miliardy a přitom naše dálnice pořád vedou od-

nikud nikam a ani za pětasedmdesát let po Hitle-
rovi nepropojují ani ten Berlín s Vídní.

Jsme malá země, ale přesto jsme byli kdysi du-
chovní křižovatkou Evropy. Proč bychom se jí opět
nemohli stát? Ale my přitom nejsme ani tou logis-
tickou křižovatkou. Lidé k nám nejezdí, protože po
přeplněných, rozbitých silnicích se k nám nedá do-
stat, přičemž dálnice nejsou dokončeny. Lidé u nás
dokonce už nechtějí ani tankovat předražený ben-
zín, jímž prakticky okrádáme vlastní lid. Ekotero-
risti zastavili stavby dálnic a nutí nás přimíchávat
řepku do benzínu, zatímco jejich poskoci v parla-
mentu prosadili zákony, díky nimž platíme parazi-
tům za sluneční elektrárny postavené na
nejúrodnější půdě, dnes navždy zničené herbicidy
a jinými jedy.

Domácí mafie těch, kteří se nedívají z oken
svých letadel a jedí speciálně vykrmená prasata,
žije a kalí vody, ale není už naším hlavním nepří-
telem. Tím méně je jím jakákoli mafie meziná-
rodní. Naším největším nepřítelem jsou dnes naše
vlastní špatné vlastnosti. Lhostejnost k věcem
obecným, ješitnost, ctižádost, sobectví, osobní
ambice a rivality. Na tomto poli nás čeká teprve
hlavní zápas. Našim představitelům nevadí exe-
kutorské mafie okrádající lid, nevadí jim nefun-
gující mafie soudní, nevadí jim mafie úředníků,Svině zbořená. Autorem sochy je Vítězslav Netr-

vala.  Foto Visio Art Galerie
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tunelujících stát zevnitř. Nevadí jim ani bruselský
diktát a přípravy na přísun nekompatibilních men-
šin, které navždy změní tvář našich měst a vesnic,
které se stanou nebezpečným a špinavým mís-
tem k životu. Nevadí jim, že naši pracující občané
se stávají obyvateli druhé kategorie, kteří se musí
bát jakéhokoliv svobodného projevu, aby nebyli
obviněni z diskriminace.
Milí spoluobčané!

Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím
vám: o republice samostatné, svobodné, demokra-
tické, o republice hospodářsky prosperující a zá-
roveň sociálně spravedlivé, zkrátka o republice
lidské, která slouží člověku a ne multikulturu ší-
lenství. O republice všestranně vzdělaných lidí,
protože bez nich nelze řešit žádný z našich pro-
blémů. Lidských, ekonomických, ekologických, so-
ciálních i politických.

Můj nejvýznačnější předchůdce zahájil svůj
první projev citátem z Komenského. Dovolte mi,
abych já svůj první projev ukončil vlastní parafrází
téhož výroku:

Tvá vláda, lide, se k tobě navrátila a tys to
všechno zkurvil a vrátil ji zpět do rukou mafie.

Proto jsi tam, kde jsi. Přeji ti hezký pracovní týden,
abys z almužny zaplatil předražený benzín, cigára
i Becherovku. Konec konců z přemrštěných daní
za všechno, na co se podíváš, jsou placeni všichni

paraziti, kteří se ti smějí, když jdeš po celodenní
směně večer z práce. 

Konec konců, z těch daní jsem placen i já.
Váš MILOŠ
*******************************
Miloš mě poprosil, jestli bych mu nepřipravil

projev ve smyslu jeho posledních Rozhovorů z Lán,
tak jsem mu vyhověl. I proto se jedná o projev,
který svět neslyšel... a bohužel asi ani neuslyší.
Nemáme politika, který by přiznal skutečný stav
věcí. Mimochodem, z originálního projevu V. H.
jsem toho mnoho nezměnil, takže klidně můžeme
začít znova a lépe... 

P.S. Další Zemanův "průser" jsem zaregistroval
v neděli ve večerních zprávách

a musel jsem se smát propukající hysterii. Cho-
dím teď na kurz a v pondělí ráno, když jsem vstou-
pil do učebny, několik „spolužaček" sedělo u PC
a probíraly ohlasy. 

Jedna s nejvíce proříznutou pusou pronesla
úžasný výrok: „Tady se rozkradly miliardy, nikomu
to nikdy nevadilo, a teď se budou řešit kundy!!!"

Svatá prostoto, jak úžasný je ten zdravý selský
rozum.

P.S. P.S. Případní demonstranti, co jste dělali, kde
jste byli, když papátunel Václav Klaus vyhlásil
amnestii?

4. 11. 2014 v 11:11 hod
Ladislav VĚTVIČKA

hlasatel Mlade Fronty Fčil, s využitim 25 let sta-
rého projevu V. H. z 1. 1. 1990 

(Dostali jsme do redakce opakovaně mailem).
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Psát každé září o výročí událostí 11. září 2001
ve Spojených státech amerických je stále nároč-
nější disciplína. I šestnáct let po útocích je jakékoli
smysluplné reflexe ve veřejném prostoru jako ša-
fránu a zdá se, že už to lidi ani příliš nezajímá. Ti,
co o 11. září něco vědět chtěli, si relevantní infor-
mace zjistili a prostudovali nebo si přečetli náš ob-
sáhlý seriál. A ti, co se chtějí nechat obelhávat? Ti
stále věří oficiální verzi – nebo to umně předstírají,
aby nebyli označeni za konspirační teoretiky –,
podle níž na USA zaútočilo 19 Arabů, kteří s nožíky
na otvírání krabic přemohli posádku čtyř letadel,
s nimiž si nerušeně létali po Americe, zatímco
vzdušná obrana, která je měla sestřelit, se potulo-
vala někde nad Aljaškou, protože ten den zrovna
probíhala rozsáhlá cvičení, jejichž
cílem bylo – jako na potvoru – nacvi-
čování obrany proti teroristickým
útokům… A potom se dvěma letadly
zbořili tři mrakodrapy.

A novináři? Škoda slov. Ti se každý
rok předhánějí v tom, kdo napíše nebo
vysloví větší hloupost. Fake news
hadr. Letos například Seznam zprávy
připomněly výročí 11. září 2001 tím,
že udělaly rozhovor s hochštaplerem
Jiřím Boudníkem, architektem, jenž se
proslavil vyprávěním slabomyslné his-
torky, kterak pomáhal zachraňovat lidi
po útocích a pro hasiče a záchranáře
navíc zhotovil trojrozměrný model místa katastrofy.
A shodou okolností pracoval pro majitele zříceného
Světového obchodního centra Larryho Silversteina,
jenž si výhodně pojistil budovy těsně před útoky,
o kterých dopředu věděla snad polovina New Yorku,
a „vyvařil“ na tom přes 4,6 miliardy dolarů. 

Kdo si chce tehdejší události, které odstartovaly
nekonečné válčení a globalizační utahování
šroubů, připomenout, stačí mu výstižné pětiminu-
tové video, jež ironicky shrnuje celou bizarní story,
kterou se nám média snažila tlouct do hlavy. Byla
by to ohromná legrace, kdyby to nebylo k pláči.

Přesto se každý rok objeví i několik střípků
a příběhů, které stojí za připomenutí. Letos to je

například článek z Lidových novin s názvem Obětí
11. září přibývá. Trosky WTC byly jedovaté, i když
hasičům tvrdili opak. Desítky jich teď umírají. Jde
o příběh táty a syna, hasiče a policisty, kteří oba
strávili v troskách zřícených budov Světového ob-
chodního centra po teroristických útocích 11. září
2001 dlouhé týdny ve snaze někoho zachránit. Po-
ručík Raymond Alexander (76) i jeho syn Robert
(43) loni zemřeli na rakovinu, kterou lékaři spojili
s látkami, jichž se nadýchali na Ground Zero.

Šéf newyorských hasičů Daniel Nigro při letoš-
ním ceremoniálu. „Nevíme, kde se ztráty zastaví.
Nikdo to neví. Víme pouze to, že velké množství
našich příslušníků je nemocných a že počet lidí,
kteří přišli o život kvůli 11. září, se bude rok od

roku zvyšovat.“ Záchranáři z Ground Zero trpí ne-
mocemi a umírají, protože dýchali vzduch, v němž
týdny hořely toxické látky ze zřícených obřích kan-
celářských budov.

To nejpodstatnější je ale v článku pouze jemně
naznačeno – azbest. Ground Zero je samo osobě
jedním z nejdražších pozemků na světě. S budo-
vami, které na něm po tři desítky let stály, to už
však taková sláva nebyla. Příčin bylo víc. Zpočátku
se potýkaly s nízkou obsazeností a obzvlášť v prv-
ním desetiletí mocně prodělávaly, nevýhodou byly
i nevhodné kancelářské prostory, nízké stropy, po-
zději problémy s moderním internetovým připoje-
ním či galvanická koroze narušující spoje hliníkové

Výročí 11. září 2001: Další kolo lží, dezinformací
a mystifikací. A jedno azbestové tajemství
MILAN VIDLÁK
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fasády s ocelovou konstrukcí exteriéru… Mezi ty
nejvýznamnější patřil azbest. Nosníky pater budov
WTC tvořily tisíce svářených ocelových tyčí, jež byly
v době stavby vystříkány azbestovou izolací. Už
během stavby Dvojčat, v roce 1971, bylo kvůli ne-
příznivým účinkům na lidské zdraví sprejování az-
bestu na konstrukci budov zakázáno.

Od poloviny 80. let, kdy byly karcinogenní
účinky této látky potvrzeny, začalo město po vlast-
níkovi – kterým byl až do 24. července, kdy přešlo
WTC do rukou Larryho Silversteina, správní úřad
Port Authority of New York and New Jersey (PA-
NYNJ) – požadovat, aby byl azbest, jehož se pou-
žilo podle některých odhadů na 400 tun, ze všech
budov WTC odstraněn. Renovace by však byla
dosti nákladná. Jen na odstranění samotného az-
bestu by bylo potřeba minimálně
200 milionů dolarů, dalších 800
milionů by spolkla oprava elek-
trických, datových a vzduchotech-
nických zařízení, a tak ji úřad
PANYNJ neustále úspěšně odda-
loval. Dokonce několikrát žádal
o povolení budovy strhnout říze-
nou demolicí, ani to ale nebylo
kvůli nebezpečné látce, jež by se
nekontrolovaně rozptýlila po New
Yorku, přijatelné.

Jiné možné řešení, demontáž
a znovupostavení WTC, by si vyžá-
dalo závratných 5–15 miliard dolarů. Vlastník se
tedy už roky snažil budovy prodat, nikdo však
neměl z pochopitelných důvodů zájem. Zkraje roku
2001 se ještě pokusil PANYNJ tristní pozici zvrátit
žalobou, jíž chtěl přimět svou pojišťovací společ-
nost k proplacení renovace kvůli azbestu. U soudu
však taky neuspěl, čímž se budovy staly zcela ne-
prodejnými. Než přišel Larry Silverstein, jenž se
demolice budov dočkal velice záhy.

„Je to splněný sen,“ pochvaloval si po uzavření
smlouvy magnát, který už dříve označil svou touhu
vlastnit WTC za „nutkavou“. „Budeme mít pod kon-
trolou vysoce ceněný majetek a budeme usilovat
o rozvoj jeho potenciálu posunutím na novou úro-
veň.“ Nebýt tří pozoruhodných detailů a náhod,
musel by být přitom považován za úplného pitomce
– proč by chtěl někdo při smyslech vlastnit takový
propadák?

První šťastnou okolností bylo uzavření pojistky
zahrnující zničení teroristickým útokem ve výši

3,55 miliardy dolarů v kombinaci s nájemní smlou-
vou se vskutku neobvyklou klauzulí: „Pokud se bu-
dovy stanou terčem teroristického útoku, veškeré
platební povinnosti nájemce budou zrušeny.“ Ji-
nými slovy: nájemce nebude muset platit nájem,
ale inkasuje peníze z pojistky. Druhým podstatným
detailem je povinnost vyplývající ze smlouvy, a sice
že nájemce musí v případě teroristického útoku na
pozemcích znovu stavět. A třetím skutečnost, že
se budovy za pouhých 48 dní opravdu zřítily.

11. září roku 2001 tak zčistajasna smázlo něko-
lik much jednou ranou. Zmizel třeba problém s az-
bestem. Jaký zákon by teď mohl postihnout
rozptýlení jedovatých látek, kromě azbestu třeba
zplodin z PVC, dioxinů, olova či rtuti z osvětlení, po
celém New Yorku?

Cena byla, pravda, vysoká. Celkem bylo zdraví
nebezpečnému prachu a zplodinám v dolním Man-
hattanu bezprostředně vystaveno na 410 000 lidí.
Podle poznatků programu WTC Medical Monitoring
Treatment se již u asi 20 000 z nich projevila v mi-
nulých letech vážná respirační onemocnění. Dal-
ším následkem je rychlý rozvoj rakoviny u lidí
zasažených prachem ze zřícených budov. New
York City Department of Health hlásilo víc než tisíc
úmrtí.

na respirační onemocnění u policistů a hasičů
zasahujících v den tragédie, dobrovolníků pro od-
klízení sutin či místních obyvatel. Poručík Raymond
Alexander (76) i jeho syn Robert (43), kteří loni
zemřeli na rakovinu, již lékaři spojili s látkami, jichž
se nadýchali na Ground Zero, rozhodně nejsou po-
slední. O azbestu se však, jak jistě tušíte, příliš ne-
píše.

12. 9. 2017
Časopis Šifra
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Zbrojársky priemysel a vývoj nielen závisia od
napätia, ale sa aj usilujú z hľadiska prosperity ho
všeobecne udržiavať.

V šokujúcej knihe Utajená zákulisí (vydavate-
ľstvo Petrklíč, Praha 2009) český autor Miroslav
Polreich zúročil svoje dlhoročné profesionálne skú-
senosti a nevšedné analytické schopnosti. Medzi-
časom dielo vyšlo v aktualizovanej
a dokumentačne doplnenej podobe pod názvom
Špioni v diplomacii a s podtitulom Česká stopa při
řešení krizových situací v mezinárodní politice (Na-
kladatelství Brána, Praha 2016). 

Uznávaný expert na problematiku vzájomných
vzťahov a špecifických záujmov medzi rozličnými
entitami okrem iného konštatuje, že rozdelenie
Československa bez referenda bolo správne poli-
tické rozhodnutie, pretože zabránilo mediálne vy-
stupňovať animozitu medzi Slovákmi a Čechmi.
Naopak – negatívne hodnotí nevypísanie referenda
v prípade vstupu do NATO, pretože bolo zrejmé, že
by občania tento krok neschválili. Ešte kurióznejšie
vyznieva referendum o vstupe do Európskej únie,
kde bol kladný výsledok vopred jasný a jedno-
značne ho podporovali predstavitelia všetkých čes-
kých parlamentných strán, takže išlo iba o to, kto
zinkasuje vyčlenených 200 miliónov Kč na nezmy-
selnú propagačnú kampaň.

Pozoruhodné sú autorove informácie o privati-
zácii mocenských štruktúr, pričom zďaleka nejde
iba o známe bezpečnostné služby, ochranky či de-
tektívne kancelárie, ale o organizované vojenské
útvary a rozviedky, ktoré pracujú úplne voľne
v medzinárodnom prostredí. V týchto inštitúciách

nerozhoduje faktor
národnosti alebo
štátnej príslušnosti,
ale objednávky
a trhovej ceny.
Autor upozorňuje
na to, že privátny
sektor vždy hľadá možnosť dosiahnuť maximálny
zisk. Preto je najvýhodnejšie podnikanie v labilnom
bezpečnostnom prostredí, najlepšie priamo v krí-
zovej oblasti. Je to pochopiteľné, lebo cena zahŕňa
aj absolútne riziko – smrť. Zbrojársky priemysel
a vývoj nielen závisia od napätia, ale sa aj usilujú
z hľadiska prosperity ho všeobecne udržiavať.

Prezentované poznatky sú unikátnym svedec-
tvom, pretože Miroslav Polreich sa osobne podieľal
na sprostredkovaní dôležitých rokovaní medzi spra-
vodajskými službami USA a Sovietskeho zväzu či ne-
skôr Ruskej federácie. Od riešenia viacerých
historických kríz globálneho významu dospieva k re-
flexii súčasného stavu a k prognózam budúceho vý-
voja. Publikáciu možno charakterizovať ako výrazný
príspevok k politologickému uvažovaniu a k objek-
tívnemu pohľadu na pozadie kľúčových spoločen-
ských udalostí. Edičný projekt zároveň potvrdzuje
skutočnosť, že špionáž predstavuje najefektívnejší
nástroj diplomatického pôsobenia, tak v súvislosti
s odvracaním hrozieb vzniku medzinárodných kon-
fliktov, ako aj v spojitosti so schopnosťou nachádzať
východiská z labyrintov ozbrojených konfrontácií
v najrozmanitejších častiach sveta, do ktorých sa
projektujú záujmy rozhodujúcich veľmocí.

25. 9. 2017

Špionáž ako efektívna diplomacia
PAVOL JANÍK
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Maklér
PAVOL JANÍK

Úvodom treba otvorene zdôrazniť, že od vydania
prekladu knihy Johna Grishama Maklér (Ikar, Bra-
tislava) i originálu The Broker (Random House, New
York) uplynulo 12 rokov. To však nič nemení na ak-
tuálnej potrebe k dielu sa s odstupom času vrátiť
práve vzhľadom na jeho kvalitu, ktorá sa z kniž-
ného trhu čoraz zreteľnejšie vytráca. Autor sa vo
všeobecnosti pokladá za experta na romány
z právnického prostredia, ale v pertraktovanom
diele ukazuje dôvernú znalosť psychológie, politiky,
lobizmu a rozličných sfér
špionáže. Skutočne jedi-
nou vecnou chybou je
označenie ruskej vojen-
skej rozviedky GRU za
následnícku organizáciu
KGB. Niekdajší Výbor
štátnej bezpečnosti (KGB)
sa v skutočnosti podľa
amerického vzoru rozde-
lil na Službu vonkajšej
rozviedky – SVR (zodpo-
vedá CIA), Federálnu
službu bezpečnosti – FSB (obdoba FBI), Federálnu
agentúru vládnych komunikácií a informácií –
FAPSI (náprotivok NSA) atď. Aj v preklade Aleny
Redlingerovej (redigovala Ina Martinová) je len
jeden preklep (dvojnásobné uvedenie zvratného
zámena „sa“ – pred slovesom i po ňom). Takýto
mizivý výskyt nedostatkov je dnes už v oblasti
knižného priemyslu absolútnou raritou.

Publikáciu možno charakterizovať ako politický
triler, pretože čitateľov prostredníctvom dramatic-
kého príbehu zoznamuje s praktikami v mocen-
skom centre USA, v ktorom sa síce striedajú
prezidenti a ďalší politici, ale pretrváva zákulisný
vplyv lobistov a tajných služieb. Pozoruhodné sú
väzby s renomovanými a dôveryhodnými médiami.
V dejovej konštelácii románu je kľúčový investiga-
tívny žurnalista denníka Washington Post napojený
na riaditeľa CIA a na jeho žiadosť prináša vyvážené
materiály, čo v praxi znamená, že píše v prospech
šéfa Ústrednej spravodajskej agentúry. Noviny
New York Times v tom istom období na želanie no-
vého prezidenta morálne likvidujú zvyšky dobrej

povesti exprezidenta, ktorého bez akýchkoľvek
dôkazov na titulných stránkach obviňujú v rámci
vymysleného korupčného škandálu. Podobnosť
s rozličnými udalosťami, aférami a kauzami v útro-
bách slovenského mediálneho hnojiska je číro ná-
hodná. Skrátka – aj volení vládcovia a strážni psi
demokracie bývajú nahí.

Mimochodom – v románe FBI vyšetruje vykon-
štruovanú verziu, podľa ktorej predchádzajúci pre-
zident udelil milosť ústrednej postave príbehu –

prominentnému washing-
tonskému právnikovi za
úplatok. No prezident mu
milosť udelil na návrh šéfa
CIA, ktorý advokáta pod
iným menom tajne presu-
nul do Európy, zároveň
však vyslal signál výzved-
ným službám Číny, Izraela,
Ruska a Saudskej Arábie,
aby ho mali možnosť fy-
zicky odstrániť. Ak by sa to
nepodarilo cudzím aten-

tátnikom, má riaditeľ Ústrednej spravodajskej
služby v pohotovosti svoj tím, ktorý vraždí aj ob-
čanov USA, lenže radšej nie na vlastnej pôde, ale
v zahraničí.

Z kompozičného hľadiska je dielo dejovo asi do
prvej polovice relatívne stereotypné. Popri pútavom
a pestrom psychologickom prieniku do postáv roz-
ličnej spoločenskej i geografickej proveniencie je
text zbytočne zaťažovaný lokálnou jazykovou a his-
torickou faktografiou, ktorá z knihy miestami robí
niečo medzi učebnicou taliančiny a turistickou prí-
ručkou venovanou predovšetkým Bologni. Príbeh
sa výrazne rozvinie najmä v poslednej tretine 300-
stranovej publikácie, pričom asi záverečných 10 %
obsahuje neočakávané zvraty a prekvapujúce po-
znatky, vrátane spôsobov ako rozsiahlymi lesnými
požiarmi utajiť štart rakiet, ktoré vynášajú na
obežnú dráhu špionážne družice. Ale nechajme
niečo aj pre záujemcov, ktorí môžu i po čase siah-
nuť po diele, ktoré – na rozdiel od mnohých súčas-
ných literárnych produktov a tzv. bestsellerov – si
udržuje vysokú úroveň z viacerých zorných uhlov.
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V povídce Edgara Allana Poea Ukradený dopis
řeší detektiv Dupin úkol, s nímž si neví rady ani
věhlasná pařížská policie. Zákeřný ministr D. od-
cizí z královských komnat kompromitující dopis
jisté dámy a ohrožuje tak čest její i vysoce posta-
veného adresáta. Nikoli tím, že by ho zveřejnil, ale
pouze tím, že ho vlastní a může ho kdykoli použít
k vydírání. Podobnost s dneškem není čistě ná-
hodná, až na starosvětskou eleganci jednajících
osob!

Dupin v besedě u krbu svému anonymnímu Wat-
sonovi, jímž je bezpochyby sám Poe, odůvodňuje
neúspěch policie faktem, že ministr je nejen ma-
tematik, ale také básník. Policejní prefekt totiž za-
stává názor, že „všichni básníci jsou blázni“. Dupin
však kontruje: „Jako básník a matematik usuzuje
správně. Kdyby byl jen matematik, nebyl by scho-
pen správně usuzovat a byl by vydán na pospas
prefektovi.“ Ukradený dopis by policie, která něko-
likrát za ministrovy nepřítomnosti jeho byt obrátila
naruby, bezpochyby objevila. Ale protože je i bás-
ník, splakala nad výdělkem. Čtenáři jistě vědí, že
Dupin osudný dopis pomocí jasnozřivé dedukce
najde a zachrání pověst vysokých osobností i zná-
sobí pověst svou.

Teď se dostávám ke kořenu věci. EMIL HRUŠKA
přichází s knihou STÍNY NAD BELGIÍ (Nakladatelství
Epocha, Praha 2017, knihu doprovází exkluzivní fo-
tografie z autorova osobního archivu), jež na první
pohled může zklamat čtenáře, kteří se těší na jeho
další publikace z období Protektorátu Čechy a Mo-
rava, jejž má autor takříkajíc v malíčku.

V malíčku anebo přímo v hrsti má totiž archivy,
jež dokáže nejen díky ostrovtipu, ale i dokonalé
znalosti němčiny záviděníhodným způsobem pro-
šťárat a vytěžit. V tomto směru je tedy Poeův ma-
tematik.

Jenže spisovatel literatury faktu Emil Hruška
je také a snad především básník: prodírá se za-
prášenou historií, aby na světlo vytáhl překvapi-
vou metaforu, jakože historie je přeplněnou
pokladnicí metafor. Jistě – je rovněž prozaik, ale
poezie a próza v jeho případě seděly v jedné la-
vici.

Teď k tomu zklamání. Nepotrvá dlouho. Zatímco
knih o protektorátu je za výlohami českých knih-

kupectví naseto až
přeseto, knih o Bel-
gii jako takové je
jako šafránu. (Sa-
mozřejmě nemys-
lím na bedekry!)
Ostatně nejsme
s neznalostí sami:
snad každý tele-
vizní divák lituje
Hercula Poirota,
kolikrát musí za-
bedněné Angličany poučovat, že není francouzský
žabožrout, a s údivem přijímá informaci, že bel-
gické miniatury jsou největší!

Emil Hruška si předsevzal pojednat o této zemi
coby útočišti islámských teroristů, jimž tamní po-
licie čelí jaksi váhavě. Islám v evropských ulicích
je jisté novum, ale Belgie zažila v historicky ne-
dávné době i teroristické útoky jiného „druhu“,
může se „pochlubit“ i masovým vrahem. Navíc se
sama jako stát dopustila nesmírných zločinů ve
„svém“ Kongu, zločinů, jež si i moje generace pa-
matuje z filmových týdeníků.

To vše způsobuje, že na hlavní město Evropy
padá jeden stín za druhým, a právě na temná místa
si Hruška posvítil. Má na to právo, neboť si do Bel-
gie nezaskočil pro povrchní reportáž, ale profesně
v ní řadu let působil.

Jestliže se můžeme i na internetu dočíst, že čle-
nové „brabantské bandy“ v letech 1982-1985 za-
vraždili v Brabantsku 28 lidí na veřejných místech,
v restauracích a supermarketech, nicméně nebyli
policií odhaleni, ba dokonce „pátrání bylo cíleně
sabotováno a pachatelé měli státní podporu“, po-
ložíme si nutně otázku, zda je s tzv. demokratickou
společností vše v pořádku.

Už kdyby Hruška jen zaznamenal řetěz těchto
událostí, byla by kniha cenná. Ale on také vysvět-
luje, pokouší se nalézt propojení – i mezinárodní –
zločinu a státu, respektive států.

Především jde k pramenům. Německo a Belgie
– jejich vztah by vydal na desítky svazků. Belgie
byla vždycky na ráně, a i když se zaštiťovala neu-
tralitou, převalilo se přes její území mnoho nevíta-
ných i „vítaných“ armád. Stejně jako

Minulost vrhá dlouhé stíny
KAREL SÝS
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Československo měla Belgie svou německou pátou
kolonu a prodělala s ní obdobné martyrium.

Čtenáře možná překvapí, že kdysi oblíbená fi-
gurka dětských komiksů – detektiv Tintin (neplést
s neméně populárním psíkem Rin Tin Tinem!) – se
vylíhla v hlavě belgického kolaboranta Georga Pro-
spera Remiho, zvaného Hergé. Kreslíř Remi se
zhlédl v Léonu Degrellim, Valonu, který vstoupil do
cizinecké legie SS Wallonie. (Za zmínku stojí, že
obdobná legie Langemarck prodělala výcvik v čes-
kých, pardon protektorátních Milovicích!)

Degrelle dokonce tvrdil, že Tintin byl jeho
nápad a že ho Hergé oblékl do jeho oblíbených
golfek! Nedávno vyšla Tintinova dobrodružství
i v Česku, včetně trapného seriálu Tintin v zemi
Sovětů!

Na každé stránce knihy čtenář něco zajímavého
najde a možná si řekne: Ta na první pohled nudná
Belgie stojí za pozornost. Ale narodit bych se v ní
asi nechtěl!

Minulost opravdu vrhá dlouhé stíny – a někdy
hodně daleko do budoucnosti.

Ještě se mi líbí na zemi
KAREL SÝS

O Ivanu Skálovi (6. 10. 1922
– 6. 2. 1997) se říkalo, že šlápl
na hrdlo své písni a obětoval ji
do služeb chvíle. Sám ostatně
tuto charakteristiku podporo-
val. Zatímco však jeho kriti-
kové (dokud ještě nějací byli;
nemám totiž na mysli karika-
tury supů, kteří se vrhají na
vše, co jim umožní získat za-
smrádlý drobek z panského
stolu) službu současnosti po-
važovali za degradaci, pokle-
sek, výprodej talentu, Skála se
k ní hlásil s hrdostí.

Existuje vůbec poezie ne-
časová? Nadčasová jistě. Po-
ezie, která se nestydí za
záhon, na němž vyrostla,
vstupuje právě díky časovosti
do nezapomnění. Poezie, jež
se tváří, jako by pro ni hodinky netikaly, se při
porodu nenadechne. To je v nejlepším případě
„věčné“ veršování do památníčků, to je ta „po-
hádka mládí, která se nevrátí“ ani za císaře
pána, ani za tatíčka Masarýčka, ani za Emila I.,
ani za Jakeše, tím méně za Emila II. A v horším
případě jsou to opusy sběratelů alpakových cen
a devizových pochval, kteří po materiální stránce
žijí náramně časově, aby podvedenému publiku
předstírali, že jim z hlavy trčí anténa zastrčená
do Všehomíra.

Pořadatelé této sbírky dosud
nevydaných básní Ivana Skály
se básním časovým, spjatým
s mravní bídou restaurace kapi-
talismu, nijak nevyhýbali. Ani by
neuspěli – básník žijící v nuce-
ném ústraní, opuštěn bývalými
nohsledy i „přáteli“, kritikou i kr-
kavci (ti odtáhli na lukrativnější
loviště a vyrojili se teprve při po-
hřbu; jejich nekrology zůstanou
trvalým dokumentem polistopa-
dové zhovadilosti), nemohl jinak
než dennodenně přemýšlet
o katastrofě, která postihla hlu-
binu jeho bezpečnosti.

A tady jsme se dočkali nej-
většího překvapení. Místo
ukřivděných častušek a pla-
ných jeremiád jsme v pozůsta-
losti nalezli ucelený obraz

světa, v němž je sice zoufalé básnit, ale v němž je
přece nutno žít a dovést do konce zápas s černým
andělem, ještě než budeme tiší a doslovní, ještě
než pozpátku odcouváme k hlíně.

Zcela zřetelně rozeznáme, kdy verše vznikly.
Tato doba, doba Buckinghamů a Jagů, jim však
volky nevolky vystavuje vízum do budoucnosti.
A v ní již nebude místa pro vlky.

(Doslov ke stejnojmennému výboru básní Ivana
Skály, vydal VNK  v nakladatelství OREGO, v roce
1996)
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„Můj refrén se mnou světem kráčí stále křížem
kráž“ zpíval Karel Gott gramaticky poněkud ne-
správně kvůli rýmu „dokud dech mi stačí: já jsem
váš“.

Eva Frantinová na křížových výpravách světem
ustaluje život, který žel tak rychle utíká a kdo jen
chvilku tiskne spoušť, už stojí opodál. Říkám „usta-
luje“, i když dnešní fotografická technika se skoro
nezná k vývojce ani k ustalovači. A přece to byly
dva krásné pochody, jaké by nenapsal ani c. a k.
dvorní skladatel Johann Strauss z Vídně ani muzi-
kus natus Josef Hotový ze dvora v Radějovicích.

Neviditelný obraz se nejprve vyvinul do své pře-
vrácené podoby jako punčocha navlečená naruby,
aby se vzápětí ustálil v konečném tvaru, co nejvěr-
nějším předloze.

A co se věrnosti týče? Fotografie se zrodila v
temných komorách z člověčí touhy znesmrtelnit se
pro budoucnost v co nejvěrnější podobě. Ne vždy
věčnost zvítězila nad zmarem. Nicméně co dosud
neobratná čerň a běl ubraly na věrnosti, to zase
přidaly na kráse. Na daguerrotypiích nebyly vidět
červené nosy a něžné stíny zjemňovaly stařecké
vrásky. Jenomže to tenkrát ještě kreslilo poctivé
kutnohorské stříbro!

Stříbro vládlo fotografii více než století a vládlo
dobře. Živoucím důkazem je geniální fotograf-cho-
dec František Dostál, který má snad i oči černo-
bílé.

Pokrok však musí být, i kdyby na uhličitan sodný
nebylo. A tak místo rozvažování, co zvěčnit a co za-
pudit stačí mačkat a mačkat a mačkat.

Eva Frantinová patří do čeledi fotografů, kteří jen
nemačkají, a než zmačknou, sakramentsky si to
rozmyslí. Mačkají, jen když usoudí, že objekt jejich
mačkání souzní s archetypy usídlenými v jejich du-
ších.

Co se nadřeli andělé s chýší svaté Panny, aby ji
dovlekli z Palestiny na Loretánské náměstí! My,
smrtelníci bez křídel, dostali jsme v náhradu ni-
kony a olympusy, a spíše než panny nás fascinují
lidé, zvířata i věci z masa i kostí. I kámen má své
maso, které se vysouší o staletí déle než pemikam.
Jak krásně se na světle vyjímá opuková konzerva,
když ji kouzelným klíčkem otevře umělec, uměl-
kyně.

A tak se do bitů, jimž ostatně málokdo rozumí,
ustálí židle, na které sedávala babička a která se
zázrakem dostala na pobřeží Jadranu. Přežije
zbožné gesto rabína i bezbožné hulákání poulič-
ního uličníka. Marilyn Monroe si bude doneko-
nečna kasat sukni, ale nikdy ji až nad kalhotky
nevykasá. Zachována zůstane zeď, která kdysi
obehnala zahrádku autorčina dětství. Příznivý vítr
nebo který čert ji přenesl z Máchovy ulice do Je-
ruzaléma a hle – velebně oprýskává tady i tam.

Zrezivělé psací stroje doklapaly, ale naklepané
verše nezrezaví. Na trávník se vysemenily smalto-
vané květy – i ony mají právo rozkvést. Který ge-
nerální štáb se smí pochlubit, že vystačí s třemi
telefony? Může být štěstí zavřeno za dveřmi číslo
13? Čas se zastavil za deset minut deset, slunce
odmítlo ukazovat jako vyhořelá Aladinova lampa.
Zvonek se nedočkal svého prstu. Pojišťovna
uklouzla na burze a připravila klienta i o deštník a
klobouk. Napoleon slezl z Heleny a v kurzu pro prů-
vodce se učí hebrejsky. Globus definitivně zkame-
něl a moře se přestala bouřit. Světu nebude
odzvoněno bronzem, nýbrž kusem plechu. Po-
slední nájemníci krále Jiřího se onoho dne sejdou
u plastikové popelnice. Je Albert Einstein relativně
větší než dromedár nebo naopak? Smí nás z ráje
vyhnat anděl spadlý ze střechy?

Kdo se umí dívat, bude mu zodpovězena každá
otázka.

Již tedy dosti řečí, když na této chodbě nám pro
radost kreslilo Evino světlo, které je – ač na první
poslech tiché – výmluvnější než báseň.

(Z vernisáže fotografií Evy Frantinové v Galerii
Futura)

Život křížem krážem
KAREL SÝS
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Cena podpisu
EVA FRANTINOVÁ

Občas lze i v pochmurné zimní Praze objevit ráj
vyhřívaný knihami, ráj náhodných objevů, ráj
plavby suchou nohou po suché zemi, když shý-
báme se k nejnižšímu regálu a knihu zapadlou za
těmi ostatními, ráj, ve kterém stojí čas, protože
kolem přešla Javánka – z Bieblovy básně, anebo
květinářka Loretka z Nezvalovy Loretky, anebo
Pražský chodec… Nekupte to za 10! Zvláště když
původní cena (ta přeškrtnutá) byla ještě včera 100!

„Antikvariát není nafukovací,“ vysvětluje proda-
vačka. A tak tu lovci knížek už dva měsíce zdvihají
a přemísťují krabice od banánů, zdvihají a pak zase
staví jednu krabici na druhou a probírají se re-
gály… Začátečníci i pokročilí – ti druzí už vědí
přesně, co za poslední dny v regálech přibylo, co
ještě neměli v rukou.

Vidím, že Nezvalova Manon tu je stále, stejně
Horovy Zápisky z nemoci, Máj…

A co Vilém Závada? Sahám po výboru poezie
Jeden život. Mám ho! A s podpisem.

Básníkův podpis za cenu pěti rohlíků. Básníkův
podpis, který nesměním ani za lístek na tramvaj.
Básníkův podpis, za který nedostanu ani poštovní
známku.

A tak podpis básníka, který poznávám (jak si ce-
níme dopisů básníků, kterým jsme posílali první
básně, a oni nám odepsali: „Pokračujte…“), roze-
vírá nade mnou deštník smutku z podivné výhry.

Deštník, který nad sebou držím za rukověť otá-
zek nad Závadou i nad těmi ostatními, otázek, které
mi vystřelily nad hlavu, když vycházím z antikvari-
átu na ulici. Do podivně nafouknutého světa, kde
by mohlo být tolik místa…

LUK 4. 10. 2017
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Paměti Bernarda Shawa
EVA FRANTINOVÁ

„Podobně jako Gabriele D�Annunzio tak i Bernard Shaw pře-
kvapí občas svět něčím originelním. Jako každý velký muž tak
i Shaw zanechá po sobě paměti, nebude je však psát, nýbrž
mluvit do gramofonu. 

Paměti vyjdou ve dvou vydáních. Nádherné vydání v omeze-
ném počtu exemplářů bude asi za 1200 K, prodávati se bude
v umělecké krabici z drahého dřeva, stříbrem okované s vlast-
noručním podpisem autora. Laciné vydání bude asi za 300
K. Prý se už také pomýšlí na ‚zkrácené vydání‘ na dvou plotnách
pro lid.“ 

A co dnes, pomýšlí se ještě na vydání knih pro lid, anebo lid
myslí už jen na rozdíl cen v Albertu a Kauflandu?
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CIKÁN JE CIKÁN – to je název knížky polské
reportérky Lidie Ostalowske, kterou vydalo
v českém překladu Lucie Zakopalové naklada-
telství Jaroslava Jiskrová – Máj a nakladatel-
ství Dokořán. Knihu doprovázejí fotografie
Karla Cudlína a vyšla původně v polském ori-
ginálu Cygan to Cygan.

Je rozdělená do několika kapitol (Limalo
hledá pravé Cikány, Prostěradlo, V černé sou-
těsce, Kachny, Afšvic, Ederlezi, Obyčejný prá-
šek, Spánek do oběda a zábava do rána, Slepice,
Romská země Její královské milosti, Kůň, Závěť Ci-
kána Feluše)…

Při čtení mi hlavou zněly melodie z Kálmánovy Čar-
dášové princezny, tak jak je hrála na klavír maminka
a já jako dítě – ohromena – u nohou klavíru snila
a naslouchala… A ještě jsem si vzpomněla: někdy
kolem roku 1967 jsme projížděli Rumunskem a vy-
kláněli se z okénka vlaku. „Tatííí, Cikáni,“ volala jsem
na tatínka, který zatím „stlal“ naše kupé pomocí na-
fukovacích matraček položených na papírové kufry.
Podél vlaku běžely cikánské děti a my jim z okénka
házeli hrst bonbónů. A jindy – cestou do bulharského
Sozopolu – jsme viděli, jak se na obzoru kolébají vozy
s plachtami. Pro mne to byl krásný obraz, poezie za-
padajícího slunce a vozy, ale maminka se ptala táty:
„A to tu dnes Vašku máme přespat v autě?“ Ráno
nám na kapotu klepali opravdoví Cikáni…

Kdo jsou tito snědí lidé? Marika věří na pověry.
Ildyka ráda pere. Pružina rád tančí – podle toho do-
stal přezdívku. Beáška žije s bílým chlapem
z Chorvatska. Andás prodal dceru do bordelu
a chlubí se: „Usmlouval jsem to na půldruhého mi-
lionu forintů. Stačí to na Suzuki.“ Kalderaš začínal
skromně, jako vekslák, a teď vyváží Romky do Ně-
mecka a Itálie nebo je prodává Maďarům jako
služky. A Agnes? Rodí jedno dítě za druhým: „Do
smetiště blesk neudeří, my jsme jako plevel“…
Prosí hosty: „Posaďte se a nedívejte se na dítě ses-
hora, nebo mu ukradnete spánek.“ S manželem žijí
jako ostatní. Víno, cigarety, bolest, vězení, dávky…
Na svobodě pak honba za sběrnými surovinami.
Řepa nepije a děti posílá do školy. V sobotu pro ně
zapálí oheň. Řepův bratr Čokoládka si přisedne
a zpívá se romská píseň Kaj Phirel o Del – Kudy
chodí Bůh. Rytmus se vyťukává lipovými lžícemi.

Romové mají i evropskou střední školu – Ghán-
dího gymnázium, které je slavné po celém Maďar-
sku. Učí se tu mytologie, jazyk, kultura, dozvíte se
tu příběhy z bývalých romských osad, pochytíte di-
alekt Beášů nebo olašských Cikánů, dozvíte se
o romském holocaustu, o Duších stromů, Králi
slunce, ale i o ghettech…

Aladár Horváth je „krajní nacionalista“, „svá-
teční obránce lidských práv“. Jeho předci byli mu-
zikanti, výrobci necek, kováři, cihláři… Jeho
dědeček nechtěl hrát Němcům a tak ho hodili do
sklepa s ledem. Umrzl v roce 1938. Aladár se do-
stal na pedagogiku v Budapešti a tady poznal
vzdělané Romy – aktivisty. Poznal i Attilu Balogha
– básníka a dnes šéfredaktora časopisu Cigany-
furo. V překladu to znamená Cikánský vrták. Jed-
nou si Aladára pozval děkan a požádal ho, aby
zapomněl, kdo je. Aladár mu dal pěstí… Tady
někde se zrodil Výbor odporu proti ghettu, kterému
Aladár předsedal.

Co znamená být Romem? Jeden z nich vy-
světluje: „Romům sebrali víru v sebe sama. Moje
generace vám ji nevrátí, není toho schopna.
Musí sama vymřít. To vy musíte znovu definovat
podstatu naší duše. Musíte aktivně zakládat
romské organizace. Stvořit mezinárodní romský
jazyk. Ukázat světu naši kulturu. Zasloužit se
o úctu evropských politiků. Sami si nemůžete
volit své zástupce, to je feudalismus. Připravte
revoluci…“

Nejeden z Romů vyrostl v muzikantské rodině.
Děda houslista, táta houslista, syn založil kapelu.
Kapela hrála a hraje dosud – mistrovsky, a třeba
i všelijak, jen ne černobíle. Hraje jako o život, o ci-
kánský život na světě.

Kniha Cikán je Cikán je vstupenkou na koncert!
LUK 27. 9. 2017

Černobílý svět
EVA FRANTINOVÁ
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Vánoce včera a dnes
PETR BURDA

Nechci vzpomínat na roky, kdy jsme ještě
všichni věřili, že nám dárky nosí Ježíšek. Dokonce
i spolužáci z rodin, kde byli oba rodiče aktivní ko-
munisté.  Spíše vzpomínám na první léta česko-
slovenské normalizace, kdy mě potkaly hned dvoje
vánoce v zeleném. Ty jedny byly zajímavé v tom,
že Československý rozhlas nezařadil na štědrove-
černí večer klasické české a moravské koledy.
V dalších dnech přišlo na vinohradskou adresu ně-
kolik prádelních košů rozhořčených dopisů. V dal-
ších létech už rozhlas na přání svých koncesionářů
nezapomněl. 

My, vojáci vzdálení pouhých třicet pět kilometrů od
matičky Prahy, jsme si koledy nejen poslechli, ale ně-
které i zazpívali při kytaře, na kterou docela obstojně
hrál vojín-absolvent, který ovládal vedle češtiny, slo-
venštiny a ruštiny také angličtinu, starořečtinu a la-
tinu. A při partiích šachu nahlodával vojáky
i poddůstojníky svým neotřelým pohledem na mar-
xismus a vědecký komunismus. A klidně se každému
přiznal, že studoval na semináři v Litoměřicích. 

Když jsem mu asi ve dvě ráno na Boží hod řekl,
že jsem si na vojnu přivezl Bibli, Chartu Organizace
Spojených národů a knihu Jana Procházky Politika
pro každého, poradil mi, kam si je v plechové skřínce
schovat tak, aby na ně při prohlídkách nepřišli sna-
živí poddůstojníci, kterí vyhazování všech věcí na
podlahu poeticky nazývali Cikánským dnem. Oboje
vánoce měly jedno společné. Sražené stoly pokryté
bílými prostěradly bez děr, rybí polévka, v níž stála
lžíce, servírovaná do hlubokého talíře a porce kapra
a také vepřový řízek přes celý mělký talíř, obojí sa-
mozřejmě s kupou bramborového salátu. Ohnutá hli-
níková lžíce zvaná bagr a trojdílný ešus měly
o vánočních svátcích pohov. A nesmím zapomenout
na vánoční balíček s několika mandarinkami a ne-
jméně kilem burských oříšků. A v rohu prostorné klu-
bovny dvoumetrový smrk ozdobený barevnými
skleněnými koulemi a prskajícími svíčkami.

Když se člověk upíše takové práci, která před-
pokládala, že budete ke svým posluchačům pro-
mlouvat také během vánočních svátků, měli jste
zaručenou  

nejen zpětnou vazbu od těch, na které jste se
obraceli, ale s drobnými dárky na vás nezapomněl
ani váš zaměstnavatel. Ať už to byla velká krabice

vánočního cukroví,
které tehdy stálo
desetinu dnešní
ceny, ale třeba také
luxusní diář
s logem firmy,
který vás celý rok
reprezentoval a do-
kazoval, že si také
jiní vaši práce váží. 

O letošních Vánocích se mi však málo známých
pochlubilo tím, že je jejich chlebodárci něčím
milým překvapili. Těšil jsem se na setkání s vrs-
tevníkem, s nímž se vídám jen párkrát do roka
a kterého obdivuji proto, že i v roce kdy oslaví se-
dmdesátku, chce ještě pracovat. V létě ve čtyřiceti
stupňových vedrech, v zimě v mrazech, které
mohou dosahovat více než dvaceti stupňů. Během
dvanáctihodinové šichty nachodí někdy tři, ale
spíše pět kilometrů a vyzná se v několika počíta-
čových programech. To všechno za šedesát korun
čistého. Vždycky když jedu kolem billboardu ohla-
šujícího konec levné práce v Čechách, tak si na něj
vzpomenu. Sešli jsme se dva dny před Štědrým
dnem. Jinak to nešlo, protože od třiadvacátého do
šestadvacátého měl tři po sobě jdoucí dvanáctiho-
dinové směny. Toho dvaadvacátého měl den řádné
dovolené, kterou nastoupil po noční směně. Bylo
vidět, že je nevyspalý a naštvaný. Zvláště když bi-
lancoval končící rok. Na moji poznámku, že když
bude pracovat přes celé vánoce, bude v balíku, jen
zavrčel, že na začátku roku jim dali podepsat
smlouvu, která výplatu všech přesčasů a svátků
zařadila do tarifu minimální mzdy. Z dvanácti od-
pracovaných hodin jim platí pouze jedenáct a půl
a každý měsíc jim určí dva dny dovolené, aby si ji
nemohli čerpat třeba po týdnech. Jako pracující
senior platí zdravotní pojištění hned dvakrát, ale
pokud by déle marodil, po krátkém čase by, s pou-
kazem na to, že přece pobírá důchod, žádnou ne-
mocenskou nedostával. A jak se dostal k vánoční
službě? Buď Vánoce, nebo Silvestra a Nový rok. 

Seděli jsme blízko rozzářené televizní obrazovky,
na níž ještě rozzářenější moderátorka hlásila, že
naše ekonomika se rozvíjí přímo zázračným tem-
pem, nezaměstnanost snad už nižší být nemůže
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a platy v naší zemi potěšitelně rostou. Můj vrstevník
nad tím znechuceně mávnul rukou. A začal vyprávět,
že v té firmě, kterou založili na samých hranicích
státu po Havlově masové amnestii dva vysocí dů-
stojníci Státní tajné bezpečnosti a tichým společní-
kem jim byl funkcionář, který knížku ve fialových
plastových deskách hodil do kontejneru už na Mi-
kuláše onoho sametového roku, se o nějakém zvý-
šení prokazatelně mizerných platů nemluví ani
v náznacích. Hravě mi spočítal, že za rok onou fintou
se dvěma tarify mzdy za stejnou práci přišel možná
až o osm tisíc korun. Pro někoho částka zaplacená
za večeři s obchodním partnerem, pro druhého
částka, která by jej mohla dostat do dluhové pasti.
Divím se, že v dnešní situaci se někdo propůjčí
k tomu, aby dvanáctkrát za rok ekonomicky diskri-
minoval pracující seniory kvůli osmi tisícovkám. No
ta bene, když stále platí, že ukradená částka vyšší
než pět tisíc českých korun je trestným činem. 

Přiznám se, že tu naštvanost přenesl také na
mně. Radit mu, aby se obrátili na soud, či Inspek-
torát práce, kde jsou úředníci solidně placeni za to,
aby dohlíželi na to, aby zaměstnavatelé nedělali
z práce otročinu, jsem nakonec vzdal. Zvlášť po té,
co se mi přiznal, že těch několik vrstevníků tvoří
partu, která si dokáže vyjít vzájemně vstříc.  Platí
nezaviněné exekuce, přemrštěně vysoké nájmy,
a aby se udrželi i v těch letech fit, zdravě a draze
jedí a dost vysokou částku ze své mizerné výplaty
nechávají v lékárnách za léky, které zdravotní po-
jišťovny nehradí a samozřejmě nezapočítávají do
částky, od které by měly peníze vracet. 

Vyšli jsme z hospody, pozdravili se s kuřáky na
chodníku a zamířili k metru. Když jsme míjeli vě-
hlasný obchodní dům, nebylo před ním jediné volné
místo k zaparkování. A u většiny aut šťastně se tvá-
řící lidé cpali do kufrů aut dárky z přetékajících ná-
kupních vozíků.

Když se levicovému intelektuálovi zadrhne život
PETR BURDA

„Jsou chvíle, kdy se slušný člověk cítí dvojnásob
trapně.“

Vzpomněl jsem si na tuto myšlenku spisovatele
Jana Procházky, ve chvíli, kdy pět úřednic úřadu
městské části a jeden neuvolněný radní stáli před
posprejovaným, na první pohled zdevastovaným ka-
ravanem, který už několik let obývá pětašedesátiletý
překladatel a spoluautor pěti samizdatů, Pavel
Hruška. 

Jeho život začínal na pražském Spořilově. Rok
1952, kdy se narodil jako druhé dítě do chudé rodiny,
historici hodnotí jako ten nejhorší v poválečné his-
torii. Ve čtyřech letech už malý Pavel chodil na pra-
videlné návštěvy do spisovatelských rodin Jana Drdy
a Adolfa Branalda. Odnášel si knižní dárky, které
střežil proti celé rodině, která často neměla co jíst.
V deseti letech změnil školu, přestěhovali se jednoho
z činžovních domů v pankrácké ulici Marie Cibul-
kové.

Zrovna tenhle dům však statečné novinářce, za-
vražděné nacisty, čest nedělal. Na pět partají jediný
záchod, dvě malé místnosti se daly vytopit plynovým
sporákem. Okna netěsnila, hluk a kouř z hospody
z vedlejšího domu obtěžoval sedm dnů v týdnu,
i když bydleli ve druhém patře. Nájem byl symbo-
lický, přesto je chudá rodina nedokázala zvládnout.

Po smrti otce, se starší Petr a mladší Pavel ocitli
v dětském domově ve středních Čechách. V domově
široko daleko známého přísným denním řádem a ši-
kanou. 

Přesto v tomhle prostředí dokázal napsat první
dvě povídky. V první se doznával ze svých pocitů
při svatém přijímání, ve druhé se svěřoval ke
svému vztahu k šachové hře. Své vrstevníky však
neoslovil.  Pro ty byla nuda zúčastnit se pionýr-
ských schůzek, natož se zaobírat náboženstvím.
Věřili svým učitelkám, které jim tloukly do hlavy, že
na mše do kostela chodí pouze staré svíčkové
baby. A šachy? To pro ně byla složitá nepochopi-
telná hra, jim stačilo, že z rádia slyšeli tří akordové
písničky.

V dalším dětském domově dostal šanci studovat
střední ekonomickou školu. Bohužel, jí nedokončil.
Prožil přelomové období od července 1968 do srpna
1969 v Praze. Proto se v samizdatech k tomuto ob-
dobí vracel, aby těžil ze svých autentických vzpomí-
nek. 

Několik let pracoval v tiskárně, v pestrém kolek-
tivu, který obsahoval jak vyhozené intelektuály, tak
čerstvě propuštěného vězně. Dokázal zvládnout
chvíle, kdy byl starší bratr na dvouleté vojně a matka
v léčebně dlouhodobě nemocných. 
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Starší bratr se z vojny vrátil necelý týden před tím,
než Pavel odešel na dva roky do zeleného. Poznal
život v odloučené jednotce, kde se jeden spoléhal
na druhého a všichni na několik vycvičených psů. 

Když se z dvouletého zeleného vandru vrátil,
začal na sobě tvrdě pracovat. Dva roky využil k sa-
mostudiu ruštiny, angličtiny a němčiny, dal na rady
těch, kteří s ním prohrávali jednu šachovou partii
za druhou, aby si už konečně dodělal maturitu. Na-
stoupil do podniku zahraničního obchodu a pět let
trávil odpoledne a večery ve školních lavicích
střední ekonomické školy. Odmaturoval. A začal
pravidelně docházet do stolní společnosti, která si
vytkla popisovat realitu pohledem menšiny. Tehdy
už sice tolerované, ale v pravidelných intervalech
šikanované.

V roce 1985 šel dům v ulici Marie Cibulkové do
plošné modernizace, s tím, že původní nájemníci
se nevrátí zpátky, ale zůstanou bydlet na modřan-
ském panelovém sídlišti v Levského ulici. Stěho-
vání zvládli bez problémů. Matčin stav v léčebně
dlouhodobě nemocných se zlepšil natolik, že se
mohla vrátit zpět do rodinného kruhu. Prožila dva
šťastné roky. Zemřela v poslední vánoční den,
pouhý týden před tím, než se zdravotní stav star-
šího bratra Petra rapidně zhoršovat až vyvrcholil
psychiatrickou hospitalizací. 

Pavel dále chodil do společnosti píšící samizdaty,
na druhý pokus se dostal na Vysokou školu ekono-
mickou a přes nelehkou životní situaci uzavřel tři se-
mestry. 

V závěru roku 1989 a v dalších letech byl aktivní
především proto, že cítil změnu v dodržování lid-
ských práv. Petrova choroba se neustále prohlubo-
vala, snažil se s ním být a ošetřovat v době, kdy byl
propuštěn z Bohnic a zajištěn nízkým invalidním dů-
chodem. Petr stále více trpěl představou, že Pavlovi
příliš komplikuje život, a kdyby nežil, mohl by Pavel
dostudovat, oženit se, zlepšovat úroveň bydlení.  

V červnu roku 1993, kdy už dva roky neměl
svého stálého obvodního lékaře, bez jediného sova
varování vyskočil z balkonu v šestém patře a za
několik minut po pádu zemřel v Pavlově náručí.
Pavlův život se změnil. Začal kouřit a především
pít, tím urychlil svůj odchod z relativně dobře pla-
ceného zaměstnání, kde právě snižovali stavy
vzhledem k rozdělení republiky. Zařadil se tak, s ji-
stým zpožděním, k onomu jednomu milionu těch,
kteří změnili po listopadových událostech roku
1989 zaměstnání. Se střídavými úspěchy se snažil

překládat a korigovat texty, většinou za oběd či ve-
čeři a odměnu v řádu stokoruny. Přestal kouřit
a neměl za co se opíjet. 

Když jste na dně, lidé to velmi rychle vycítí a obe-
rou vás o všechno, včetně střechy nad hlavou. Tu,
za dodnes nejasných okolností, v roce 1998, ztratil. 

V den voleb přijel stěhovací vůz, dekret na jiný byt
scházel a Policie si ten den, logicky, plnila jiné úkoly.
Dnes se tam vrací jen při volbách. Málokdo by chtěl
vidět často místo skonu nejbližšího člověka.   

Zkoušel štěstí na jedné z ubytoven, která posky-
tuje nocleh za určitých podmínek i zdarma, ale
všechno směřovalo k tvrdé variantě bezdomovec-
kého života. Čtyři roky na holé zemi v zalesněné
stráni kousek od frekventované výpadovky. Noci
zpestřené pravidelnými kontrolami obou Policií
s cílem vytěsnit jemu podobné z Prahy. I přes ústrky
zůstal. Znovu začal psát a scházet se s těmi, kteří
připravovali samizdaty. Krátce bydlel v domku, který
byl prodán, a on se vrátil na to samé místo, kde mezi
tím bezdomovců přibylo. 

Tentokrát ve stanu, který mu dva vandalové zli-
kvidovali na Velikonoční pondělí v roce 2014. To už
zažil šedesát kontrol městské a státní policie a právě
při nich dostal radu. Žijte v karavanu. Muselo se najít
deset lidí, aby zánovní karavan na druhé straně
Prahy koupili a dovezli na místo. Policejní kontroly
sice pokračovaly, ale byly snesitelnější, tak jak se
měnil názor na bezdomovce. Poslední rok, kdy se
karavan stál hříčkou vandalů, kteří urazili zámek,
ukradli plynové bomby a posprejovali plášť, okno
však zničila vichřice, dostal podporu městské části
v tom, že bude moci zimu strávit v azylovém domě,
i když mu scházejí léta na výplatu starobního dů-
chodu. 

Je stále svobodný a skromný, smířil se s tím, že
první peníze uvidí snad až za dva roky. V pětašede-
sáti už práci nesežene, potíže mají i lidé o deset let
mladší, i když dnes je ekonomický boom. Teprve teď
uvažuje, že poprvé ve svém životě požádá o sociální
dávky. Více zužuje strach o dvě stě kvalitních knížek,
naskládaných v karavanu, co by dar od nejbližších
přátel. 

Až po zimě přijde ke svému bydlení, aby jej vůbec
našel.  

Mrzí jej výsledky voleb, prohlašuje o sobě, že je
výjimkou v dnešním způsobu života, ale pro mě zů-
stává příkladem, že i tak mohou žít v této zemi levi-
coví intelektuálové, spoluautoři samizdatů, které
pronikly na obrazovku tzv. veřejnoprávní televize.
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Bordel podle Karla Sýse
Petr Brandtner

Básník Karel Sýs nedávno oslavil sedmdesátiny. Patří k literární
generaci, která vstupovala před čtenáře na sklonku 60. a počátku
70.let. Vydal dlouhou řadu básnických sbírek, některé z nich se vryly
do paměti i tím, že byly zarámovány půvabnými ilustracemi básní-
kova přítele Kamila Lhotáka. Sýs je ale také novinář, publicista a sží-
ravý kritik špatností ve světě kolem nás.

Dnes obdobné periodikum (za vedení Karla Sýse) vychází v podobě
týdeníku Literatura-Umění-Kultura. Sýs se tu profiluje mj. jako glo-
sátor veřejného dění, který užívá často nevybíravých obratů, ale v pů-
sobivé metaforické zkratce. Řadu jeho krátkých fejetonů v poslední
době zveřejnily také Parlamentní listy. Tyto drobné útvary na pomezí
publicistiky a literatury vycházejí Sýsovi na pokračování i knižně.
V řadě po sobě (s různě dlouhými odstupy) vyšly knihy Bordel v Če-
chách, Bordel na druhou, Bordel do třetice, Vymknuta z kloubů). Tuto
řadu nejnověji následuje právě vydaná knížka Sýsovy publicistiky
Bordel na kvadrát. Navzdory názvu se však zde nejedná o popis za-
řízení, známého za starých časů jako nevěstinec, vykřičený či prostě
veřejný dům. I když, pravda, věcí veřejných se Sýsovy postřehy týkají
vždy a bez výjimky. Proč k jejich charakteristice používá právě ono
expresivní slovo, poznáte hned, jakmile se do jeho knihy začtete. Do-
dejme jen, že vychází v nakladatelství Futura.

28. 9. 2017 

Holubička české poezie
KAREL SÝS

Marie Pujmanová, dívčím jménem Hennerová,
se narodila v rodině, která jí zaručovala vysoký ži-
votní standard. Otec byl univerzitním profesorem
církevního práva, druhý manžel František Pujman
režisérem Národního divadla. Málokdo by čekal,
že spojí svůj život s ideály levice. Úmyslně píšu
ideály, protože ani dnes nejsou naplněny, naopak,
dnes jsou usilovně zametány pod koberec a s nimi
i umělci, kteří jim prorokovali vítězství.

Nebylo to samozřejmě hned, i mladá spisova-
telka prošla léty učednickými, kdy individuální
osud hrdinů stál nad kolektivnem.

Ale záhy došlo k obratu. Tato křehká štíhlá kra-
savice podpořila mosteckou stávku v roce 1932,
postavila se aktivně na stranu španělských repub-
likánů, hluboko se ponořila do života obyčejných
lidí. Záměrně říkám ponořila, neboť spisovatelů,

kteří život lidu popisovali, má česká literatura na
rozdávání.

Trilogie Lidé na křižovatce, Hra s ohněm (Dimit-
rov, zapálení říšského sněmu a vítězný nástup fa-
šismu), Život proti smrti… Trilogie, kterou z dějin
nevymažeš, byť vymazat ji ze srdcí čtenářů patřič-
nou ediční a knihovnickou politikou se na nějaký
čas může podařit. Psala i básně a knížka Miliony
holubiček není z nejmenších sbírek české poezie.
Pujmanová psala do Tvorby, do Haló novin, do Ru-
dého práva, před válkou i po ní. A to se dnes ne-
odpouští.

Literatuře je naštěstí jedno, jestli jí zabedněnci
odpouštějí nebo neodpouštějí. Hlavní je, že oni
budou zapomenuti, zatímco miliony holubiček
zase jednou vzletí. 

Staniž se tak ještě za našeho života!
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Pětatřicátníci, hoši jako květ!
JAROSLAV ČEJKA

Jméno nejčtenějšího českého básníka Jiřího Žáčka
zná kdekdo. Ale už málokdo ví, že patří do básnické
generace "pětatřicátníků", která byla po roce 1989
sametově zadupaná do země. Především kritiky, kteří
na ni dřív pěli chválu. 

Někteří z těch literárních krtků (ta dvě "i" mi ne-
vypadla omylem) před listopadovým převratem na-
zývaným sametová revoluce často publikovali
v oficiálních časopisech a novinách, podíleli se na or-
ganizování čtenářských konferencí o knihách Leonida
Brežněva a i jinak se snažili prosadit v normalizační
kultuře, ale po 17. listopadu se rychle vzpamatovali,
převlékli své dresy a postupně zaujali rozhodující
místa v soudobých periodikách, rozhlasu a televizi,
kde tvůrčím způsobem rozvíjejí odkaz samozvaného
papeže naší polistopadové literární kritiky Milana
Jungmanna. Ano, toho kritika, jenž svého času pro-
hlásil na semináři zahraničních bohemistů, že před-
stavitelé "oficiální literatury" byli bez odporu zatlačeni
do bezvýznamnosti.

Měl pravdu ten malý velký muž. Nakladatelství od-
stupovala od uzavřených smluv, vracela autorům je-
jich k vydání schválené rukopisy, a pokud už byly
vysázené a ilustrované, prostě sazbu rozmetala. Po-
listopadoví revolucionáři se zkrátka chovali stejně
jako jejich předchůdci normalizátoři o dvacet let dříve.

Ddědicové a učedlníci M. J., literární krtci druhé
kategorie, už jen ryli pod zemí a snažili se vyhrabat
na" pětatřicátníky" co nejvíce humusu. Vem, kde
vem! Třeba i z úplně jiných zahrádek.

Ale světe div se, devět básníků z generace "pětat-
řicátníků" se jim přes veškerou dodnes trvající ostra-
kizaci a cenzuru mlčením zlikvidovat nepodařilo. Měli
totiž svého času tisíce a občas i desetitisíce čtenářů,

o čemž se lze přesvědčit nahlédnutím do tiráže jejich
nejúspěšnějších předlistopadových knih, vesměs ro-
zebraných během několika málo týdnů po vydání.
O takových nákladech (a vyprodaných!) si mohou
dnešní básníci většinou nechat jen zdát.

Pravda, ne všichni z oné devítky zůstali za dané si-
tuace poezii věrní. Někteří přešli k nakladatelování
jako např. Josef Šimon, jiní k pedagogické a literárně-
vědné činnosti jako Josef Peterka, další k levicové
žurnalistice či próze.

Nějaký oslnivý comme back nezažil žádný z nich,
to si soudobá literární mafie dobře hlídá, ale na lite-
raturu nerezignovali, to ani náhodou. Přesvědčivě to
dokazuje kniha Milana Blahynky "Byla jednou jedna...
básnická generace takzvaných pětatřicátníků" s pod-
titulem "disertatio apologetica", která je vybavená
i úctyhodnou bibliografií a bohatou fotodokumentací,
zachycující kromě jiného tvůrčí kontakty pětatřicát-
níků s takovými osobnostmi české kultury, jako byli
Jan Werich, spisovatelé Bohumil Hrabal a Jaroslav
Foglar, malíři Kamil Lhoták a Vladimír Komárek, mu-
zikant Vladimír Mišík s kapelou ETC, režisér Zdenek
Potužil a mnozí další.

Blahynkova kniha je bohužel neprodejná, protože
vyšla v nevysokém nákladu, na který přispěli poslanci
Evropského parlamentu, sdružení v politické skupině
GUE/NGL, ale čtenářům bude dostupná ve velkých
a významných knihovnách.

Řekl bych, že zejména pro studenty, kteří se zají-
mají o necenzurované a neokleštěné dějiny české li-
teratury, může znamenat "pecku" svého druhu.

19. 11. 2017
https://jaroslavcejka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=63
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„Já se bojím Ameriky, Rusů ne. Rusko považuji
za jistotu,“ tak se slovenský zpěvák Jožo Ráž vy-
pořádal s dalším pokusem šířit strach z Ruské fe-
derace, tentokrát na Bakalově DVTV. „Ne,“
odpověděl frontman Elánu jednoznačně na dotaz,
zda považuje Rusko za hrozbu, načež moderátor
Martin Veselovský návodně kontroval: „Vy nepova-
žujete Rusko za hrozbu? V Česku je to dost aktuální
téma. A proč ne?“ Jožo Ráž evidentně neměl s roz-
vinutím své odpovědi problém: „Já
Rusko považuji za jistotu, za zábez-
peku toho, že tady máme ještě nějaký
pokoj a mír, protože Rusko je dobře
vyzbrojené a drží relativně stabilní si-
tuaci tady okolo a všichni jsou proti
nim.“ Zpěvák podotkl, že „Rusové
jsou naštěstí velice silní“ a že v pozadí
je také Čína coby faktor rovnováhy.
„Já se bojím Ameriky, Rusů ne.“
S oběma zeměmi má vystudovaný
psycholog bohaté zkušenosti. V rámci
turné Elánu projezdil s kapelou Sovět-
ský svaz od Užhorodu po Nachodku,
a od Murmansku po Soči, prožil tam mnoho mě-
síců, a jak říká, setkával se tam vždy s velmi vzdě-
lanými a výbornými lidmi. „Prostě v Rusku si
můžete s řidičem autobusu povídat o filozofii,
o básnících, o všem. A v Americe? O ničem, jenom
o Coca Cole a hamburgerech.“ Spojené státy projel
rovněž horem dolem a vracet se tam už nechce.
„Nemám si tam s kým o čem povídat.“ Moderátora
DVTV Martina Veselovského svojí odpovědí několi-
krát zcela vyhodil z konceptu a přiměl k mlčenli-
vému přemýšlení nad reakcí a dalším dotazem.
Jako například tímto konstatováním: „Mám světo-
názor velice podobný tomu, jaký hlásají komunisté
nebo křesťanská víra, které jsou velice kompati-
bilní,“ řekl Jožo Ráž a nechápajícímu Veselov-
skému vysvětlil: „Hlásají v podstatě to samé –
každému podle zásluh a nepídit se za materiálními
hodnotami, za bohatstvím.“ Zopakoval, že svým
přesvědčením je komunista, i když nikdy nebyl
v žádné politické straně. I zde moderátora – mlad-

šího než je kariéra Elánu – zaskočil svými názory
na předlistopadovou éru: „Tím pádem mně se
v tom bývalém režimu nežilo až tak špatně, já jsem
neměl žádný problém, že bych nebyl svobodný, já
jsem si dělal, co jsem chtěl.“ Co si přisvojili pro-
minenti tehdejšího systému, byly prý jen maličkosti
oproti tomu, co si nakradli dnešní papaláši. „Věřím,
že komunismus je ideologicky a prakticky správ-
nější režim, jenomže lidé to neunesli, lidé to nedo-

kázali, protože jsou blbí, to je celé. Kapitalismus,
to je cesta do pekla, protože to je jen honba za zis-
kem.“ Před rokem 89 se podle něj žilo relativně
dobře, přičemž na otázku, jak se mu žije dnes, od-
pověděl, že nic moc. Život v dnešním režimu shrnul
do pesimistického konstatování: „Svět se bortí,
všechno je horší, daně jsou větší, je víc předpisů,
ceny jsou vyšší, všechno jede špatně, směřujeme
k válce.“ Nicméně Elán prý zůstává stále stejný. 

www.novarepublika.cz

Jožo Ráž se statečně postavil
protiruské propagandě
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Od: Milan Stano
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Kdy: 1. 1. 2018
PF 2018
Milý Jan,
želám Ti šťastlivý nový rok 2018, fujavicu šťas-

tia, víchricu pohody, závej radosti, len malú vločku
všedných starostí a hlavne lavínu zdravia a lásky.

Milan STANO

Lipa_04_2017_LIPA  14.01.18  19:21  Stránka 83



JAK PORAZIT RUSKO - ALE PROČ?
VINCENT PRIBULA

Přes veškeré úsilí v mediální válce, přes uvalené
sankce a permanentní vyrábění ruské hrozby, začíná
varianta přímého vojenského střetu. Propaganda
války dostatečně otupila vědomí populace, a nyní už
zbývá odhodit masky a burcovat ve jménu hodnot
národy do boje. 

Výdaje na zbrojení rostou, válečná osvěta jde do
škol a slovo zadržet Rusko je každodenním slovní-
kem hlavních médií. Nositelé Nobelových cen míru
a strůjci barevných pučů radí zdebilizovaným masám
nepodléhat ruské propagandě za žádnou cenu. Plány
západních mocností, které vypracovaly pro Rusko,
jsou stále stejné. Ponechat pouze 15 milionů Rusů
na jejich vlastním území. Britská premiérka Margaret
Thatcherová za tento projev sklidila velké ovace
a uznání. Plán pokračuje. Zdroje Ruska musí být roz-
děleny. Ještě je třeba doladit poslední obraz světové
krutovlády v Rusku a pak už všichni budou souhlasit
s vraždou ruského prezidenta Putina. Putin je démon
a musí být nejlépe zavražděn jako Saddám Husajn
a Muammar Kaddáfí.

Kdo pamatuje na záběry Clintonové a Albrightové,
jak dámy jásaly nad umučeným prezidentem, udělá
se každému obraz o kvalitě osobnosti kandidáta
hlavy USA!!!

Rusko není Libye a Putin je Rus a Slovan. A ty jeho
jaderné zbraně, co s tím? Slušná armáda, velké
území, vlastní zdroje a místo žoldáků národ vla-
stenců. Mentalita Rusů, proti početně větší armádě
paktu NATO s dobrou vojenskou technikou. Celá
slavná Evropa a její hodnoty je parta korporátních
magnátů, ale ne válečníků. Ta má jít do války s Rus-
kem?

Evropské mocenské elity nejsou schopny vyřešit
vlastní problémy, vlastních lidí. Nejsou schopny jednat
o ničem jiném než o vlastním prospěchu. Přes
smlouvy, které v minulosti podepsaly, se vždy vzá-
jemně zradily. Tento spolek elitářů, žijících v jiné rea-
litě, má svého vůdce ze zámoří. Pro světového četníka
neplatí žádná pravidla, určuje je sám a stejně tak nám
určí i nepřítele. Nic jiného, než prachsprosté napadání
států a zabírání zdrojů, se ve světové politice nedělo
a neděje. Války ve jménu svobody jsou největším po-
krytectvím mocenských ekonomických elit.

O žádná lidská práva a demokracii nejde! Jen
zájmy, moc a ovládnutí zdrojů včetně distribuce. Tito

největší světoví zločinci zneužili každého slova hu-
manita. Kdo se podílel na válkách v Kosovu a kdo
rozpoutal peklo v Africe? Veškeré novodobé vraždění
mají na svědomí USA, Francie, Anglie a Itálie. Kolo-
niální státy svojí historií i současností. Celé africké
tažení slavná OSN přikryla mlčením. Všichni váleční
štváči, celá propagandistická nezisková armáda, po-
litická garnitura včetně korporátních médií.

Ti všichni podporují válku o zdroje. Kdo ovládne
zdroje v Rusku, bude pánem nad distribucí uhlíku
a pitné vody v celosvětovém měřítku. Pohled na lid-
ská práva v Rusku a v Číně je alarmující a musí se
správně tyto státy trestat, neustále jim připomínat
jakou krutovládu páchají. Zajímavé, že ten samý po-
hled celé západní společenství nenastaví v případě
USA, Francie, Saúdské Arábie, Kuvajtu, Kataru a dal-
ších muslimských zemí včetně Turecka. Toho všeho
jsou si Rusové vědomi. Vědí, oč jde, nechtějí přijmout
korporátní model vlastnictví zdrojů.

Vědí jaké pokrytectví a dvojí metry používá zá-
padní humanita. Kdo má vlastní zdroje, není pod tla-
kem a může vyjednávat. Rusko potřebuje mír
a vydrží mnoho urážek. Pečlivě si hlídá vnitřní stabi-
litu a má sílu odolat i státnímu převratu. Studená
válka nikdy neskončila, jen změnila formu. Jak tedy
porazit Rusko?

Sankce vydrží, armáda je připravena. Zhroucení
SSSR se po druhé opakovat nebude. Všichni zapo-
mněli, že dnešní Rusko není SSSR za dob Jelcina.

Vojenští stratégové mají plán, malé pobaltské státy
jsou klíčové a blízko ruských hranic. Polsko má
trauma z historie a slíbenou možnost stát se evrop-
skou velmocí. Ukrajina nesplnila zadání zahájení
války i přes pomoc vyškolených instruktorů, neza-
bralo ani sestřelené letadlo.

Další pokus o střet nevyšel paktu NATO v Turecku.
Umučení pilotů nezabralo na Ruské emoce a touze
po odplatě. Jak začít velkou válku a zbavit Rusko jed-
nou provždy zdrojů?

Plánů mnoho, klíčové jsou Ruské hranice a zážeh
na Evropě. Osvědčená taktika z historie! Provokace
co nejblíže u hranic Ruska a za nutné podpory Slo-
vanů. Vojenské obkličování Ruska nemůže být jen
v rukách Anglosasů. Něco by tam nehrálo. V rámci
strategie musejí i Slovanské národy chtít zničit
Rusko. Plán rozšiřování paktu NATO se ukazuje jasně.
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Stejně jako instalace Čecha, generála Pavla do vy-
soké funkce NATO, stejně jako Donalda Tuska, Poláka
do EU. Jen s pomocí Slovanských národů lze ublížit
Rusku nejvíce. Ve vzduchu je další provokace, taková,
která musí zahrát na emoce a vyvolat chuť jít do
války. Akce pod falešnou vlajkou jsou běžná praxe
vojenské strategie. Neustálé obkličování Ruska pak-
tem NATO co nejvíce k hranicím, vojenské manévry,
hrotit napětí. Z toho dříve či později musí eskalovat
střet. Válka mezi Ruskem a paktu NATO je nastarto-
vaná a téměř nevyhnutelná.

Sankce nebudou nikdy zrušeny a celá válečná
mašinérie se jen tak nezastaví. Zadržování Ruska
znamená, navést co nejvíce těžkých zbraní k jeho
hranicím, dobudovat odpalovací základny kolem ce-
lého území Ruské federace.

Samotná simulace války Rusů proti Evropě a USA
překonává silou zbraní a následků peklo vynásobené
tisíci. Opět další vlastenecká válka za přežití nebo
smrt. Motivace dobít - proti odhodlané obraně své
země? Válka vzejde na hranicích Ruska a Pobaltské
státy pro tento účel budou obětovány i s divizemi
NATO.

Důležité je pro mocenské elity - přímo nezasaho-
vat a ponechat zážeh boje na armádě. Počátek války
s Ruskem vzejde rychle, ale nejdříve proběhne stra-
tegický klid před bouří. Jako blesk zasáhne infor-
mační pole zásadní sdělení pro občany ze zemí paktu
NATO - Rusko porušilo provokacemi světový mír na
více místech - jsme ve válce. Lavinu křiku zajistí
média za doprovodu Hollywoodských katastrofických
záběrů o ruské agresi. Bude to největší a poslední
divadlo, které sehrají super elity s jejich politickými
pěšáky. Všichni budou svorně volat, zničme Rusko
a budou mít na to pár minut. A pak se přemístí do
svých, po mnoho let budovaných podzemních krytů.
Jen v USA je těchto chodeb stovky kilometrů – pozor
jen pro zasvěcené!

A co reakce Ruska obklíčené státy paktu NATO?
Taktické jaderné střely uvedené k bojové poho-

tovosti splní rozkazy. Cíle známé, členské země
NATO a USA. Kdo si myslí, že ČR je z toho vyňata,
tak ať se ihned vzpamatuje. Obrovské početní pře-
vaze armád NATO je nemožné odolávat dlouho
konvenční technikou. Rusko se bude muset bránit
jaderným arzenálem.

Počítejme spálené země do 5 - 10 - 20 minut, je
to celá Evropa a o pár minut později Anglie. PVO
zachytí maximálně 30% střel, ale další zasáhnou
přesně cíle. Po prvních jaderných vzájemných úde-

rech bude marná snaha vrchních velitelství ukončit
apokalypsu. Emoční paralýza vymaže u všech
stran politickou dohodu. Systém boje je nastaven
mimo člověka a tak se s tím počítá. Ruské ponorky
odpálí veškeré jaderné střely na Východní Pobřeží
USA. Čas 5 - 10 minut. První vzájemné údery po-
vedou jako vždy na velitelství a základny, následně
na aglomerace, elektrárny, strategické zdroje prů-
myslu. Vše, co je životně důležité pro stát bude
vzájemně zničeno.

Ruská velká města včetně Moskvy dostanou
pravděpodobně vodíkové údery, které jsou ničivější
než atomové pumy.

Automatizovaný ruský systém řízení jaderné
války pochopitelně odpálí nejsilnější balistické
střely Topol a Satana na vybrané cíle v EU a USA.
Jak se zachová Čína a celá Asie? Globální výměna
úderů je v současných vojenských odhadech 5300
taktických střel a 6000 střel středního doletu
k okamžitému použití. Takové množství střel přetíží
PVO obou stran. Na Rusko dopadne v prvních 60.
minutách 2500 taktických střel a po 5 hodinách
skončí velký ohňostroj. Aktualizovaný odhad na sílu
jaderných zbraní a počet mrtvých je 60 -100 mili-
onů okamžitě. Do 15 dnů následně, vlivem radiace
a spadu, kontaminace prostředí 300 - 400 milionů
lidí. Do půl roku 800 milionů na souhrn všech de-
vastujících následků zničení základních životních
zdrojů. Na odklízení mrtvol nebude mít žádný stát
kapacitu. Ve všech zasažených státech přestane
fungovat infrastruktura, průmysl, zdravotní systém.
Pokud si lze představit chaos s mentálním strádá-
ním těch, co přežijí, pak máme obraz, příčinu a dů-
sledky mocensky posedlých psychopatů Západu.

Všichni podporovatelé sankcí a nepřátelství vůči
Rusku mohou krom válečného odhodlání sdělit
svým dětem na politických přednáškách, jak bude
vypadat válka s Ruskem. Vyprovokovat jadernou
velmoc k válce je snadné, ovšem zastavit její prů-
běh nelze. Vojenští velitelé a politici vylezou
z bunkrů a odeberou se do Austrálie, jednat
o novém světovém řádu. Austrálie a Kanada jsou
země, na kterých se elity dohodly, že zůstanou
ušetřeny.

Publikace o dopadu jaderné výměny mezi NATO
a Ruskem jsou k dispozici a každý si může udělat
vlastní závěr.

Představa vojenských stratégů v USA, že pro-
běhne opotřebovávací válka s Ruskem, která ho
bude bolet je mimo realitu. Rusko nepůjde cestou
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obrany jen na svém na svém území. Početně se ne-
vyrovná jak technikou ani počtem vojáků. Nemá
volbu, a proto jasně dalo najevo, že použije nejsil-
nější zbraně ke své obraně. Je celá Evropa opravdu
tak hloupá a má tak lokajské politiky, kteří oddaně
poslouží vlastnímu zániku? Vážně si někdo z papa-
lášů Evropské komise a vedení NATO myslí, že lze
Rusko vyhladovět sankcemi a poté je vojensky po-
razit bez jaderných zbraní? Proč tak lokajsky po-
slouchají USA? Možná příčina je přidělená moc
i profit, druhá skupinová hloupost a to vše uzavírá
dlouholeté špehování nejvyšších špiček Evropských
státních pohlavárů, ministrů a prezidentů. Spojenci
odposlouchávali spojence. Dnes, vše o.k. Zase se
objímají a mají se rádi více jak včera. Jak nám od-
poví naši generálové včetně Pavla? Zadržují Rusko,
nebo připravují první úder? Jak sám Pavel tvrdí,
Rusko je největší hrozba, větší jak imigrace. Možná,
že jsou v éteru Informace z minulosti a obava, že by
je mohl využít nepřítel. Kdo ví? Po celém letitém
špiclování našli všichni postižení společnou řeč
i společného nepřítele. Každodenně omílané Evrop-
ské hodnoty a západní kultura je jen divadlo a vr-
cholné pokrytectví. Tento spolek je nutné
reformovat, postavit na jiných a férových základech.
Je třeba odvolat celé vedení EU a slavnou komisi.
Současné elitářské uskupení je nutné odstavit
z funkcí a zbavit je řídících procesů na všech úrov-
ních. Demokraticky se musí Jednotlivé národy všech
členských států zbavit parazitů. Je v zájmu všech,
zrušit sankce proti Ruské federaci a začít normálně
obchodovat a narovnat vztahy. Evropa musí najít od-
vahu odmítnout diktát USA. Pakt NATO se ukázal, že
není obranný, ale útočný spolek jestřábů hájící eko-
nomické zájmy globálních mocenských elit. Jak
a v co, NATO transformovat? To je úkol pro nové po-
litiky, kteří jsou připraveni provést reformy a chtějí
zabránit globální válce. Bez výměny současných po-
litiků není řešení. Protože se nikdy v historii nepo-
dařilo zabránit žádnými prostředky válce, je více
pravděpodobné, že nezabrání nikdo té další pláno-
vané. A stejně dopadne i pokus reformovat EU. Ev-
ropská šlechta s námi vydrží opravdu až do konce?

Celý proces řízené debilizace zakončí Darwinova
mez a past.

Dokáží naši volení zástupci domyslet, co na-
stane, pokud po našich lidech budou chtít válčit
s Ruskou federací a pod vlajkou paktu NATO a za-
bíjet Slovan Slovana? Jaká bude reakce veřejnosti,
bojovníků za svobodu, posledních našich hrdinů,

že Rusko je nepřítel? Mediální štvavá masáž a hon
na takzvané proruské weby nabírá na síle, že už
malé děti vidí v Rusku peklo se Satanem. Zapojeni
jsou všichni kluci a holky z neziskovek, celebrity
a nesmíme zapomínat na samozvané aktivisty.
Úloha medií, celebrit je klíčová. Informační válku
zvládají výborně.

Nepřítel je znám, jen našinec je stále nějak málo
odhodlán k boji. Elita z řad skutečných novinářů je
odstavena. Petránek se údajně pomátl a tak nám po-
litické analýzy tvoří dvacetiletí aktivisti z nadací,
mozkových trustů. Martin Koller, který popisuje velmi
pravdivě situaci se může upsat a odezvou je ticho.

Pokud porovnáme souvislosti, využijeme zna-
losti o složení a mentalitě všech vrstev České
a Moravské populace, máme vzorec pro analýzu.
Tupá a zhýčkaná mládež líná pracovat a duševně
se namáhat. Střední generace bojuje o chleba
a senioři se ve všem ztratili pod tíhou nízkých dů-
chodů. Vrcholní papaláši chtějí jen business a 3,5
milionů lidí v bídě do války s Ruskem nechce. Ná-
rodní armáda neexistuje a mobilizace může přinést
jistý druh morálních zábran a možnou politickou
změnu na generálním štábu.

Stejná situace a stejné nástroje debilizace mas
probíhají v celé EU. Mnoho trefných komentářů po-
kládá otázky, za co bojovat? Za rozkradený stát, za
majetek nadnárodních korporací, za mega milio-
náře a vládnoucí elity? Za svobodu ve které je
mamon na prvním místě? I to je vyřešeno.

Neochotu mas bojovat vyřeší strůjci Nového svě-
tového řádu (NWO). Prostě ji začnou žoldáci. Žádná
jednání, žádná kapitulace, rychlost zahájení války
musí předběhnout všechny informační kanály.
Rusko se bez jaderných zbraní neporazí a jaderná
válka nebude jen na území Ruska. Geopolitická si-
tuace je mnohem horší, než za Kubánské krize.
Státy, které ve druhé světové válce napadly dnešní
Rusko, jsou opět součástí jeho obkličování.

Pro souvislost stability i křehkosti současného
systému je třeba zmínit fatální věci.

Pár přírodních výkyvů, dokáže paralyzovat celé
státní i politické zřízení a změní je na maladaptivní.
Měsíční výpadek vody a elektrické energie způsobí
apokalyptický stav společnosti. Po dvou měsících
se totálně zhroutí každý systém i bez velké války
a tím uvrhne všechny lidi do chaosu. Kdo připra-
vuje válku a nepřímo ji podporuje ničením zdrojové
stability jiného státu, chce vyhladovět obyvatelstvo
zavedením nedostatku a tím docílit svrhnutí vlády,
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musí počítat i s následky. Rusko už nemá kam
ustoupit, nikdy neustoupilo. Všechny státy, kterým
přineslo svobodu, ho dnes zrazují a připravují se
na válku. Křehkost systému na denních dodávkách
všech zdrojů je doslova děsivá.

Pro mocenské elity jsou to postradatelné
aspekty, příliš mnoho lidí, kteří ubírají zdroje. Rusko
žádný stát ani Evropu nenapadne, má své zdroje na
mnoho set let. Poslední největší světové zdroje a ke
své obraně má jediného spojence - jaderné zbraně!

**************************************************
Věřím, že po pozorném přečtení sami od sebe člá-

nek přepošlete dál mezi lidi, ať si i oni uvědomí, jak
blízko má svět díky USA a zemím NATO blízko ke třetí
a zcela jistě též poslední světové válce. Čím více i na-
šich spoluobčanů si tuto hroznou skutečnost uvě-
domí, a začnou se aktivně osobně angažovat v hnutí
za odvrácení tohoto nebezpečí, tím větší bude šance,
že tato nemyslitelná událost se nestane skutečností. 

Petr Orság

Hubert SEIPEL. Putin: Innenansichten der Macht. 
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg, 2016

Hubert Seipel je německý žurnalista a autor filmových dokumentů.
Zabývá se žhavými tématy a mnohdy kontroverzními osobnostmi a jeho práce také bývají někdy hod-

noceny jako kontroverzní. Věnoval pozornost například bankovnímu manažerovi Josefu Ackermannovi
(film Die Welt des Josef Ackermann. Wie die Deutsche Bank das Land umkrempelt) nebo Joschkovi Fis-
cherovi (film Joschka - eine
Karriere). Za film Leben und
sterben in Kabul obdržel Grim-
movu cenu.

Několik let se pravidelně
setkával s Vladimírem Putinem,
dělal s ním rozhovory a točil
o něm film. Na základě těchto
setkání napsal předkládanou
knihu. Je to hluboká a přesná
analýza chování, prohlášení
a motivů Vladimíra Putina. Je
psaná pro německého čtenáře,
tedy z německého pohledu, což
můžeme chápat jako přidanou
hodnotu. Není špatné vidět, co
na Putinovi a Rusku zajímá Ně-
mecko. Přínosné je z tohoto
hlediska například srovnání politiky Angely Merkelové a Vladimíra Putina, vztah Angely Merkelové k tzv.
Východní Evropě, provokativní neúčast západních státníků na oslavách 70. výročí vítězství nad fašismem
(bohužel bez zmínky o „skandální“ účasti českého prezidenta Miloše Zemana), oslava výročí osvobození
Osvětimi, na kterou Poláci pozvali německého prezidenta a odmítli pozvat toho ruského, problém válečné
kořisti Rudé armády z německých sbírek, apod.

Jednotlivé kapitoly obsáhly velkou šíři vojenských a politických střetů a sledovaných kauz, Seipel tu
analyzuje vztah ruského státu a církve, případ Pussy Riot, čečenskou válku, ofenzívu proti oligarchům,
obsazení Krymu a další.

Nejcennější je objektivita podání. Seipel není žádný Putinův fanoušek, to by snad ani nebylo dobré,
ale rozumí mu, zřejmě si ho váží a má daleko k tendenčním výlevům jiných evropských žurnalistů. Zjevně
nesdílí názor, že Evropa potřebuje eskalaci napětí s Ruskou federací.

Kniha je dostupná kromě němčiny i v ruštině. Řadu Seipelových filmů lze shlédnout na YouTube.
EVA BARTŮŇKOVÁ
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Vladimír Putin: nejmocnější osoba na světě
PAUL CRAIG ROBERTS

Musí být skvělé být Vladimírem Putinem
a být nejmocnější osobou na zemi. A přitom
to ani nemusíte o sobě říkat sám. Americká
Demokratická strana to o Putinovi tvrdí spolu
s celou řadou západních presstitutů a také
s CIA a FBI. Ruská média se ani nemusí chlu-
bit Putinovou mocí. Megyn Kellyová, západní
presstituti a západní vůdci to dělají za ně:
Putin je tak silný, že je schopen umístit do
funkce prezidenta Spojených států koho chce.

Chtělo by se mi vzkřiknout. Wow! Jaká síla!
Američané jsou jednoduše vyřazeni z hry. Ameri-
čané, nehledě na masivní rozpočet na zpravodaj-
ství a na 16 samostatných zpravodajských služeb
plus další služby svých vazalů v NATO, na Vladimíra
Putina vůbec nemají.

Chtělo by se mi zeptat. K čemu je CIA? K čemu je
NSA? K čemu jsou všechny ostatní služby? Ameri-
čané by možná udělali lépe, když by tyto neschopné,
ale drahé tzv. zpravodajské služby zrušili a dali Puti-
novi úplatek, aby nevybíral našeho prezidenta.
Možná by CIA měla padnout na kolena a poprosit Pu-
tina, aby už nevolil prezidenta Spojených států. Bylo
by to pokořující, těžko snesitelné. Až dosud jsem si
myslel, že jsme „jediná supervelmoc na světě, uni-
power, výjimečný, nepostradatelný národ“. Ukazuje
se, že jsme národ na nic, že nám vládne prezident
Ruska.

Když se demokraté, CIA a média rozhodli spustit
PR kampaně proti Trumpovi, neuvědomili si, jak
bezvýznamně budou USA vypadat, když americkou
demokracii vkládají do Putinovy kapsy. Co si tehdy
mysleli? Nemysleli vůbec. Soustředili se jen na to,
aby Trump obnovením normálních vztahů s Rus-
kem neohrozil masivní rozpočet vojenského a bez-
pečnostního komplexu.

Vypadá to tak, že americké vedení není v žádné
oblasti schopné skutečně myslet. Pohleďte na Wall
Street a vedení korporací. Aby dosáhl vyšší ceny
akcií, Wall Street přinutil všechny korporace, aby
opustily rodnou zemi a přesunuly výrobu zboží a slu-
žeb prodávaných Američanům do zahraničí, kde jsou
náklady na práci i regulace nižší. Nižší náklady při-
nesly zisky a zvýšily ceny akcií. Wall Street pohrozil
vzdorujícím korporacím převzetím, pokud by se od-
mítly přemístit do zahraničí s cílem zvýšit své zisky.

Wall Street, ani vedení korporací, ani všichni ge-
nerální ředitelé nebyli chytří natolik, aby pochopili,
že přesunutí pracovních míst do zahraničí zna-
mená také přesunutí příjmů spotřebitelů a kupní
síly z USA do zahraničí. Jinými slovy, finanční
a podnikové vedení bylo příliš hloupé na to, aby po-
chopilo, že bez příjmů z pracovních míst s vysokou
přidanou hodnotou a vysokou produktivitou v USA
nebude mít americký spotřebitel dostatečný pří-
jem, aby ještě mohl být tahounem ekonomiky.

Federální rezervní banka pochopila chybu Wall
Streetu. Aby Fed tuto chybu napravil, rozšířil úvě-
rování, což umožnilo hromadit spotřebitelský dluh,
aby ekonomika mohla pokračovat v nákupech na
úvěr. Ovšem jakmile je spotřebitelský dluh příliš
vysoký ve vztahu k příjmu, schopnost kupovat další
věcí mizí. Jinými slovy, úvěrová expanze nepřináší
trvalé řešení v případě nedostatečného růstu pří-
jmů spotřebitelů.

Země, jejíž finanční a obchodní vedení je příliš
hloupé na to, aby pochopilo, že lidé, kteří jsou stále
častěji zaměstnáváni na částečný úvazek s mini-
mální mzdou, mají jen omezenou kupní sílu, vedení
takové země selhalo.

Je absolutně nemožné zvyšovat zisky převádě-
ním pracovních míst do zahraničí, aniž by zároveň
nedošlo k odlivu příjmů amerických spotřebitelů.
Zisky z převádění míst jsou jen dočasné. Jakmile
se přesune dostatečné množství pracovních míst,
takže agregovaná poptávka je přerušena, domácí
trh stagnuje a klesá.

V průběhu řady let jsem mnohokrát stejně jako
John Williams (shadowstats.com) demonstroval,
že zprávy US Úřadu pro statistiku zaměstnanosti
jsou nesmysl. Místa z období údajného oživení od
června 2009 představují z velké části nízkopříj-
mové domácí služby a jsou produktem teoretic-
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kého modelu nově narození/úmrtí. Údajné oživení
z finanční krize 2007-08 je prvním zotavením v his-
torii, kdy míra účasti pracovní síly klesla. Míra
účasti pracovní síly klesá, když ekonomika nabízí
pramálo pracovních příležitostí, nikoliv když jsou
pracovní příležitosti na vzestupu.

O pracovních místech v USA víme to, že jsou to
stále častěji práce na částečný úvazek s minimální
mzdou. Podle tiskové zprávy jednoho z presstitutů,
která může, ale nemusí být pravdivá, v celých Spo-
jených státech existuje pouze 12 okresů, ve kte-
rých si může člověk pronajmout dům s jednou
ložnicí za minimální mzdu.

V reakci na tuto zprávu profesor Virginia Tech
navrhl, aby vláda zvýšila podporu a pomoc tako-
vým programům, jako je Národní fond pro bydlení,
který investuje do cenově dostupného bydlení.

Jinými slovy, daňoví poplatníci mají pomáhat
nést náklady Američanů za americké korporace,
které se odvrátily od americké pracovní síly. Ame-
ričané, kteří ještě mají příjmy střední třídy, budou
zdaněni za ztrátu příjmů, které vzaly korporace
a Wall Street americkým dělníkům, kteří si nemo-
hou vydělat dost na zaplacení vlastního bydlení.

Jinými slovy – kapitalismus při svém úpadku
dosáhl bodu, kdy nemůže existovat bez veřejných
dotací pro lidi, které kapitalismus připravil o pro-
středky.

Při řadě příležitostí jsem psal o tom, kolik nákladů
při výrobě se přenáší na třetí strany, například životní
prostředí. Významné procento zisků kapitalistických
společností pochází z politické a právní schopnosti
podniků přenášet výrobní náklady na třetí strany. Ji-
nými slovy, kapitalismus dělá peníze, protože může
přenášet své výrobní náklady na životní prostředí
a na lidi, kteří se na zisku nepodílí. Uvedl jsem
k tomu mnoho příkladů, zejména v oblasti realit
a developerství. Podnikatel ve stavebnictví dokáže
přenést velkou část svých nákladů na ostatní.

Toto přenášení nákladů dnes dosáhlo úrovně
připomínající Armaggedon. Vidíme snahu obžalovat
Trumpa a udělat válečného štváče viceprezidenta
Pence prezidentem. Vzhledem k tomu, že Trump
bojoval za obnovení normálních vztahů s Ruskem,
porážka snahy snížit napětí by přispěla k potvrzení
závěru ruského vojenského velení z nedávné doby,
že Washington plánuje útok na Rusko jako první.

Toto je riziko, kterému čelí celý svět kvůli závis-
losti moci a zisku amerického vojenského a bez-
pečnostního komplexu na válce a nepřátelství.

Jinými slovy, existuje pouze jeden důvod, proč
mají Spojené státy americké existovat – je to zájem
vojenského a bezpečnostního komplexu – tento
zájem vyžaduje silného nepřítele, ať už reálného
nebo inscenovaného.

Bývalý pracovník CIA John Stockwell napsal:
„Úloha CIA je držet svět v nestabilitě a propagovat
a učit americký lid k nenávist, tak aby establish-
ment mohl utrácet na zbraních dle libosti.“ Nená-
vist a nedůvěra k Rusku, kterou je dnes Západ
násilně krmen, potvrzují slova Stockwella. Stejně
jako nenávist a nedůvěra vůči muslimům, kterou
Washington podpořil úplným či částečným zniče-
ním sedmi zemí a biliony dolarů nového americ-
kého vojenského dluhu.

Globalizace, tedy přemísťování pracovních míst
přes národní hranice, a financionalizace, tedy od-
klánění příjmů spotřebitelů v podobě poplatků ban-
kám, zničily americkou ekonomiku. „Společnost
příležitostí“ zmizela. Děti mají omezenější ekono-
mické vyhlídky než jejich rodiče. Offshoring výrob-
ních a odborných služeb, jako je IT či softwarové
inženýrství, oslabil růst celkové poptávky v USA.
Úvěrová expanze Federálního rezervního fondu
problémy pouze dočasně odložila.

Dříve prosperující oblasti jsou v troskách. Roz-
počty států a důchodové systémy selhávají. Vyso-
koškolské vzdělání se nevyplácí. Ekonomické
vyhlídky Američanů setřela globalizace. Aby člověk
vynikl, musí mít konexe tak, jako tomu bylo v aris-
tokratických systémech. Vysoká koncentrace pří-
jmů a bohatství neguje demokracii. Vláda je
odpovědná pouze bohatým.

Americké politické a korporátní vedení nejen
zničilo obraz suverenity Spojených států tím, že
americkou demokracii umístilo do Putinovy kapsy,
ale že také zničilo dříve pulsující americkou eko-
nomiku, kterou Spojeným státům záviděl celý
svět.

Kde dnes mohou Američané hledat skutečné ve-
dení? Určitě ne v Demokratické straně, ani v Re-
publikánské straně, ani v médiích a ani
v korporátní komunitě. Jak si tedy USA povedou
v soutěži s Ruskem a Čínou, se dvěma zeměmi,
které mají dobrá vedení? Je válka jedinou odpo-
vědí na tuto otázku?

Vladimir Putin: The Most Powerful Person In The
World vyšel 14. 6. 2017 na ICH. 

17. 6. 2017
Překlad Zvědavec.
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Pavel Petkov on Facebook
17. září 2017
Deštivé Dny NATO navštívilo 90 tisíc lidí
Navzdory dešti, který v sobotu skrápěl Ostravsko

a v neděli ještě zesílil, přišlo do areálu mošnovského
letiště na Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR
úctyhodných 90 tisíc lidí. Největší přehlídka svého
druhu ve střední Evropě… Novinky.cz

*****************
Protestovat proti humanitárním bombám paktu

NATO se s bídou sejde pár desítek odvážných lidí. 
Obdivovat tyto bomby se ale tlačí vždy minimálně

tisíckrát tolik Čechů! :-( PAVEL PETKOV V 
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Válka je mír
GILAD ATZMON

Nikdo neuplatnil Orwellovo heslo „Válka je mír“ lépe
než Donald Trump. V Orwellově románu 1984 Strana
udržuje stabilitu doma tím, že neustále vede válku
jinde.

Někdo tvrdí, že americký prezident je „negramotný“
a „nevzdělaný“. Jiní argumentují tím, že jeho intelek-
tuální schopnosti jsou omezené. Četl jsem několik ne-
gativních hodnocení duševního stavu prezidenta. Ale
nikdo nemůže ve skutečnosti upřít Donaldu Trumpovi
úspěchy. I přes veškerou nepřízeň se Trump stal pre-
zidentem. Navzdory houževnatému úsilí vypudit ho
z prezidentského úřadu se mu podařilo setrvat v Bílém
domě. Pravidelně činí nepředvídatelná nepopulární
rozhodnutí, která většině rozumných a inteligentních
lidí nedávají smysl. Komunikuje se světem prostřed-
nictvím úryvků a tweetů. Přesto zázračně triumfuje.

Na člověka, který za celý svůj život údajně nepřečetl
žádnou knihu, se toho Trumpovi podařilo dosáhnout
poměrně hodně. Jak to dělá? Co probíhá v jeho mysli?
Zdá se, že jádrem Trumpovy strategie přežití je heslo
„Válka je mír“. Válka je pro Trumpa komfortní zónou.

Od prvního dne, kdy americký prezident nastoupil
do úřadu, nevynechal jedinou příležitost, aby nevyhro-
žoval globálním konfliktem. Provokoval Írán, rozzuřil
Severní Koreu, a nyní se snaží naštvat Palestince.
Zdánlivě sociálně slabá Severní Korea byla náhle vůči
americké agresi velice akční. Inženýrům Kim Čong-
una trvalo jen pár měsíců, než vyvinuli balistické ra-
kety, které mohou proměnit americká města v prach.
Severní Korea je pro Trumpa příliš nebezpečná. Jako
regionální supervelmoc ani Írán není ideálním nepří-

telem. Donald Trump po-
třeboval zahájit novou
bitvu proti podstatně slab-
šímu nepříteli. Palestinci
se stali dokonalými protiv-
níky.

Válka v Palestině - to je
mír a pohoda pro Was-
hington. Zdá se, že to per-
fektně zapadá do Trumpovy doktríny. Ale je to
skutečně tak? Opravdu jsou Palestinci ideální pro tuto
roli? Izraelští novináři se domnívají, že arabští a mus-
limští vůdci nebudou na straně Palestiny. Riziko spo-
čívá v tom, že arabské a muslimské masy reagují
velmi odlišně. Situace by se mohla velice rychle změ-
nit. A klíčová otázka, kterou si budou muset zítra ráno
Američané položit? Jak Trumpova strategie „Válka je
mír“ pomůže vytvořit „Ameriku znovu velkou“? Ne-
pomůže. Jedná se pouze o taktiku přežití z Trumpovy
strany. Z toho má prospěch pouze Trump, a zase jenom
Trump.

Za sebe mohu říci, že se mu velmi dobře daří vy-
mýtit to, co zbylo z americké světové hegemonie.
Pokud bude Trump zastávat prezidentský úřad ještě
další rok - ovšem za předpokladu, že to planeta vydrží
- prestiž a vliv USA se natolik smrsknou, že z nich nic
nezbude. Někdo snad ale může argumentovat, že už
jen pro tento samotný fakt je Trump pozitivní silou
v současné světové politice.

Článek War is Peace vyšel 6. prosince 2017 na ICH.
11. 12. 2017 Překlad Zvědavec.
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Jednohlasný hysterický vreskot našich médií
v chazarských rukách proti Severnej Kórei nie je
namieste. Je potrebné vidieť veci v súvislostiach.
Zbankrotované Spojené štáty americké zúfalo
potrebujú vyvolať vojnu a vyrabovať ďalšiu kra-
jinu. 

Nie severokórejské, skôr izraelské jadrové ra-
kety a jadrové nálože, údajne uložené pod väčšinou
izraelských zastupiteľstiev vo všetkých väčších
mestách, vzbudzujú moje obavy. Ak sa židovi ne-
podarí uvrhnúť do otroctva svoje okolie a bude hro-
ziť, že nežidovské okolie spraví otroka z neho,
jednoducho spustí odpaľovaciu sekvenciu (Samso-
nova voľba).

Aj preto prinášam nasledujúci Freemanov prís-
pevok z jeho blogu alles-schallundrauch. Spravte
si názor…

Médiá šíriace falošné správy opäť klamú ako na
bežiacom páse pri zdôvodňovaní toho, prečo je sú-
časné situácia so Severnou Kóreou taká výbušná.
Áno, podsúvajú nám potrebu ďalšej vojny, rovnako
ako odobrovali útočnú vojnu proti Iraku. Ibaže
v tomto prípade ide o použitie jadrových zbraní.
Vinu na spore nenesie Kim Čong-un alebo vláda
Severnej Kórey, ale výlučne Washington. Prečo?
Pretože režimy Clintona, Busha a Obamu porušili
všetky dohody a sľuby so Severnou Kóreou z roku
1994 a nedodržali ich.

Tu sú fakty, ktoré nám médiá nepovedia:
1. Clinton dohodol so Severnou Kóreou ukonče-

nie jadrového programu za určitých podmienok.
2. Severná Kórea sa držala dohôd. Jadrový pro-

gram bol pozastavený. Potvrdili to všetci zúčast-
není.

3. SŠA porušili každý jeden bod zmluvy. Severná
Kórea nebola vyškrtnutá zo zoznamu teroristických
štátov. Severnej Kórei neboli dodané palivové
články pre jadrové reaktory. SŠA nepostavili ľah-
kovodné reaktory. Vzťahy neboli normalizované
a sankcie neboli zrušené. To všetko však SŠA Se-
vernej Kórei sľúbili.

4. Severná Kórea potrebuje tieto reaktory na vý-
robu a distribúciu elektrickej energie pre obyvate-
ľstvo.

5. Severná Kórea trpezlivo čakala, po viac ako
10 rokoch však svoj jadrový spustila nanovo, pre-
tože Washington nedodal nič z toho, čo sľúbil
v roku 1994.

6. SŠA zostrili sankcie proti Severnej Kórei
a prezentujú vedenie ako „zlo“.

7. Vzťahy medzi oboma krajinami boli následne
v roku 2002 kompletne ukončené.

Neexistuje mierová zmluva medzi SŠA a Sever-
nou Kóreou, iba prímerie. To znamená, vojna (v ro-
koch 1950 až 1953) medzi Severnou Kóreou
a Čínou na jednej strane a Južnou Kóreou a Ame-
rikou na strane druhej bola iba pozastavená.

Severná Kórea zažila to, čo zažili všetky ostatné
krajiny, ktoré s Washingtonom uzatvárajú dohody.
Režimy Spojených štátov sa vôbec nedržia toho, čo
sľúbili!

Zažili to už pôvodní obyvatelia Severnej Ameriky, in-
diáni, pred viac ako 200 rokmi. Washington porušoval
jednu mierovú dohodu za druhou a indiánov podviedol,
olúpil, zabíjal a pozatváral do malých rezervácií.

Platil postoj, „iba mŕtvy indián je dobrý indián!“
Čo mala Severná Kórea spraviť? Mala sa podvo-

liť a nič za to nedostať?
Vyrokovali zmluvu. Ukončili svoj jadrový pro-

gram. SŠA porušili svoju časť dohody a na Severnú
Kóreu uvalili sankcie.

Ako možno po tejto negatívnej skúsenosti uza-
tvoriť novú dohodu, keď tú poslednú Washington
nedodržal?

SŠA PORUŠILI VŠETKY DOHODY
SO SEVERNOU KÓREOU

Fo
to

 F
B

Lipa_04_2017_LIPA  14.01.18  19:21  Stránka 91



Situace v Severní Koreji je strašná - vidím ne-
nápadný, zvětšující se nátlak na Radu bezpečnosti
OSN, podobný tomu, který předcházel invazi do
Iráku a Libye. Rusko a Čína vetovaly rezoluci OSN
proti Sýrii a zabránily tak útoku, ale nevetovaly
kruté sankce vůči Severní Koreji a umožnily těmto
neuvěřitelně provokativním armádám USA a Jižní
Koreje, aby sevřely KLDR. Jaké dohody se tady
uzavírají?

Severní Korea poslala 13. listopadu další nalé-
havý dopis generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu
Guterresovi. Toto byl od 20. října v pořadí již třetí
dopis, zaslaný Radě bezpečnosti OSN. Celkově tedy
tři dopisy za 23 dní, v nichž se KLDR snaží upozor-
nit OSN na krizovou situaci v severovýchodní Asii,
kde je ohrožován mezinárodní mír a bezpečnost,
a krize by mohla každým okamžikem vyvolat ja-

dernou válku. Všechny tři dopisy byly ignorovány,
což vyvolává znepokojující otázky ohledně závazku
OSN „chránit lidstvo před pohromou války“.

Jakýkoli pokus obvinit KLDR z „provokace“ je do
nebe volající vytáčkou, neboť provokace a hrozby,
ohrožující existenci Severní Koreje - tak, jak jsou
popsané v této naléhavé žádosti generálnímu ta-
jemníkovi - odhalují přípravu USA a Jižní Koreje na
bezprostřední útok, a vymazání Severní Koreje
z povrchu zemského.

Velvyslanec Ja Song Nam v dopise uvedl:
Píšu vám s ohledem na naprosto nejhorší situ-

aci, která převládá na Korejském poloostrově,
a která znemožňuje předem určit, kdy vypukne
jaderná válka - vzhledem k faktu, že je americká
vojenská technika pro vedení jaderné války v bez-
precedentně velkém měřítku masivně rozmísťo-

VOJENSKÉ HROZBY ARMÁD USA A JIŽNÍ
KOREJE JSOU PROVOKACE, SMĚŘUJÍCÍ
K JADERNÉ VÁLCE
Severní Korea zaslala naléhavý dopis generálnímu tajemníkovi OSN

CARLA STEAOVÁ

Kto ešte verí Spojeným štátom, že dodržia ne-
jakú zmluvu?

Opakujem, v roku 1998 SŠA a Medzinárodný
úrad pre atómovú energiu boli spokojní, neexisto-
valo „žiadne zásadné porušenie akýchkoľvek
aspektov rámcovej zmluvy“ zo strany Severnej
Kórey. Washington však svoju časť dohody nedo-
držal.

Teraz je jednoznačne jasné, že tieňová vláda vo
Washingtone nikdy nemala v úmysle zmluvu dodr-
žať, a chce vojnu so Severnou Kóreou. Na Trumpa
je vyvíjaný nátlak, aby s ňou súhlasil.

Pravde je taká, že krízu so Severnou Kóreou
spôsobili výlučne režimy Spojených štátov za Clin-
tona, Busha a Obamu.

Britský denník Independent podrobne doložil
bod za bodom všetky mnou prezentované fakty.

Citujem: „Sever je teraz bližšie ako nikdy pred-
tým k rozsiahlemu jadrovému raketovému arze-
nálu, čo administráciu Trumpa kladie pod ohromný
tlak. Ak chce Biely dom napraviť svoju politiku voči

Severnej Kórei, musí sa pokúsiť pochopiť, prečo
nefungovala posledná šanca na definitívne vyrie-
šenie tejto krízy.“

Vojnoví štváči v SŠA zahnali Trumpa do kúta
a nútia ho zaútočiť na Severnú Kóreu. Uvidíme, či
sa mu podarí z tohto kúta vyšmyknúť.

Jedno je isté: vojna so Severnou Kóreou si vy-
žiada milióny mŕtvych a zničí celý kórejský po-
lostrov. Zbohom Seoul a potom aj Samsung, LG,
Kia atď.

V súčasnosti majú Američania na 11 vojenských
základniach v Južnej Kórei 28 500 vojakov. V takom
prípade budú zabití aj oni!

Konanie Washingtonu voči Severnej Kórei je
zhodné s konaním psychopatov, ktorých sľuby ne-
majú absolútne žiadnu váhu!

Kto dôveruje a verí Američanom, vždy sa dočká
sklamania a podvodu.

Zdroj: alles-schallundrauch.blogspot.sk/2017/
08/usa-haben-alle-vereinbarungen-mit.html

Preklad z nemčiny ďurino, august 2017

92

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_04_2017_LIPA  14.01.18  19:21  Stránka 92



93

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

vána do bojového postavení. Spojené státy nasa-
dily v subregionu tři úderné skupiny letadlových
lodí s jaderným pohonem, a pořádají od 11. listo-
padu 2017 další společné vojenské cvičení spo-
lečně s Jižní Koreou, přičemž byly nasazeny
různé typy torpédoborců a ponorek. USA také re-
aktivovaly strategický bombardér B-52, schopný
provádět jaderné údery, a v pozicích překvapivého
útoku se s letovými formacemi B-1B a B-2 často
dostávají do vzdušného prostoru Jižní Koreje.
Spojené státy pronesly
slova o „totální destrukci“
svrchovaného státu na
Valném shromáždění OSN,
největším světovém ofici-
álním fóru diplomacie,
a nyní vyšilují s vojen-
skými cvičeními, kdy na
Korejském poloostrově
nasazují vojenskou tech-
niku pro vedení jaderné
války, a dokazují tím, že
právě Spojené státy sa-
motné jsou hlavním viní-
kem eskalace napětí
a podkopávání míru. 

Bez ohledu na tuto sku-
tečnost Rada bezpečnosti OSN, jejímž posláním je
zajistit světový mír a bezpečnost, přivírá oči nad
vojenskými cvičeními USA (pevně odhodlanými při-
vodit lidstvu katastrofu), které jsou zaměřené na
vedení jaderné války. To vyvolává vážné znepoko-
jení nad dvojitými standardy Rady bezpečnosti
OSN.

To odporuje logice a zdravému rozumu, že KLDR,
která v letech 1950-1953 utrpěla porážku (kdy vo-
jáci USA a Jižní Koreje připravili o život více než 3
miliony občanů a provinili se zločiny proti lid-
skosti), a která se snaží ochránit před dalším, srov-
natelným či dokonce horším zabíjením, podléhá
kolektivnímu trestu formou sankcí ze strany Rady
bezpečnosti OSN, odsuzujících lid KLDR k agoni-
zujícímu umírání vlivem nedostatku potravin a ne-
mocí. Navíc je Severní Korea nucena snášet
psychologický nátlak, neboť je obklopena americ-
kými jadernými zbraněmi, připravenými vyhladit
severokorejský lid.

Pachatelem této hrozící genocidy je jaderná
velmoc, která porušila články 1 a 6 Smlouvy
o nešíření jaderných zbraní, a měla by být vedena

k zodpovědnosti za tato porušení, a sama by
měla být sankcionována. Ale v organizaci Spoje-
ných národů panují zákony, které de facto zní
„moc a síla je to pravé“ a „peníze vládnou
světu“.

Organizace spojených národů ztratila svou mo-
rální autoritu a je zatracována za téměř naprostý
nedostatek nestrannosti; zasluhuje si tak hanlivé
označení coby přídavek amerického Pentagonu.
Nyní je také na místě pochybovat o tom, zda OSN

přežije tuto potupu a zda dostojí svému účelu:
Chránit lidstvo před pohromou války. Vynikající člá-
nek Nikolase Kristofa ze 4. listopadu, nazvaný
Schlíple kráčíme v ústrety válce se Severní Koreou,
popisuje úděsný obraz smrtelné ceny za lhostej-
nost a dvojí standardy. Pokud nebude mít nový ge-
nerální tajemník OSN António Guterres odvahu
obnovit nestrannost OSN, může dojít k tomu, že
budou obyvatelé Severní Koreje vyhlazeni, a s nimi
i celé lidstvo.

Článek The Situation in North Korea is Terrifying:
US-ROK Military Threats Are Provocations for Nuc-
lear War vyšel 15. 11. 2017 na Global Research. 

18. 11. 2017 
Překlad Zvědavec

Od: Milan Kohout 
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
Datum: 10. 1. 2018 16:45:28
Předmět: Re: Petice proti množírnám zvířat
Honzíčku, dík za Lípu!!!!! Opět velmi zdařilá!!!

Milan KOHOUT
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Výňatky ze staršího vystoupení
Andreje Babiše v PS PČR 

„Takže, pane Bendo, prostřednictvím paní před-
sedající, vy tady sedíte 24 let, tak já se ptám, co
jste tady řešili z těch tunelů polistopadové historie
naší země? (...)

(...) Vy jste tady řešili kupónovou privatizaci, Har-
vardské fondy Koženého? Ty nás stály 100 miliard.
(…) Státní banky, které jste nechali rozkrást
a které jste následně vyvedli do ČKA (tzv. České
konsolidační agentury, pozn. red. Lípy), kde jste to
rozkradli po druhé. (...)

A co lehké topné oleje. A konkurs Chemapolu.
A Agrobanka za 50 miliard. A Bohemia za 20 mili-
ard. A co kauza IZIP, peníze, které skončily někde
na účtech ve Švýcarsku. Proč jste nevysvětlili tento
tunel vašim členům ODS?! (...) ČKA nás stála 230
(možná až 236) miliard. IPB měla 270 miliard špat-
ných úvěrů.

(...) A co naše předsednictví Evropské unii spo-
jené s kauzou ProMoPro. Pan Kalousek mluvil
v Bruselu o ostudě ohledně Čapího hnízda. Ne, vy
jste udělali největší ostudu. Vy jste řešili kauzu Pro-
MoPro za 180 milionů Kč, které odešly na účty na-
strčených firem, a které vybírali bílí koně
v hotovosti.

(...) A co třeba mimořádná schůze kvůli solárním
spekulantům? Celkem Češi - daňoví poplatníci -
zaplatí kvůli špatnému zákonu zhruba 600 miliard
korun navíc za podporu solárních baronů, což je
kvalifikovaný odhad Energetického regulačního
úřadu. A navíc pět z dvaceti největších solárních
elektráren mělo anonymní akcie. Kdopak asi byl je-
jich vlastníkem? Martin Roman? Nebo Háva od Ka-
louska? Kmotři? Nebo dokonce někteří poslanci?

(...) Když náklady na solární elektrárny začaly
prudce klesat, ale podpora ceny garantované stá-
tem ne, očekávalo se, že vláda Mirka Topolánka
nějak zareaguje. K ničemu nedošlo. Důsledky –
s jedním z největších tunelů na veřejné prostředky
se tak potýkáme dodnes. Za rok 2016 vydá český
státní rozpočet na podporu obnovitelných zdrojů
téměř 44 miliard, z toho je dotace ze státního roz-
počtu 22 miliard a zbytek zaplatí občané.

(...) Dotační podvody. Já se ptám, prostřednic-
tvím paní předsedající paní Němcové, ta tu sedí

18 let. Svolali jste mimořádnou schůzi třeba kvůli
největšímu dotačnímu podvodu ROP Severozápad,
kde byl tehdejší šéf Petr Kušnierz už odsouzen na
pět let za to, že si říkal o úplatky? Právě dnes ho
soud poslal do vězení na sedm let za ovlivňování
dotačních projektů v hodnotě 1,4 miliardy korun.
Zajímalo by vás, kdo ho do funkce dosadil? No
přece ODS. Konkrétně tehdejší předseda regio-
nální rady Jiří Šulc. A pan Kušnierz začal u soudu
mluvit - o tom, jak ho ovládala chobotnice vedená
lidmi, napojenými na ODS. A vysvětloval to tady
někdo?

(…) A proč jste ve Sněmovně neřešili privatizaci
karlovarské Becherovky?

Nebo asi tady všichni trpíte ztrátou paměti. Tak
já vám to připomenu. O privatizaci karlovarské Be-
cherovky pravděpodobně rozhodlo to, že vítězná
firma měla ve vlastnické struktuře Karla Schwar-
zenberga přítele finančníka Zdeňka Bakaly, který
o několik let později brutálně ovlivnil privatizace
OKD a z firmy vytuneloval 110 miliard korun.

(...) Vše kolem privatizace Becherovky se ode-
hrálo ve středu 3. září 1997. O přestávce jednání
Poslanecké sněmovny. Tehdy se pro strach z par-
lamentu narychlo sešla Klausova vláda, a většinou
hlasů upřednostnila nabídku pana Bakaly a Sch-
warzenberga. (...)

Pro tento projekt zvedli ruce všichni ministři za
Občanskou demokratickou alianci. Je zvláštní, že
členem ODA byl tenkrát taky pan Schwarzenberg.
Byť většina Klausovy partaje podle pamětníků
upřednostňovala firmu Stock. Nicméně vyhrál tedy
pan Schwarzenberg s panem Bakalou, a to přesto,
že jejich podnikatelský záměr byl meziresortní ko-
misí vlády označen za nejhorší. Proč jste tedy ve
Sněmovně nikdy neřešili podivné okolnosti této pri-
vatizace, kterou prokazatelně ovlivnila vysoká po-
litika, nikoliv ekonomické zájmy českého státu?

(...) Privatizace OKD. (…) Proč policie nezasáhla,
když bývalý šéf Fondu národního majetku Češka
podal trestní oznámení, a pokusil se tento proces
zastavit? Případ OKD je případ bezprecedentního
a bezcitného vytunelování firmy, kde jeho finančník
Bakala a jeho kumpáni díky privatizaci získali a vy-
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Poslouchám další ze seriálů kompromitujících
nahrávek Andreje Babiše a žasnu nad tím, jak vy-
pravěči pohádek spoléhají na to, že český Honza
je doopravdy hloupý

Už nejde o to, zda má někdo Andreje Babiše rád,
nebo se ho bojí či dokonce se mu hnusí. Odporná
udavačská kauza, rozehraná coby
předvolební divadlo, je současně
nechutná i báječná. Jak to může
platit dohromady?

Je to jako v té pohádce Obušku
z pytle ven ve scénce o jitrnici,
jakou svět neviděl. Hlavní hrdina
chudý muzikant zde předstíral, že
neexistující jitrnice je velmi chutná,
tučná a šťavnatá až hrdlo ráčí
a srdce se směje. A také si na ní
náležitě pošmákl.

Nahrávky soukromých rozhovorů
ministra financí s novinářem, které
otřásají politikou napříč spektrem,
mají být důkazem, že Andrej Babiš je darebák. Od-
pověď jak velký není známa, jisté však je, že i třetí
zveřejněná nahrávka je tučná a šťavnatá - asi tak
jako ona neexistující jitrnice.

Kolik jich ještě bude?
Zatím poslední udavačská nahrávka ministra

Babiše, pořízená tímtéž provokatérem jako obě
předchozí, zesílila podezření, že jde o rozsáhlou
akci protibabišovského spiknutí. Výchozím bodem

je v něm portál Svobodné fórum (Forum 24), sym-
patizující s Miloslavem Kalouskem (TOP 09). V čele
tohoto portálu stojí Pavel Šafr, bývalý šéfredaktor
MF Dnes, který má boj proti Babišovi jako jedinou
životní náplň, a současně je Kalouskovi dlouhole-
tým "nezávislým" mediálním spojencem. Svo-

bodné fórum, jedno z nejznámějších
fake-news zpravodajství, je pocho-
pitelně financováno ze zdrojů blíz-
kých TOP 09.

Lze předpokládat, že přijdou
další nahrávky - stejně pochybné,
jako ty předchozí. Ta první z řady
(na které Babiš nadává na své koa-
liční "spojence") byla sestříhána
z nejméně osmi záznamů. Není
dosud jisté, zda nahrával jen provo-
katér Přibil, nebo zda šlo o akci, na
které se podíleli i jiní Babišovi za-
městnanci či na ní dokonce spolu-
pracovali profesionální rozvědčíci.

Policie tak může mít dost příležitostí dostat se
všemu na kobylku.

Jenže nad policií stojí ministr vnitra Chovanec
(ČSSD), který je (nejen) podle těchto ilegálních na-
hrávek sám podezřelý z temných čachrů - o dal-
ších lidech z jeho politické strany ani nemluvě.
Bude opravdu na vyšetření tlačit? Spíše se odvolá
na to, že policie je "nezávislá", takže je to věc po-
licejního ředitele Tuhého. Právě toho ředitele, kte-
rého zásadně podržel v souboji o "Babišova"

táhli z firmy OKD přibližně 110 miliard korun. Ano,
vážení horníci, 110 miliard korun.

(...) A co je dneska výsledkem? OKD hrozí ko-
laps. Hrozí uzavírání dolů a propouštění horníků.
Ptám se, proč nehovoříme o této kauze a jejich dů-
sledcích, která se významnou měrou dotýká státu?
Je tu snad mimořádná schůze kvůli tomu? Jasné,
že není. Pan Bakala byl přece sponzorem politic-
kých stran. Přece ODS a TOP 09. Jen v roce 2010
dal 15 miliónů korun ODS a TOP 09 7,5 miliónu

korun. A Věcem veřejným 6 miliónů korun Já vás
tedy žádám, abyste tyto peníze vrátili firmě OKD.
Vraťte to horníkům, abychom platili méně pro jejich
předčasné důchody, které jsme jim slíbili… Atd."
24. 4. 2016   

Rukojmí
PS kdyby si chtěl toho Babiše někdo poslech-

nout na živo, zde to je:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491

767-studio-ct24/216411058320323

JAK DOSTAT BABIŠE Z POLITIKY
Třetí ilegální nahrávka jistě není poslední. Kalousek, Šafr, Sobotka, aneb když vlci vyprávějí pohádky.

Zpoza těžní věže vykukuje Bakala. Válka policie versus prokurátoři

JAN A. MAŘENKA
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plukovníka Šlachtu a na něj napojené prokurátory
z Olomouce a Prahy (Ištvan, Bradáčová).

Oba se tak drží v šachu. Policie vyšetřuje ně-
které Babišovy kauzy, ale prokurátoři je nedovolí
dokončit před volbami - mají nad vyšetřováním do-
hled a jsou tak vlastně jeho pány. V tomto opačném
případě by zase jistě rádi konali - ale policie jim
nedodá žádné vyšetřené podklady. Nezbývá, aby-
chom se tím tedy zabývali my. Vraťme se tedy k ile-
gálním "odposlechům" místopředsedy vlády a šéfa
ANO.

Měla to být bomba, 
byl to pšouk. Provokace

ze čtvrté cenové
Třetí nahrávka je dlouhá pět a půl minuty, Babiš

na ní mluví asi 10 vteřin. Jedinou "použitelnou"
větu pronesl až po čtyřech minutách zjevného ná-
tlaku novináře - provokatéra, který mu podsouvá
dokumenty z policejního spisu. Je jasné, že Babiš
ho o dokumenty nežádal, dokonce ani neměl ani
čas si je pročíst. Na naléhání provokatéra, kdy to
má "pustit ven", Babiš konečně utrousil: "Já bych
to načasoval někdy před ten jejich sněm socanskej
a něco před volbama."

Provokatér je na nahrávkách pří-
slovečně nechutně podlézavý, ob-
rací se na Babiše jako na svého
guru, který mu může jako jediný
pomoci v této těžké chvíli, kdy mu
ani vedení redakce neporadí. Babiš
je z toho zjevně v rozpacích, takřka
nereaguje, a když, tak provokatérovi radí, aby ta té-
mata raději odložil.

Proto tvrzení, že nahrávka je důkazem ovlivňo-
vání obsahu novin vlastněných v té době Babišem,
je prostě lež. Zda Babiš své noviny ovlivňoval, ne-
víme. Bylo by jistě s podivem, kdyby ne. Ale pokud
to dělal, pak určitě ne tímto způsobem ze "čtvrté
cenové" - hospodským krafáním s jedním z redak-
torů. Proto podstatné na nahrávkách není to, co na
nich je, ale to, co na nich není. Například – kdo pro-
vokatérovi zaplatil za  špinavou práci a kdo celý
komplot zkonstruoval.

Kdo to platí?
Twitterový účet s názvem Julius Šuman, z něhož

portál Svobodné fórum údajně pouze přebírá na-
hrávky, je jen bílý kůň. Policie by měla nyní zjistit,

zda to ve skutečnosti není právě "antibabišovský"
portál, který nahrávky na twitter vkládá, aby je pak
následně zveřejnil.  

Kdo platí provoz Svobodného fóra (Forum 24) re-
dakce tají. Že byl při svém vzniku napojen na ame-
rické (sorosovské) "nadace", je jasné. Jak je to
nyní, je složitější. Z veřejně dostupných zdrojů (jus-
tice.cz) vyplývá jen to, že v roce 2015 skončil ve
ztrátě 442 tisíc Kč, nebo možná 3,21 miliónu Kč.
Na otázku, jak to tedy je, odpověděl šéfredaktor
Pavel Šafr tazatelům, že se mu z nich chce zvra-
cet.

V nedávné době portál podstatně rozšířil svou
agendu a stal se "zpravodajským". Podle zdroje,
který nechce být jmenován, platil celou operaci
i současný chod portálu stejný investor, který patřil
mezi donátory Kalouskovy TOP 09. I když prý již
poslal Kalouska k ledu, antibabišovský portál fi-
nančně podporuje dál.

Časování
Kauza ilegálních nahrávek byla velmi pečlivě na-

časována. Ve stejný den, kdy se objevily na veřej-
nosti, zatkla policie fotbalového bosse Peltu 
(v souvislosti s dotacemi do sportu) i sociální de-

mokraty Janstu a Březinu (který byl
v podmínce za jiný případ). Jde
o další případ podezření z korupce
v řadách vládní strany, která - po-
dobně jako Babiš - postavila svůj
volební úspěch na tvrzení, že ti před
ní kradli. Zatýkání měli ovšem
v rukou "Babišovi" prokurátoři -

konkrétně nejvyšší pražská státní zastupitelka
Lenka Bradáčová. Známá otázka - co bylo dříve:
vejce, nebo slepice?

Podle expertů citovaných v médiích se policie
připravovala na zatýkání několik týdnů dopředu,
a je tedy velmi pravděpodobné, že o ní věděli i něk-
teří na policii napojení novináři (některé spojuje
s policisty stejná domácnost) a další struktury
z naší malé české bažiny. Nahrávky pak mohly být
vytaženy tak, aby zneutralizovaly dotační skandál
ČSSD (proč média ani náznakem nespekulovala
o odvolání ministryně školství Valachové, které se
kauza těsně týká?) a odvedly pozornost jinam -
k jitrnici, jakou svět neviděl.

Chcete porozumět tomu, o co na naší (post)po-
litické scéně kráčí? Reportáž psaná na obrátce
roušku poodkrývá. Tento čtvrtek se od 11 hodin na
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Pražském knižním veletrhu můžete setkat s auto-
rem.

Ve stínu jitrnice
Ve stínu jitrnice tak všechna média, včetně Ba-

bišovy MF Dnes, řeší potenciální korupční kauzy
ČSSD jen okrajově a se stejným despektem,
s jakým se věnovaly například případu ROP Seve-
rozápad. A to i přesto, že je vedle ní předchozí
údajná Babišova kauza Čapí hnízdo jako kulička
hrachu vedle tykve.

Pro velké zákulisní hráče, jako finančníka
Zdeňka Bakalu, majitele konkurenčního mediálního
impéria, je Andrej Babiš nepřítelem číslo jedna už
dávno. Červená kontrolka se naplno rozblikala ale
až před několika týdny, kdy vláda schválila převe-
dení OKD zpět do vlastnictví státu. Souboj byl

ovšem o to, přes jakou firmu se tak stane - a kdo
tím získá přístup ke všem dokumentům z doby pri-
vatizace.

Po dramatických tahanicích ji nakonec dostal
do rukou státní podnik, který spadá pod Babišem
řízené ministerstvo financí. Podle našich infor-
mací policie chystá v souvislosti se skandálním
privatizačním tunelem v OKD obvinění několika
osob - a je prý pravděpodobné, že mezi nimi
bude i Zdeněk Bakala, a možná i premiér So-
botka.

Odstranění miliardáře Babiše z politiky je jed-
noznačně v zájmu miliardáře Bakaly, jemuž před
lety jako ministr financí Bohuslav Sobotka při-
klepl OKD (včetně hornických bytů) za směšnou
cenu - a tím ho miliardářem učinil. Toto je zřejmě
hlavní důvod, proč je nutné dostat Babiše z mi-
nisterstva financí, z vlády a politiky vůbec. Kauza

takzvaných korunových dluhopisů je jen neexis-
tující jitrnice. Dokumenty z privatizace OKD jsou
však velmi konkrétní a nepochybně silně pep-
řené čtivo.

Munice, kam se podíváš
Na třetí zveřejněné nahrávce je znepokojující

především fakt, že měl provokatér-novinář přístup
do policejního spisu. Z toho by měla ministra vnitra
Chovance jímat hrůza – a ne z toho, že Babiš něco
údajně chystal na své protivníky. Není to zdaleka
poprvé, co policie nebo státní zastupitelství pouští
novinářům informace podléhající utajení, nebo ze
"živých kauz" včetně odposlechů.

Kupodivu to dodnes nikoho nezajímalo. Zločin
se dokonce "morálně zdůvodňoval" takzvaným ve-
řejným zájmem. Že jako jsou situace, kdy zločin

není zločinem, pro-
tože se hodí do
zpravodajsko-poli-
cejních politických
her Pražské kavárny,
ještě nedávno pevně
napojené na americ-
kou ambasádu Oba-
mova velvyslance
Schapira.

Byl to právě "ne-
závislý, předbabi-
šovský" deník MF
Dnes, který policejní
odposlechy běžně

používal jako zbraň v předvolebních kampaních
(viz třeba článek na titulní stránce v MF Dnes před
prezidentskými volbami – Zeman má problém,
Mrázek volá Šloufa).

A tak nezbývá, než zvolat: "Obušku, z pytle ven!"
a doufat, že konečně zatančí na správných zádech.

Jenže klasické pohádky, v nichž dobro vítězí
nad zlem, jsou v naší politice zřídkavým jevem.
Libujeme si spíše v béčkových cajdácích. V té,
kterou právě sledujeme jako seriál v ČT, Bakalo-
vých médiích a Kalouskově Fóru 24, není dobrých
ani zlých.

Vlk z Červené karkulky nám vypráví, jak zachrá-
nil jitrnici, a doufá, že český Honza se opravdu
ukáže jako hloupý - a spolkne mu to.

Ne tu jitrnici. Ta přece neexistuje.
9. 5. 2017
ProtiProud
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JAK TO BYLO S DLUHOPISY
Pro ty, kteří mají pochybnosti o tom, jak to bylo doopravdy 

JOSEF VOLMUT

Jak to celé bylo s těmi jednokorunovými dluho-
pisy? Od roku 1993 zde platí zákon, podle něhož
se daní výnosy z každého cenného papíru zvlášť
a výsledná daň se zaokrouhluje na celé koruny
dolů. 

Takto nastavená právní úprava nečinila v praxi
žádné problémy až do roku 2011, kdy ministr fi-
nancí Kalousek svým zločineckým mozkem objevil
fintu, která umožnila nezdanit výnosy z cenných
papírů v případech, kdy daň z výnosu z cenného
papíru je nižší než 50 haléřů a po zaokrouhlení na
celé koruny dolu pak tedy vyjde daň nulová. Tento
výmysl geniálního baziliška Kalouska pak umožnil
nedanit výnosy z jakéhokoli množství cenných pa-
pírů, protože se musely danit každý zvlášť. Kom-
petentní a soudný ministr financí by v takové
situaci okamžitě předložil návrh novely zákona,
který by možnému zneužití nedokonalosti zákona
zabránil. To by však nesměl být ministrem financí
Miroslav Kalousek. Ten se naopak rozhodl, že mož-
nost nedanit výnosy z cenných papírů všem zve-
řejní, s tím, že danou možnost navíc zneužije přímo
stát při emisi jednokorunových státních dluhopisů.
Ministr financí tak tímto způsobem zcela explicitně
legalizoval využití předmětné nedokonalosti daňo-
vého zákona zavedením příslušné daňové praxe. 

Netrvalo dlouho a tuto fintu začali po vzoru mi-
nistra Kalouska využívat i velké společnosti.
Zřejmě asi jediným cílem Kalouska bylo umožnit
svým kamarádíčkům obrovskou daňovou výjimku,
přičemž emise jednokorunových státních dluho-
pisů představovala toliko fíkový list, který měl
celou tuto hanebnost skrýt 

a poskytnout do budoucna jeho kámošům pádný
argument pro případ, že by se náhled finančních
úřadů začal od toho Kalouskova lišit. Každý pak
může tvrdit, že přece stát byl ten, kdo takový po-
stup inicioval a dokonce i v praxi použil, takže není
možné občana popotahovat za to, že se choval
stejně jako stát. Vrcholem absurdity je současná
situace, kdy bývalý ministr financí Kalousek obvi-
ňuje svého úhlavního politického konkurenta z da-
ňových podvodů, které ovšem Kalousek sám
vymyslel, využil a uvedl do běžné daňové praxe.
A všichni za to pranýřují pouze Andreje Babiše.
 Absurdnější situaci by snad nevymyslel ani Franz
Kavka. 

Takže shrnuto a podtrženo: Ten pokrytec Kalou-
sek to chytře vymyslel, aby mohl více krást, a když
už nemůže ke korytu, tak z toho dnes obviňuje Ba-
biše.

(Dostali jsme mailem 4. 5. 2017)
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VÁLKA MILIARDÁŘŮ
Pro velké zákulisní hráče jako finančník Zdeněk Bakala, majitel konkurenčního mediálního impéria, je

Babiš nepřítelem číslo jedna už dávno. Červená kontrolka se naplno rozblikala ale až před několika týdny,
kdy vláda schválila převedení OKD zpět do vlastnictví státu. Souboj byl ovšem o to, přes jakou firmu se
tak stane - a kdo tím získá přístup ke všem dokumentům z doby privatizace. Po dramatických tahanicích
ji nakonec dostal do rukou státní podnik, který spadá pod Babišem řízené ministerstvo financí. Podle
našich informací policie chystá v souvislosti se skandálním privatizačním tunelem v OKD obvinění ně-
kolika osob - a je prý pravděpodobné, že mezi nimi bude i Zdeněk Bakala, a možná i premiér Sobotka.
Odstranění miliardáře Babiše z politiky je jednoznačně v zájmu miliardáře Bakaly, jemuž před lety jako
ministr financí Bohuslav Sobotka přiklepl OKD (včetně hornických bytů) za směšnou cenu - a tím ho mi-
liardářem učinil. Toto je zřejmě hlavní důvod, proč je nutné dostat Babiše z ministerstva financí, z vlády
a politiky vůbec. Kauza takzvaných korunových dluhopisů je jen neexistující jitrnice. Dokumenty z priva-
tizace OKD jsou však velmi konkrétní a nepochybně silně pepřené čtivo. V. V.
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Ještě bych dodal, že žádost o vydání představi-
telů ANO není opřena o žádné skutky, protože jed-
nali v souladu s platnými právními normami ČR. To
potvrdily i kontroly orgánů MF i OLAF prováděné
v minulosti. To ještě nevadilo, protože nebyl v po-
litice. Co se Faltýnka týká, tak ten je úplně mimo
a pánové s p. Němcovou se spletli.

Vinen je proto, že je v ANO.
Problém nastal v nedávné době, kdy jim výrazně

stouply preference u lidí.
Tento stav svědčí o možné volební prohře tra-

dičních volebních stran a možné stíhání politiků,
kteří zákony porušovali! To potvrdil i prezident ČR
Miloš Zeman ve čtvrtek v rozhovoru na TV Barran-
dov. Řekl také, že jde opět jako již v minulosti o po-
licejní provokaci plukovníků a poukázal na to, pod
jaký rezort policie patří. Také na jeho hlavu se sne-
sla potom nelogická smršť žluče.

Nyní byly zveřejněny informace, že v pozadí
kromě našich zkorumpovaných politiků vystupují
představitelé společností usilující o těžbu Lithia Ja-
neček a představitel americké firmy TESLA vyrá-
bějící elektromobily ve velkém a jde o byznys za
biliony Kč. Babiš a spol. zastává názor, že lithium
by mělo být těženo naším českým státním podni-
kem! To ostatní politické strany skrytě nechtějí,
včetně ČSSD. Proč asi?

No dá se to přece dobře zobchodovat do vlastní
kapsy! Jako třeba v minulosti pitná voda, atd!

Veřejnost prohlédla za léta politiku tradičních
stran, které sedí v parlamentu a senátu 27 let a je-
diné co dělali, tak podivně privatizovaly, odkláněly
a zvyšovaly sami sobě odměny!

Proto společnost tedy její většina, je v očekávání
změny. Do čela státu by měli zasednout profesní
odborníci s tahem na změny k lepšímu ve pro-
spěch k ČR a ne prospěcháři a řízení kmotry, kteří
jim dělají bílé koně. (Proto v Praze a okolí zdomác-
něl vtip, že Prahu řídí primátor Janoušek se svým
mluvčím Bohmem). Podotýkám, že ten svinčík
bude obtížné dát do kupy. Vraťme se zpátky do
roku 2013. Vadilo snad ČSSD i jiným stranám, že
Babiš vlastní Agrofert a některá média?

Ó nikoliv. Sobotka chtěl být premiérem, a proto
uzavřel s ANO koalici. Proč se to děje nyní? Protože

ANO má stále nejvyšší preference, zatím co ostatní
tradiční strany až na KSČM se propadají a mají
oprávněný strach z voleb. Už to naznačily volby do
krajů a do Senátu. A co třeba tohle? 

Schwarzenberg, sám jako ministr vlády ČR pod-
nikal po celou dobu ministrování se svou firmou
ORLÍK NAD VLTAVOU s.r.o., Bělohorská 165, Praha
6, IČ: 45023930, kde drží 99,82 % podíl. Kalousek
této firmě převedl více jak 100 milionů Kč dotací
ze státního rozpočtu ČR a mnoho desítek
milionů Kč z EU.

Jen za poslední 2 roky ministrování obdržel Sch-
warzenberg prostřednictvím této firmy od Ka-
louska a ing.Čiernika z MZE 70 milionů za
odbahnění písčitých rybníků Sobík, Silvestr a Zhoř,
kde místo bahna těžil písek, který prodával a pou-
žíval na opravu cest, pochopitelně, všechno bylo
a je v naprostém pořádku... 

(Dostali jsme mailem 1. 11. 2017, autor článku
bohužel uveden nebyl).

Je to sepsáno popravdě
a každý si to může ověřit!
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Policie znovu žádá Sněmovnu
o vydání Babiše a Faltýnka

Policie v úterý 21. 11. 2017 znovu zaslala do Po-
slanecké sněmovny PČR žádost o vydání šéfa ANO
Andreje Babiše a prvního místopředsedy Jaroslava
Faltýnka k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.
Právu to potvrdila mluvčí pražského městského
státního zastupitelství Štěpánka Zenklová.

V minulém volebním období poslanci Babiše
i Faltýnka ke stíhání v kauze údajného dotačního
podvodu vydali. Zákonodárci hnutí ANO se hlaso-
vání nezúčastnili a odešli z jednacího sálu.

O vydání politiků k trestnímu stíhání požádala
policie kvůli Čapímu hnízdu, které patří do Babi-
šova koncernu Agrofert.

Společnost, která farmu na Benešovsku pomocí
dotace vybudovala, nejprve patřila Babišově Agro-
fertu a následně byla převedena na anonymní
akcie na doručitele. Díky tomu se mohla ucházet
o dotaci 50 miliónů, kterou by jako firma z kon-
cernu Agrofert podle všeho dostat nemohla. Ná-
sledně fúzovala s jednou z Babišových společností,
a tak se do holdingu vrátila (ale to až po uplynutí
zákonem předepsané doby, tedy zákon nebyl po-
rušen, pozn. red. Lípy)

Farma Čapí hnízdo na Benešovsku patří do kon-
cernu Agrofert ministra financí Andreje Babiše
(ANO).

Babiše chce policie stíhat pro podezření z do-
tačního podvodu a z poškození finančních zájmů
Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního
podvodu ve formě účastenství. Oba obvinění od-
mítají a tvrdí, že se nedopustili ničeho nezákon-
ného.

ANO má v nové Sněmovně, která zatím nemá
zvolené vedení, 78 poslanců.

21. 11. 2017
Novinky, Právo
Opětovnou žádost policie o vydání šéfa ANO An-

dreje Babiše a místopředsedy hnutí Jaroslava Fal-
týnka ostatní strany podpoří. 

Babiš naopak zopakoval, že jde o politickou
kauzu a důkaz toho, že se jej starý systém snaží
dostat.

„No jasně, systém nespí, dalo se to čekat. Jsem
překvapen tou rychlostí a urputností. Všechny

kroky policie včetně dnešního rychlého doručení
mě stále přesvědčují, že to je čistě politická
kauza,” uvedl Babiš.

„Včera po obědě jsme jako noví poslanci složili
slib a ani ne za 24 hodin už policie žádá o mé vy-
dání. Sněmovna ještě není ustavená, není zatím

ustaven mandátový a imunitní výbor, není zvolen
předseda sněmovny, takže žádost nemůže ve Sně-
movně nikdo převzít, ale Sabina Slonková, novi-
nářka, která mě bytostně nesnáší a dostává od
policie zprávy z první ruky, už má článek, že je ve
sněmovně žádost. Donesla jí tyto informace poli-
cie?” podivil se šéf ANO.

„Každopádně ta rychlost, s jakou po mně jdou,
opět jenom dokazuje, jak ohromný strach má ko-
rupční systém. Jak moc se mě ten starý systém
bojí a jak urputně se mě snaží dostat. Ještě než
sestavíme vládu, která by lidem ukázala, že pre-
miér může dělat věci pořádně a ve prospěch lidí,”
uzavřel své prohlášení.

Předsedovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi nepři-
jde divné, že žádost přišla hned den poté, co po-
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slanci složili slib. "Rozhodně je to naprosto stan-
dardní. Oni byli vydáni, nevidím v tom žádné urych-
lení. Policie potřebuje pracovat. Na co by měli
čekat?” míní Kalousek.

Šéf poslanců STAN Jan Farský hlasoval pro vy-
dání i posledně. „Budu i tentokrát. Spravedlnost se
má hledat u soudu, ne ve Sněmovně,“ řekl Právu.
Předseda STAN Petr Gazdík je opatrnější. „Velmi
patrně budeme pro vydání. Ale nejprve se v man-
dátovém a imunitním výboru seznámíme se spi-
sem od policie,“ řekl Právu Gazdík. 

V TOP 09 mají jasno. „Byli jsme před několika
týdny, budeme i nyní,“ sdělila Právu místopředsed-
kyně TOP 09 Markéta Adamová.

Poslanec za ANO Patrik Nacher řekl
Právu, že se se žádostí musí seznámit, než
se rozhodne. Načasování žádosti však po-
kládá za zvláštní.

„Předpokládal bych, že policie s žádostí
buď přijde před volbami, protože ví, že věc
stihne projednat. Anebo by si s projedná-
ním jistá nebyla, a tak by se žádostí po-
čkala až po volbách. Když ale přijde
s žádostí dvakrát, tak to vyvolává pocit, že
jde o nějakou hru,” řekl Právu.

21. 11. 2017 Novinky.cz
Z diskusních příspěvků:
Lukáš Vondráček, Praha 4, 21. listopadu 2017,

10:24:59
Už je to trapné. Ať ho vydají nebo nevydají, je to

dle mého politicky motivováno. Kdyby Babiš nebyl
v politice, žádná kauza Čapí hnízdo není, a Babiše
by ani nikdo nevyšetřoval.

Jan Runda, Klatovy, 21. listopadu 2017, 10:25:39
Od roku 1989 si nepamatuji tak horlivou činnost

a aktivitu policie ve vyšetřování politických kauz!!!
Opravdu pozoruhodné!!!

Daniela Adámková, Praha, 21. listopadu 2017,
10:26:04

Jak to socani před volbami rozehráli, tak to po
volbách pokračuje. Je to hnus. Strach z Babiše je
obrovský.

Zdeněk Drbohlav, Hradec Králové, 21. listopadu
2017, 10:27:00

Už aby byl Babiš premiérem a začaly se konečně
řešit skutečně závažné kauzy jako například OKD
a viníci jeho vytunelování, a řada dalších, kde šlo
o miliardy (Bakala, Rittig, atp., včetně jejich spolu-
pachatelů, například kudrnáčů Sobotky, Teličky,

a dalších). S aférou okolo Čapího hnízda už běžte
do...

Václav Kosik, Praha, 21. listopadu 2017,
10:29:40

Ta kauza je směšná a blbost. Dotační podvod
by to podle mne byl pokud by ty peníze zmizely
bez využití na veřejně prospěšné projekty. Ale
pokud tam těch padesát melounů šlo, tak jako ne-
patrná částka z 950 milionů, které do toho vložil
Babiš a vytvořil z ruiny hodnotné dílo, které slouží
veřejnosti, o čemž se každý může přesvědčit
osobně. Co nám třeba Vondra a jiní dotační pod-
vodníci vytvořili jako trvalou hodnotu pro veřej-

nost? Velký kulový mimo cyklostezek, které jsou
jen džob pro určitou skupinku podnikatelů

Jana Pešlová, Brno, 21. listopadu 2017, 10:27:38
Už nevěřím, že by Babišovi někdy dali pokoj. Ať

udělá, co udělá, bude to pro partaje, co tu tolik let
vládly, pořád špatně. Andrej Babiš jim vzal vládnutí
i s pokladnou a jim nic nezbylo. Proto tak zuří
a jsou vzteky bez sebe.

Jiří Lipka, Havířov – Šumbark, 21. listopadu
2017, 10:30:43 

Je to stejný jako s dluhopisama. Nedokonalý zá-
kony to umožňovaly. Tady bych stíhal toho, kdo to
umožnil. To se ale nestane, protože si ostatní pod-
nikatelé nakradli v tichosti taky. Jenom Babiš je jim
proti srsti, proto celej ten humbuk. Vraťte Šlachtu
zpátky, a nebudete se stačit divit.
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"Jsem ráda, že žádost přišla. To je utvrzení
v tom, že funguje spravedlnost," říká Miroslava
Němcová z ODS a naznačuje, že Andrej Babiš
a Jaroslav Faltýnek by mohli předstoupit před
Poslaneckou sněmovnu PČR ještě letos.

24. 11. 2017
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TOPOLÁNEK A VELBLOUD UCHEM JEHLY…
MAREK ŘEZANKA

Více než kdy jindy je nyní patrné, že M. Kalousek
a K. Schwarzenberg sázejí na M. Topolánka jako svého
„koně“. Tito lidé byli ministry vTopolánkových vládách,
a on jasně dává najevo, že se k jejich politice hlásí.
K. Schwarzenberg je jednoznačně zastáncem fiskál-
ního paktu, uznání samostatnosti Kosova, či přijímání
všech migrantů bez rozdílu. „Karel Schwarzenberg je
můj kamarád. Měl jako můj ministr zahraničí v Evropě
neuvěřitelnou reputaci, vysoce převyšující velikost
a význam naší země. Má specifický, nakažlivý smysl
pro humor. Jsem hrdý na to, že jsem s ním mohl slou-
žit. Všechno nejlepší k narozkám, můj příteli“. (Viz
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/FOTO-
Karle-pojd-se-vyfotit-A-Dominiku-Feri-ty-taky-Mirek-
Topolanek-zasel-na-party-516546). M. Topolánek po
boku D. Černého, jenž ukazoval velký fialový prostřed-
níček Hradu, si jednoduše rozumějí. 

M. Kalousek a M. Zeman jsou nesmiřitelní rivalové
a soupeři, M. Kalousek a M. Topolánek jsou názorová
dvojčata. M. Topolánkovi jednoduše voliči kromě části
ODS, TOP09 a STAN věřit nemohou. Nehájí totiž jejich
zájmy. Je to TOP-kandidát, který na poslední chvíli vy-
táhl pár témat, která má i M. Zeman – ale která u M.
Topolánka působí jednoznačně účelově. Kde byl M. To-
polánek, když M. Zeman vytáhl proti kvótám?

M. Topolánka voliči SPD, ANO, KSČM i většina voličů
ČSSD volit nemohou – to by si naplivali do vlastních
tváří – a rovnou by mohli volit pana Drahoše či Pana
Horáčka – či zbylé kandidáty s podporou ČT. Naprosto
by pošlapali svou sebeúctu.

Ve své stati v LUKu (13. 12. 2017) nazvané Tak si
nás nevažte, poukazuji na styl, jakým jsou dehonesto-
váni voliči M. Zemana. Nic podobného se voličům ji-
ného kandidáta – třeba pana Topolánka, neděje. Do
kontextu pak dávám výroky "kandidátů spřízněné
osmy", kteří se netají tím, že by chtěli hlasy lidí, ale
odsuzují je za jejich volbu. 

Tito politici si neuvědomují, že my, voliči - občané -
máme svou důstojnost. Nemusím s tou či onou stra-
nou souhlasit, ale měl bych s každou být schopen vést
dialog. To z dané nabídky umí toliko M. Zeman.

M. Topolánek je naproti tomu takovým A. Mitro-
fanovem nebo Davidem Černým české politiky. Pů-
sobí uboze, pokud se někdo snaží z bílého dělat
černé – a naopak. M. Topolánek je ve svém vystu-
pování typický „havlista“ a „karloid“. To nikdo ne-

zastře, i kdyby se na hlavu stavěl. M. Topolánek mě
jako voliče M. Zemana uráží, stejně jako již zmíněný
A. Mitrofanov nebo K. Dolejší či P. Šafr. Nesedejme
těmto lidem na lep.

Nezapomínejme, která vláda zavedla nemravné
poplatky ve zdravotnictví. Nezapomínejme, čí vláda
dala k ledu zvyšování minimální mzdy a postihla
lidi handicapované a důchodce:
http://petrmatula.com/index.php/ostatni/1695-co-
pinesly-pracujicim-mravencm-topolankv-batoh-a-
janotv-baliek. Nezapomínejme, že některé škrty
Topolánkovy vlády byly dokonce protiústavní.

Je do nebe volající, že M. Topolánka podporují i něk-
teří sociálně demokratičtí politici (což jen dokresluje,
proč je dnes ČSSD stranou na odpis).

Za vlády M. Topolánka spustil Kalousek svůj besti-
ální projekt, kdy se propouštělo – a peníze propuště-
ných se rozdělovaly mezi ty, kdo zůstali, aby jim tak
zacpaly ústa a koupily si je.

M. Topolánek mj. prohlásil:
1.) „Neočekávejte ode mě nic jiného než noc dlou-

hých nožů. Ta prostě přijde.“
2.) „Pokud budeme lidem před volbami otevřeně

říkat, co máme v plánu, nikdy ve volbách nevyhra-
jeme“. 

(Tímto se zcela očividně M. Topolánek řídí i v této
prezidentské volbě).

3.) „Všude umírají lidé. Někteří ve válkách, někteří
při autonehodách, někteří jen tak“. – Odpověď M. To-
polánka na otázku: „Právě nám zde tvrdíte, že radar
bude zcela bezpečný, účinky zdravotně nezávadné
a že pokud by měl poškodit lidi, neschválíte ho. Co se
stane, pokud to nebude pravda, a k poškození dojde?“

Shrnuto podtrženo. M. Topolánek se podobně jako
J. Paroubek spojí s kýmkoli a pronese cokoli, jen aby
byl u moci. Na blaho a zájmy občanů však zvysoka
kašle. To dřív projde velbloud uchem jehly, než se M.
Topolánek stane obhájcem zájmů většiny občanů naší
republiky.

M. Zeman alternativu v prezidentských volbách
nemá. Stojí proti němu jen os Antizemanů, kteří se
předhánějí v nenávisti vůči němu i jeho voličům a v po-
krytectví, kdy jsou ochotni slíbit a říci cokoli, jen aby
byli voleni. Chovají se podobně nedůvěryhodně jako
B. Sobotka před volbami parlamentními – a patrně
i podobně dopadnou.

102

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_04_2017_LIPA  14.01.18  19:21  Stránka 102



103

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

LEKCE Z POKRYTECTVÍ
JAN POLÁČEK

Ministři zahraničí Ruské federace a Velké Britá-
nie Sergej Lavrov a Boris Johnson si při tiskové
konferenci po svém jednání v Moskvě vyměnili jen
trochu otevřeněji své názory ohledně (údajného)
vměšování Ruska do volebních procesů v Evropě
a v USA. 

A maistreamová média hned s nezastíraným po-
těšením ale oznámila, že Boris Johnson a Sergej
Lavrov se v Moskvě pohádali. 

Myslím, že je dobré vědět, jak to ve skutečnosti
proběhlo:

Lavrov: „Boris Johnson nedávno prohlásil, že
nemá žádné důkazy o ruském vměšování do refe-
renda o brexitu.“  

Johnson: „Důkazy o úspěšném ruském vměšo-
vání, to o úspěšném je tam podstatné.“  

Lavrov: „Kdyby se (Boris) nyní neohradil, pokazil
by si reputaci v britských médiích.” Johnson: „Ser-
geji, bojím se spíš o vaší reputaci. Považoval bych
za důležité, kdybyste přiznali ruské pokusy vmě-
šovat se do našeho referenda. Ať už byly jakékoli,
skončily nezdarem. Kdyby tyto pokusy měly ús-
pěch, všechno by bylo jinak.“

Lavrov: „Když k ničemu nedojde, nemůžou tu být
žádné výsledky, ale přesto bychom rádi viděli
důkaz o našem neúspěšném zásahu.“  

Johnson: „Můžeme se pohnout dopředu, po-
dobné pokusy musejí zůstat v minulosti.“ 

Lavrov: „Když někdo tvrdí opak, musí předložit
důkazy, bez nich je obtížné o tom mluvit. Vaše zá-
padní parta si to vymyslela a teď se stala rukojmím
vlastních výmyslů.“  

Média hlavního proudu se o celé té epizodě ro-
zepsala, neb stokrát opakovaná lež se stává po
stoprvé pravdou. Podle Johnsona prý existuje
mnoho důkazů o ruském vměšování do voleb v Ně-
mecku, Dánsku, Francii nebo ve Spojených stá-
tech. Informace o jakémsi vměšování ruských
hackerů do referenda o brexitu, které se uskuteč-
nilo v červnu 2017, prošetřuje Dolní sněmovna brit-
ského parlamentu. Zcela jistě za pomoci britské
tajné služby MI6. 

Údajné kybernetické operace Rusů při loňských
prezidentských volbách v USA vyšetřují už dokonce
tři výbory amerického Kongresu. Zcela jistě za po-
moci CIA, FBI, NSA a dalších zpravodajských slu-
žeb. A taky stále kde nic, tu nic. 

Nu, nic nového pod sluncem. To jen opět zloděj
křičí, chyťte zloděje, a ukazuje na nevinného. Po-
krytectví a falešnost Západu, tedy jeho vůdců a es-
tablishmentu a presstitutů, prostě nezná mezí. 

Tohle si snad už ani nezaslouží dalšího komen-
táře.
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Pospíšilova nadace dostane pražskou Portheimku.
Příští tři roky v ní bude expozice skla

Nadace Jany a Medy Mládkových, vedená šéfem
TOP 09 Jiřím Pospíšilem, bude následující tři roky
spravovat barokní vilu Portheimka na pražském
Smíchově. Rozhodnutí Prahy 5, které šéfuje Pospí-
šilův stranický kolega Pavel Richter, schválili v
úterý 19. prosince 2017 zastupitelé. Městská část
svěřila budovu nadaci bez výběrového řízení, bude
v ní muzeum sklářských výrobků.

Radnice v barokním zámečku v centru metro-
pole dosud provozovala galerii. S jejím provozem
v posledních letech však nebyla spokojena. Roz-
hodla se proto pro změnu.

O tom, že by budoucnost vily měla být svěřena
do rukou Nadace Jany a Medy Mládkových, jež
spravuje rovněž nedaleké Museum Kampa či We-
richovu vilu, informovala MF Dnes.

V úterý odpoledne o rozhodnutí Prahy 5 hlaso-
valo zastupitelstvo městské části, které mu dalo
„zelenou“. A to i přesto, že plán kritizovalo vedení
současné Galerie Portheimka či opoziční zastupi-
telé, jimž se nelíbilo, že se na nové využití objektu
nekonala veřejná soutěž a že materiál je nedosta-
tečně připravený.

Přidělení bez výběrového řízení
Pochybnosti vyjádřili i nad skutečností, že se

jedná o „stranické gesto“, neboť jak předseda na-
dace Pospíšil, tak starosta Richter jsou členy TOP
09. Oba muži však tyto spekulace odmítají.

„Jednání o Portheimce začala už dlouho před-
tím, než já jsem do TOP 09 vstoupil. Osobně jsem
se v ní navíc nijak neangažoval a veškerá jednání
vedl ředitel Musea Kampa Jan Smetana,“ citovala
MF Dnes Jiřího Pospíšila.

Místostarosta pro kulturu a předkladatel návrhu
změny konceptu Portheimky Lukáš Herold (ODS)
odůvodňoval na jednání krok radnice tím, že mo-
mentální provoz objektu je neuspokojivý.

„Současné fungování Portheimky je zcela neu-
držitelné. Potýká se s naprostým nedostatkem
zájmu veřejnosti,“ uvedl Herold. Podle jeho slov
navštěvovalo vilu ročně zhruba šest tisíc lidí.

Přivést více návštěvníků do letohrádku by mělo
muzeum skla, které v něm vybuduje nadace. Za-
hrnovat by mělo produkty od významných domá-
cích i zahraničních autorů. Podle šéfkurátorky

muzea Heleny Musilové půjde o interaktivní, zážit-
kovou a vzdělávací expozici.

Dar od radnice 13 milionů
Smlouvu na správu objektu bude mít nadace na

tři roky. Vedení Prahy 5 počítá, že za tu dobu na
provoz expozice přispěje částkou až 13 milionů
korun. Podle místostarosty Herolda jde o menší
sumu, než kterou přispívala na fungování galerie.

Ředitel Musea Jan Kampa Smetana tvrdí, že
půjde o neziskový projekt. Bude navíc prý třeba
spoléhat na výnosy ze vstupného, dar od radnice
ho nezaplatí.

Po uplynutí smluvního období plánuje radnice
objekt opravit, rekonstrukce je nezbytná. Na Port-
heimce v současnosti mimo jiné chybí klimatizace.
I z toho důvodu se městská část rozhodla pro sklo,
neboť je odolné. Není tak potřeba investovat do
vzduchotechniky, což by dlouhodobé výstavy ob-
razů vyžadovaly.

***************************
Letohrádek Portheimka postavil v roce 1728 Ki-

lián Ignác Dientzenhofer pro svoji rodinu jako letní
sídlo.  Po jeho smrti zámeček často měnil své ma-
jitele. Od roku 1758 ho vlastnil hrabě František
Leopold Buquoy – Longueval, po němž byla stavba
dlouho nazývána Bukvojkou, ač se vlastníci střídali
i nadále. V roce 1828 koupil letohrádek Moric Por-
ges z Portheimu a dal mu jméno užívané dodnes
− letohrádek Portheimka.

19. 12. 2017
rsa
Zdroj: www.lidovky.cz
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Od: Václav Dvořák 
Komu: Vlašković Zoran Mitrovica, Jan Polá-

ček, etc…
Datum: 20. 12. 2017 19:44:25
Předmět: Smutná zpráva
Přátelé, 
mám pro vás smutnou zprávu. Dnes 20. 12.

2017 v 15:00 hodin v Ostravě zemřel prof.
MUDr. Rajko Doleček, DrCs. ve věku 92 let. 

Čest jeho památce. 
Václav Dvořák
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mojmir1946
Komu: vnk.jp@seznam.cz
PF 2018
Milý Honzo,
děkuji za zaslání Lípy i s hutným obsahem

a mým příspěvkem.
Přejeme Ti požehnáné vánoce a šťastný Nový

rok  2018.
Tvůj Mojmír Soukup
P.S. Měl jsem velký frmol, upravoval jsem ko-

rektury dvou knížek, obě vyšly, přijdu za Tebou, asi
v lednu, nebudou-li třeskuté mrazy i Praze!

Příloha:
KOPA AFORISMŮ 
IVAN FONTANA
Třešňovka – tolik Barborek a všechny růžové. 
Nemůžete mít na sobě kilo pudru – to už je

škraboška. 
Boží mlýny jsou dnes už kulturní památkou.
Kratochvíle s tolerancí dvaceti minut. 
Upozornění v chrámové lodi: loďka s kadidlem

nestačí pro záchranu věřících.
Týden má pět pracovních dní, z toho dva úřední. 
Situační humor je to nejlepší, co Vás může pot-

kat, ale vyžaduje dobrou orientaci a sebeovládání.
Zkušenosti jsou nepřenosné, ale odpárat je mů-

žete. 
Nespoléhejte na nouzový východ, často nevede

nikam. 
Novoroční předsevzetí patří k pranostikám.
Člověk má stále na kahánku, dokonce i když se

mu v hlavě rozvítí. 
Zdá se, že s patenty se roztrhl pytel, ale hrubé

záplaty zůstaly.
PF 2018 
Požehnané Vánoce a Šťastný Nový rok 2018

přejí
Světlana a Mojmír Soukupovi.
(K Brusce 124/6, 160 00 Praha 6 – Hradčany)

Vánoční a novoroční přání 2017/2018

Legum idcirco servi sumus ut liberi esse possi-
mus. 

Proto jsme otroky zákonů, abychom mohli být
svobodni. 

* * * 
Amemus patriam, pareamus legibus, posterita-

tis gloriae serviamus. 
Milujme vlast, poslouchejme zákony a služme

slávě potomstva. 
* * * 
Patriam semper firmarus et defendimus. 
Vlast vždy upevňujeme a bráníme. 
* * * 
Patria libera civibus nihil carius est. 
Nic není občanům dražší než svoboda vlasti. 
* * * 
(http://www.bonalingua.cz/latinske-citaty.html)

S vánočním a novoročním pozdravem 
František Knížek

Petr Žantovský
Komu: karel.sys@futura.cz,

michalcernik2@gmail.com, Jaroslav.Cejka@sez-
nam.cz, Alexej.Mikulasek@seznam.cz, blahuti -
va@seznam.cz, michaeldoubek@hotmail.com,
milanblahynka@seznam.cz, jan.v.polacek@sez -
nam.cz, monika.horeni@halonoviny.cz, jirihugoza-
cek@seznam.cz, etc…

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych

s nesmírnou poctou
a hrdostí Vám oznámil,
že jsem za svou loni vy-
danou sbírku Zakázané
květiny obdržel Výroční
prémii Slovenského
centra Penklubu za rok
2016. Můj dík patří ze-
jména milým naklada-
telům - Ivaně Blahutové
a Michaelu Doubkovi
z Kmene, ale i Vám
všem, které tak rád vídám a potkávám, protože nás
více spojuje, než rozděluje.

Srdečně zdraví
Petr Žantovský

Vážení přátelé z Výboru národní kultury,
děkujeme za pozvánku na Valnou hromadu VNK,

konanou dne 16. 12. 2017. Zároveň se omlouváme,
neboť nemůžeme přijet.

Velmi podporujeme vaši práci, jsme rádi za
každý nový výtisk Lípy, a že se podařilo obnovit její
vycházení.

S pozdravem Zuzana a Josef Číhalovi
V Blansku 12. 12. 2017
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Vracím se k tématu „telegonie“, protože bylo
genetickým výzkumem mezitím potvrzeno to,
o čem několik let píšu. Bylo prokázáno, že ženy
mají ve svém organismu mužskou DNA, která se
do nich musela dostat zvenčí, s největší pravdě-
podobností sexem. (Skutečnost, že zatím nebyla
potvrzena přítomnost ženské DNA v mužských
organismech, je dána použitou metodikou. U žen
jsou hledány části chromozomu y, který mají
jenom muži. Všechny chromosomy, které mají
ženy, mají muži také, a jejich části zatím není
možné rozlišit od vlastní DNA mužů.)

Reakcí na tento objev je řada článků, které
tuto skutečnost popisují jako něco hrůzostraš-
ného, něco, čemu je třeba zabránit jakýmikoli
prostředky, za použití jakéhokoli násilí. Přitom
jde o jev naprosto přirozený, který je důsledkem
nejpůvodnějšího účelu sexuality. Tím je horizon-
tální přenos genetických informací - tedy přenos
z jedince na jedince jejich kontaktem, na rozdíl
od genetického přenosu vertikálního - přenosu
na potomstvo. Tento přenos zabraňuje degene-
raci, organismus jím získává genetický materiál
potřebný k opravě vlastního genetického fondu.

Všechny ty negativní jevy, které mohou hori-
zontálním přenosem genetických informací
vzniknout, před kterými autoři těch článků varují
(a některé z nich ve skutečnosti ani nemusí být
negativní), nejsou důsledkem sexuální volnosti,
a lékem na ně by rozhodně nebylo panenství
před svatbou a nařízení, že nikdo nesmí poznat
víc než jednoho partnera za život, jak tvrdí. Na-
opak je umocňuje skutečnost, že vlivem sexuální
kontrarevoluce dnes žijeme v době, kdy je ne-
jméně sexu za celou dobu historie a prehistorie
- a tak se naopak dnešní stav ideálu těchto „mo-
ralistů“ nejvíc blíží.

Nejvíc zkreslené je tvrzení, že žena nese nej-
větší „otisk“ muže, kterého poznala jako prv-
ního, a povídačky, že právě proto existovalo
právo první noci (které je jen nedoloženým
mýtem). Není rozhodující prvenství, ale délka
doby od posledního přijetí cizí DNA. Pokud do-
spělá žena nebude mít dvacet let sex, bude pak
sexem ovlivněna víc než nevěsta při „ztrátě“ pa-
nenství o svatební noci. (Čas bude navíc hrát

větší roli s postu-
pujícím věkem,
neboť s postupují-
cím věkem do-
chází k častějšímu
a většímu poško-
zení DNA než
u mladého orga-
nismu, a tedy
i větší potřebě cizí
DNA na opravu té
vlastní.

Dalším jejich „argumentem“ je s rétorikou až
příliš podobnou nacistické popisované „prznění
rasy“, dokládané příklady z chovu domácích zví-
řat, kdy sex s nečistokrevným samcem, i bez za-
březnutí, poškozuje záměry šlechtitelů, a má vliv
i na pozdější potomstvo samice s čistokrevným
samcem. V podstatě dochází k tomu, že vyšlech-
těné znaky, které jsou ve skutečnosti degenera-
tivními a vedly by k tom, že by zvíře ve svém
původním prostředí nemohlo přežít - jsou tedy
jen v zájmu šlechtitelů, a ne v zájmu daného ži-
vočišného druhu - jsou opět nahrazeny znaky
původními. Degenerovaná DNA je prostě opra-
vena.

Organismus má svou vlastní inteligenci, a tak
si ze vzorků cizí DNA vybírá přednostně tu, která
mu pokud možno nejvíc vyhovuje (i když k omy-
lům jistě může také dojít - jako ve všem). Pokud
má k cizí DNA přístup, činí tak průběžně. Jak
jsem psal, za normálních okolností je toto opra-
vování něco jako štepování (za ideálních okol-
ností je možné si i zvolit odstín bavlnky), ale
právě pokud dlouhodobě přístup k cizí DNA
chybí, ať už z důvodu panenství a panictví před
svatbou nebo absencí sexu po ní, může mít
oprava i podobu záplaty, která nese cizí vzor.

Podstatné je také, jaká je nabídka cizí DNA,
jak je tato nabídka omezována, směrována, ří-
zena. Víme, že dnes si lidé převážně nevybírají
partnery podle sexuální přitažlivosti, ale podle
společenských norem. Dávají proto přednost
„rodinným typům“, ač je ve skutečnosti sexu-
álně nepřitahují. Neposlouchají hlas svého orga-
nismu, ale řídí se společenskou cenzurou.

Cenzura genetických informací
JAN KRISTEK
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Případně si vybírají podle různých výhod, které
jim může partner poskytnout, jako zlepšení spo-
lečenského postavení, prestiže, možnost kariéry,
v neposlední řadě prostě peníze. (Pak, jak
říkám, nejde o sexuální výběr, ale o „výběr ho-
tovosti“.)

Podle dnešních společenských norem lidé
prožívají mnohaletá období zcela bez sexu,
a pokud i partnera mají, navíc geneticky pro ně
nevhodného, žijí pod jeho silným „genetickým
vlivem“. Ten pak z důvodu, že už byl téměř vy-
mýcen mimomanželský či mimopartnerský sex,
není mírněn ať už vlastní „nevěrou“ nebo tím,
že „nevěrný“ partner do vztahu přinese novou
DNA. Jsou vystaveni daleko většímu riziku pře-
nosu nevhodné DNA  třeba při znásilnění, než za
přirozených okolností. Omezený přístup k inter-
rupcím pak usnadňuje přenos těchto informací
na potomstvo, i když je pak počato s jiným
mužem.

Je zde vytvářena populace, která je (i když
nejen tímto způsobem) vystavena daleko rych-
lejší degeneraci, a která má daleko nižší imunitu
vůči cizorodé DNA. A nemusí jít zdaleka jen
o DNA, která by se do organismu dostávala při
sexu. Může jít i o DNA z geneticky modifikova-
ných organismů v potravě (spíš otravě), gene-
tickou složku chemtrails, může jít i o přetváření
lidí na vhodný pokusný „materiál“ na genetické
pokusy prováděné při únosech „mimozemš-
ťany“ (ve skutečnosti třeba někým zcela pozem-
ským), či vypěstování zranitelnosti vůči
vyvíjeným genetickým zbraním.

Nezdegenerované obyvatelstvo rozhodně není
v zájmu oněch degenerovaných kruhů, které se
snaží ovládat Zemi. A všichni ti, kteří straší te-
legonií, jsou ať vědomě nebo nevědomě jen sou-
částí jejich systému. Vždyť všechny jejich rady,
jak se telegonii a „prznění rasy“ bránit, by nao-
pak vedly ještě k daleko rychlejší degeneraci
a k ještě daleko nižší imunitě vůči cizí DNA.
...Pokud desítky let nebudete mít sex nebo jej
budete mít jen s jedním partnerem, který vám
bude věrný, tak když kolem vás někdo půjde
a prskne, přijmete od něj víc DNA, než kdybyste
žili sexuálně volně a prosouložili s ním celou
noc.

Danou situaci srovnávám s dnešní cenzurou,
která se také snaží lidi odříznout od všech in-
formací, aby si lidé nemohli doplňovat infor-

mace, které už zapomněli, srovnávat, rozšiřovat
vědomosti - aby jim „degenerovala databáze“,
a aby pak také neměli imunitu vůči dezinforma-
cím, které jim média - také často víceméně for-
mou znásilnění, narvou do hlavy, a které jsou
pak také předávány z rodičů na potomky. A pro
podobnost metod si můžete být jisti, že jak za
potlačováním informací, tak za potlačováním
sexuality - ve jménu „pravdy a lásky“, stojí ony
stejné „kruhy“.

Jak antisexuální, tak antikomunistická propa-
ganda působí velice do hloubky, je soustředěna
na vyvolávání silných bezdůvodných pocitů viny.
Je zcela iracionální, ahistorická, nejenže zcela
ignoruje jak obecná, tak historická fakta
a zdravý rozum, ale jde přímo proti nim. Antise-
xuální propaganda se zatím víc držela „du-
chovna“ (spíš duc-hovna - podle Fráni Drtikola)
a nehmotna. Ale i to se může prokázáním, že te-
legonie není nehmotným působením, ale přeno-
sem DNA, změnit. Napříště může být také každý
muž, který má zájem o volnou lásku, agentem
Moskvy nebo rovnou převlečeným Putinem. 

(Pro stručnost se v článku držím pouze hori-
zontálního přenosu, nerozvíjím dopad společen-
skými normami daného výběru geneticky
nekompatibilních jedinců na potomstvo, ať už
v důsledku kombinace jejich genů nebo vlivem
vyrůstání v domácnosti lidí, kteří se k sobě ne-
hodí, což rozhodně není ideálem, za který se vy-
dává, a už vůbec to není původní či tradiční.
Také nepopisuji vliv hormonů vyplavovaných při
sexu - který je navíc různý při různém stupni se-
xuální přitažlivosti - na zapojování vlastních
genů, rozvinutí vlastního genetického poten -
ciálu, svých fyzických a psychických schop-
ností.)

17. prosince 2017

Pozvánka na komponovaný podvečer s hud-
bou a národními písněmi, jehož scénář napsala
členka VNK paní Marie Neudorflová

Charlotta Masaryková, Američanka, která se
stala statečnou českou vlastenkou.

Bude se konat ve středu 24. ledna 2018 
v 16 hodin, Život90, v Divadle na Valše, 
Praha 1, Karoliny Světlé 18. 
(Telefon 222 333 999, 
email: pokladna@zivot90.cz)
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Komu: vnk.jp@seznam.cz, etc...
Pozvánka: Soud o Akci VÁPNO
Vážení přátelé a kolegové,
zveme vás na další pokračování absurdní práv-

nické frašky s názvem Akce VÁPNO, které se bude
konat 10. ledna 2018 od 14:30 u Obvodního soudu
pro Prahu 1, v místnosti
č. 11, Ovocný trh 14,
Praha 1. 

Pro ty, kteří přesně ne-
pamatují tento příběh, ve
kterém již pátým rokem
bojujeme o naše právo na
demokracii a spravedl-
nost, tedy stručně připo-
mínám, o co jde.

V létě roku 2012 jsme
společně v několika li-
dech napsali rozpuště-
ným vápnem na dlažbu
Václavského náměstí
v Praze nápisy s vyjádře-
ním, že tu není demokra-
cie, že tu vládne diktatura
politických stran, a že všechny důležité státní in-
stituce, včetně médií, jsou součástí této mafie. 

Nejdříve jsme byli obžalování z trestného činu
poškození cizí věci, což se však neprokázalo a byli
jsme osvobozeni. 

Následně nás Technická správa hlavního města
Prahy zažalovala za náhradu škody, respektive
o uhrazení nákladů za úklid našich nápisů, které
vyčíslila na více než 112. 000,- Kč. Tato částka byla
původně vymáhána vcelku po šesti "pachatelích".
Postupně jeden z této šestice zemřel, další zaplatil
svůj podíl, a následně byl tento spor rozdělen na
dva samostatné procesy, kdy je po třech z nás vy-
máhána částka 41.756,- Kč a zbytek bude vymá-
hán po čtvrtém.

V první fázi jsme tento soud vyhráli a byli jsme
zproštěni obžaloby. Avšak protistrana se odvolala
k Městskému soudu, který rozsudek Obvodního
soudu zrušil a vrátil jej zpět na Prahu 1 ke stejné
soudkyni.

První jednání v tomto posledním procesu již
proběhlo a došlo tam ke konfliktu, kdy soudkyně
vyloučila z dalšího jednání našeho právního zá-

stupce kvůli tomu, že neustále a neodbytně upo-
zorňoval na nedostatky v tomto procesu, a trval
na našem právu tento proces natáčet na video.

I když se jedná o poměrně malou částku, tak
jsme z principu rozhodnuti v našich požadavcích
na demokracii a spravedlnost v této zemi neustou-

pit za žádnou cenu a stejně tak neustoupit v našem
požadavku na videozáznam tohoto procesu a jeho
zveřejnění. 

Víme, že spravedlnost a pravda je na naší straně.
Víme, že celý právní systém a všechny zákony,
které v této zemi existují, jsou nelegitimní a tedy
nepodstatné a to z toho důvodu, že politici, kteří
zdejší zákony schvalují, byli zvoleni podle systému
a Ústavy, kterou občané této země jako celek nikdy
neschválili, ani se nepodíleli na její tvorbě. 

Víme, že protistrana je banda zločinců, jejímž zá-
jmem je udržet zdejší mafiánský systém u moci.
Jde pouze o to, zda naše soudkyně JUDr. Alena No-
votná sebere odvahu a potvrdí naše právo bojovat
proti organizovanému zločinu, anebo jestli pod-
lehne strachu a rozhodne se nesoudit podle spra-
vedlnosti. 

Přijďte proto 10. ledna 2018 opět podpořit náš
pokračující boj za pravdu, spravedlnost a demo-
kracii. Jan KORÁL

PS: SOUD 10.1.2018 PROBĚHL. DALŠÍ JEDNÁNÍ
BYLO ODROČENO JAKO OBVYKLE NA NEURČITO.
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Jiří Ovčáček uvedl na Facebooku 22. listopadu
2017 v 14:52 hodin toto sdělení: 

TV ZVEZDA se omluvila za lživý článek
Na velvyslanectví České republiky v Moskvě se

dnes telefonicky obrátil zástupce ředitele TV
ZVEZDA. Hluboce se omluvil se za publikaci článku
o roce 1968.

Podle jeho sdělení šlo o chybu šéfredaktora,
který bude potrestán důtkou.

S autorem článku již nebude TV ZVEZDA nadále
spolupracovat. Článek byl z webu odstraněn.

******************************
Článek o událostech roku 1968 v Českosloven-

sku, spojených se vstupem vojsk Varšavské
smlouvy 21. srpna do naší země a jeho důsled-
cích, (což dle autora u nás zabránilo kontrarevo-
luci a možné občanské válce), byl na webové

stránky Zvezdy zavěšen nějakým blogerem. Tedy
byl publikován jen a pouze na jeho blogu, přilepe-
ném k tomuto webu. Nebyl to, jak vidno, žádný re-
dakční článek. Ovšem podle trestu v podobě důtky
to vzbuzuje dojem, jakoby ho napsal sám šéfre-
daktor webovek Zvezdy. Ve skutečnosti jen tomuto
názoru blogera (mezi jinými příspěvky, tam jistě
publikovanými dalšími autory), asi nevěnoval větší

pozornost, neb netušil (a ani nemohl tušit). Že
z komára někteří (do akce včas zasvěcení) čeští
presstituti udělají bleskovou burnumskou media-
lizací velblouda, až bude sám Medveděv při jed-
nání v Rusku mít pocit, že je třeba Zemanovi se
pomalu omluvit a vysvětlovat, že to nebyl a není
žádný oficiální názor současného ruského vedení.
Vše samozřejmě za přítomnosti novinářů a TV
kamer. Což jistě v té chvíli udělalo radost pravdo-
láskařům, havloidům a pražským kavárníkům, jak
Zemanovi pěkně zatopili a návštěvu v Rusku mu
tím znepříjemnili. Neb ten, místo aby dotěrného
komára odehnal, a mávnul rukou, se tímto člán-
kem blogera zbytečně a rozhorleně před novináři
zabýval. 

Poučení z této blamáže? Čím více se s lejnem
člověk maže, tím víc smrdí.

Když provokace proti prezidentovi Miloši Zema-
novi, přes veškerou snahu, jaksi úplně nevyšla
a smrádek vyvanul, čeští presstituti hned otočili. 

Vyrobil si ji prý on sám. 
Nu, není nad objektivitu. 
Jsem moc zvědavý, s čím přijdou příště. 

Jan POLÁČEK

PS Nový předseda TOP 09 Jiří Pospíšil zdůraznil,
že by středopravicové strany - TOP 09, KDU-ČSL
a STAN měly zapomenout na žabomyší války, za-
hodit osobní animozity a spolupracovat. Měly by
podle něj vytvořit společnou kandidátku pro příští
evropské volby. Topka dle něj musí zabránit, aby
se konalo referendum o vystoupení z Evropské
unie, a musí upozorňovat na nebezpečí Putinova
Ruska. Delegáti ho zvolili v neděli 26. 11. 2017 na
stranickém sněmu v pražském hotelu Don Gio-
vanni. Získal 147 hlasů ze 177. Z posledního vo-
lebního debaklu by se podle něho strana měla
poučit a přemýšlet, jak do budoucna oslovit voliče.
Konstatoval, že neexistuje žádný zázračný recept,
ale je potřeba každodenní drobná politická práce.
Dosavadní předseda a zakladatel strany Miroslav
Kalousek už do vedení partaje nekandidoval. Ve
svém proslovu několikrát zmínil existující ohrožení
demokracie v Čechách a opřel se do šéfa ANO An-
dreje Babiše a do prezidenta Miloše Zemana. „Ne-
chceme se s Babišem a Zemanem zasnít, abychom
se pak probudili na Rudém náměstí.“ 

ZEMAN V RUSKU VS. BLOGER
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KALENDÁRIUM 1. Q
Eduard Bass – výročí narození 130
(1. 1. 1888 Praha – 2. 10. 1946 Praha)
Spisovatel. Vlastním jmé-

nem Eduard Schmidt. Pseu-
donym Bass je přezdívka,
která má původ v jeho hlu-
bokém hlase. Jeho vzdělání
bylo zaměřeno na rodinný
obchod (kartáčnictví), ale
jeho zájmy ho přivedly
k účinkování v kabaretech,
k novinařině a literatuře. Byl
spolutvůrcem literárního kabaretu Červená sedma,
reportérem, fejetonistou, soudničkářem, redakto-

rem a šéfredaktorem Li-
dových novin. Byl
ředitelem v Červené
sedmě a Rokoku. Z jeho
obsáhlého díla jsou nej-
známější práce z prostředí
cirkusu a fotbalu: Cirkus
Humberto, Lidé z marin-
gotek a humoristický
román Klapzubova jede-
náctka. Některá jeho díla
byla zfilmována.

Richard Lauda – výročí narození 145
(3. 1. 1873 Jistebnice – 24. 7. 1929 Tábor)
Malíř, grafik a ilustrátor. Absolvent pražské aka-

demie cestoval a studoval v Mnichově a Paříži. Za
1. světové války nastoupil k pluku v Jindřichově
Hradci, kde se podílel na restaurování fresek v po-
sádkovém kostele sv. Jana. Své náměty nacházel
v rodném kraji – v Táborsku. Byl také významným
organizátorem kulturního života v Táboře. Z jeho
díla: cykly leptů Jihočeské motivy, Tábor, Stavba
mostu v Bechyni, obrázková kniha Radosti malých.
Jeho obrazy jsou v Národní galerii, Alšově jihočeské
galerii a v Husitském muzeu v Táboře. Stálá výstava
jeho díla je v Pamětní síni Richarda Laudy v Táboře. 

Oldřich Svoboda - výročí narození 100
(8. 1. 1918 Brno - Slatina - 13. 3. 1988). 
Knihkupec, trampský písničkář. Založil tramp-

skou skupinu Bandité, později to byla Modrá spojka.
Hrál na řadu nástrojů, především na mandolínu. Pro
další skupinu Loď rytmu začal skládat písně ko-
merčnějšího charakteru a v padesátých letech byl

populárním autorem zábavní hudby. Je autorem asi
60 tanečních skladeb a budovatelských písní.

Jan Cimbura – výročí úmrtí 120
(17. 6. 1817 Semice – 17. 1. 1898 Putim). 
Jihočeský sedlák. Přiženil se na statek č. 25

v Putimi, kde celý život hospodařil. Zemřel na vý-
minku (č. 10) a je pohřben na místním hřbitově. Stal
se předlohou hlavního hrdiny známého románu J.
Š. Baara, ideálního představitele křesťanských
a selských hodnot jihočeského venkova. Spisovatel
navštěvoval v Putimi svého strýce faráře Josefa
Baara. Vycházel z jeho vyprávění a informací jind-
řichohradeckého archiváře Františka Teplého. 

Bohuslav Jeremiáš – výročí úmrtí 100
(1. 5. 1859 Řestoky – 18. 1. 1918 České Budě-

jovice). 
Hudební skladatel, dirigent, sbormistr a peda-

gog. Absolvent Varhanické školy v Praze se stal
varhaníkem v Chocni a později ředitelem kůru
v Písku. Byl členem Cyrilské jednoty, založil ama-
térský symfonický orchestr a mužský sbor Gre-
gora, působil jako sbormistr a dirigent
českobudějovického Hlaholu. Byl otcem skladatele,
klavíristy a hudebního publicisty Jaroslava Jere-
miáše a skladatele a dirigenta Otakara Jeremiáše.

Adalbert Stifter – výročí úmrtí 150
(23. 10. 1805 Horní Planá – 28. 1. 1869 Linz). 
Rakouský básník a prozaik, představitel bieder-

meyeru. Po studiu práv na Vídeňské univerzitě si
nenašel stálou práci, živil se jako soukromý učitel,
malíř, spisovatel. Pro jeho literární dílo je typický cit
pro přírodu a příklon ke konzervativismu, tradicím.
Je pokládán za básníka Šumavy. Z jeho díla: Horský
křišťál, Z kroniky našeho rodu, Hvozd. Rozsáhlý
román Witiko (Vítek) o zakladateli rožmberského
rodu Vítkovi z Prčice harmonizuje české dějiny ve
vztahu k Svaté říši římské. Stifterův odkaz je často
využíván v sudetoněmecké propagandě.

Jaroslav Krombholc - výročí narození 100 
(30. 1. 1918 Praha - 16. 7. 1983 Praha). 
Hudební skladatel, dirigent. V letech 1939-1940

spolupracoval s Divadlem Emila Františka Buriana,
v letech 1940-1943 byl dirigentem v Národním di-
vadle a zároveň šéfem opery Státního divadla v Os-
travě. Později působil v různých funkcích
v Národním divadle, byl šéfdirigentem Symfonic-
kého orchestru Československého rozhlasu. Jeho

110

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_04_2017_LIPA  14.01.18  19:21  Stránka 110



111

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

ženou byla významná sólistka Národního divadla
Maria Tauberová.

Josef Kajetán Tyl – výročí narození 210
(4. 2 1808 Kutná Hora – 11. 7. 1856 Plzeň). 
Spisovatel a dramatik. Měl zkušenosti z kočovné

divadelní společnosti a není divu, že z jeho díla zů-
staly živé hlavně divadelní hry. Živil se jako účetní
(do roku 1842) a byl činný i jako novinář a kritik.
Vedl časopis Jindy a nyní (pozdější Květy), byl spo-
luzakladatelem Kajetánského divadla na Malé
Straně a jeho ochotnická skupina hrála české hry
ve Stavovském divadle. Od r. 1846 byl dramatikem
Stavovského divadla. Kladl důraz na češtinu, vla-
stenectví a národní zájmy. V té době byl na vrcholu
kariéry a stal se poslancem Říšského sněmu. Na-
konec upadl do dluhů a přišel i o místo ve Stavov-
ském divadle. V závěru života opět působil
u kočovné společnosti.
Z jeho pozapomenuté
hry Fidlovačka přežila
píseň houslisty Mareše
Kde domov můj, po-
zdější česká hymna.
Známé jsou hry Strako-
nický dudák, Krvavé
křtiny aneb Drahomíra
a její synové, Kutnohor-
ští havíři aneb Krvavý
soud a Tvrdohlavá žena.

Karel Klostermann – výročí narození 170
(13. 2. 1848 Haag am Hausruck – 16. 7. 1923

Štěkeň). 
Spisovatel. Byl představitelem realismu, venkov-

ské prózy s regionálním zaměřením na Jižní Čechy
a především Šumavu. Po nedokončeném studiu
medicíny byl nejprve vychovatelem, pak redakto-
rem a učitelem. Psal převážně česky a v jeho pró-
zách se projevuje české cítění. K jeho
nejznámějším dílům patří Mlhy na Blatech, Ze světa
lesních samot, V srdci šumavských hvozdů, Skláři.

Jaroslav Karel Procházka - výročí narození 100
(19. 2. 1918 Místek - 2. 11. 1992 Praha. 
Hudební spisovatel, organizátor hudebního ži-

vota, publicista. Absolvoval obchodní akademii a za
okupace zastával úřednická místa v divadle E. F.
Buriana a v Národním divadle. Po válce vystudoval
Vysokou školu hospodářských věd v Praze a pra-
coval např. v Gramofonových závodech, v Suprap-
honu apod. Z jeho podnětu vznikly ve
Frýdku-Místku a v Hukvaldech hudební festival Ja-

náčkovo hudební Lašsko. Publikoval hudební a di-
vadelní kritiky, vydával sborníky a publikace
o uměleckých osobnostech.

Svatopluk Beneš – výročí narození 100
(24. 2. 1918 Roudnice n. L. – 27. 4. 2007 Praha). 
Herec. Proslul rolemi romantických hrdinů

a mužů výrazně aristokratického typu. Hrál v Diva-
dle na Vinohradech a Městských divadlech praž-
ských a v meziválečné době byl filmovou hvězdou.
Hrál např. ve filmech Pohádka máje, Přijdu hned,
Řeka čaruje, Dobrý voják Švejk.

Ema Destinnová – výročí narození 140
(26. 2. 1878 Praha – 28. 1. 1930 Č. Budějovice). 
Operní zpěvačka. Vlastním jménem Kittlová,

pseudonym Destinnová přijala podle své učitelky.
Na počátku její světové kariéry stojí odmítnutí
v Národním divadle. Debutovala v Drážďanech,
a poté dostala angažmá Berlíně a v Metropolitní
opeře v New Yorku. Zpívala na Wagnerových slav-
nostech v Bayreuthu (Senta v Bludném Holanďa-
novi) a v londýnské Covent Garden. Zkomponovala
několik písní, napsala několik povídek a románů.
K významným rolím jejího rozsáhlého repertoáru
patřila Carmen, Cho-cho-san v Madame Butterfly,
Mařenka v Prodané nevěstě, Minnie v Děvčeti ze
zlatého západu a Libuše.

Emil Radok – výročí narození 100
(22. 3. 1918 Koloděje n. L. – 7. 1. 1994 Montreal). 
Divadelní a filmový kritik, scénárista a filmový re-

žisér, jeden ze zakladatelů Laterny Magiky (s bra-
trem Alfredem Radokem). Za okupace bratři
Radokové krátce vedli ve Valašském Meziříčí so-
kolský divadelní soubor Mladá scéna, předchůdce
pozdějších divadel poezie. Později získali uznání za
multimediální projekty. Jedním z významných
a společných byl Polyekran. Projekty měly úspěch
na Expo 58 a Expo 67. Po r. 1968 Radok emigroval
do Kanady, kde vytvářel výstavní projekty, založené
na audiovizuální technice. Spolupracoval např. s or-
ganizací Walta Disneyho. Založil Výzkumný ústav
pokročilých audiovizuálních forem v Montrealu.

Ladislav Mikeš Pařízek - výročí úmrtí 30
(19. 11. 1907 - Č. Budějovice - 28. 3. 1988 Praha). 
Cestovatel a spisovatel. Cestoval po Africe, bo-

joval v cizinecké legii, vykonával různé práce (řidič,
hlídač) a hodně psal. Po r. 1945 se stal redaktorem,
od r. 1954 se už plně živil psaním. Známé jsou např.
knihy pro děti Prales leopardů, Řeka kouzelníků.
K pramenům Nilu je kniha reportáží z výpravy, kte-
rou podnikl v r. 1959. EVA BARTŮŇKOVÁ
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Redakční rada čtvrtletníku Výboru národní kultury děkuje všem našim členům a čtenářům, kteří přispěli

finančním darem nebo jinou pomocí na vydávání Lípy. 
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uhájit další existenci časopisu LÍPA.

Výbor národní kultury, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1, tel.:+420 222 897 266 
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