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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

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

čínáme zásadním příspěvkem Stanislavy Kučerové Český jazyk v habs-
burské monarchii. Ve vlasteneckém duchu pokračuje záznam projevu
Klementa Gottwalda po podpisu osudné mnichovské dohody. Situaci
kolem Protektorátu Čechy a Morava nastiňuje článek Konečné řešení
české otázky od Vladimíra Černého. Pokračujeme v tématice článkem Pře-
sídlení není vyhnání ani etnická čistka. Následují Totální vymývání mozků
od držitele Ceny UČS Vlastimila Vondrušky a komentář dalšího držitele
Ceny UČS Petra Žantovského. Tucet básnických dvoustran opět nechybí,
což je v našem současném českém kontextu věc jinde v tištěném časo-
pise skoro unikátní. Opět nechybí články o mediální a ekonomické válce
proti nám blízkému slovanskému Rusku. Stačí otevřít mainstreamové no-
viny, třeba deník Metro - jen z něj kape jed rusofobie, infikující organismus
našeho národa. Uprostřed deníku je nalevo rozsáhlý článek, věnovaný Katyni a obviňující Rusko z vy-
vraždění 22000 příslušníků polské inteligence a vysokých armádních důstojníků. Je zde bohužel půso-
bivým způsobem dávkováno polopravdami, fakty a domněnkami a nepravdou. Nejenže nesedí počty
mrtvých v několika hromadných hrobech, ale otazníky jsou i kolem toho, kdo ty Poláky zastřelil a v kterém
roce. No, propaganda vždy byla také součástí informační války. Ta je proti Putinovu Rusku vedena 24
hodin denně. Na pravé straně najdeme článek navážející se do Ruska zase kvůli nNavalnému. A polský
prezident nepozval Putina na na výročí začátku druhé světové války do Polska, což ruské vedení rozzlo-
bilo. A Američani se blíží k RF se svými raketami a zbraňovými systémy. Můžeme jen stále doufat, že se
ta informační a ekonomická válka nezmění ve válku horkou. Bojujeme proti obrovské mediální přesile.
Ale publikovat budeme dál.

Rád bych také znovu vyslovil své přání, abyste zachovali přízeň tomuto našemu periodiku, přes určitou
nepřízeň, které se nám dostávalo a dostává z různých stran. 

Závěrem ještě má prosba - pokud s námi ještě nekomunikujete přes e-mail, zašlete nám ho na adresu
vnk.jp@seznam.cz

Zajímavé počtení vám, přátelé, přeji.
Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa a člen předsednictva VNK
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Všem ženám vše nejlepší k MDŽ dodatečně
přeje Tomáš Limberk a my z Lípy VNK se rádi
přidáváme
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Český jazyk v habsburské monarchii
STANISLAVA KUČEROVÁ

Otázka postavení českého jazyka v naší vlasti za
vlády Rakouska a Rakousko-Uherska se stala
předmětem nového zájmu na základě podnětu
pana ředitele BIS (Bezpečnostní informační
služby). Michal Koudelka totiž prohlásil, že nikdo
Čechy nenutil učit se německy. Je to ale pravda?

Nikdo také nenutil vládu a vládní úřady, zaměst-
nance veřejné správy, soudů a škol, aby se učili
česky. Čech na veřejnosti musel mluvit německy,
jinak se nedorozuměl. A tak to bylo od roku 1627,
kdy vítězný pobělohorský panovník Ferdinand II.
vydal Obnovené zřízení zemské a v něm byl i člá-
nek o ustavení německého jazyka jako rovnopráv-
ného s dosavadním oficiálním státním jazykem
českým. A protože český národ přišel o všechny
pronásledované vedoucí vrstvy, které musely zemi
opustit, a byly vystřídány preferovanými vrstvami
cizími, zůstal český mateřský jazyk jako prostředek
komunikace jen na venkově, nevolníkům, kteří ne-
směli opustit půdu. Města a městečka se rychle
poněmčovala.

Roztrpčený hlas na obranu národa a jazyka čes-
kého zvedl tehdy Bohuslav Balbín. V letech 1672–
3 napsal latinsky spis O šťastném někdy, nyní však
přežalostném stavu království českého, zvláště pak
o vážnosti jazyka českého čili slovanského v Če-
chách, též o záhubných úmyslech na jeho vyhla-
zení a jiných věcech k tomu příslušejících rozprava
krátká, ale pravdivá. Historik B. Balbín byl sice čle-
nem jezuitského řádu, ale pro své smýšlení upadl
u svých představených v nemilost. Dílo, v kterém
zdokumentoval pobělohorský úpadek naší vlasti,
pro odmítavou cenzuru za svého života zveřejnit
nemohl. (Vyšlo až po 100 letech, vydal je F. M. Pelcl
jako příspěvek pro oživení historické paměti
v zájmu českého národního probuzení).

Odnárodňovací proces za vlády Habsburků po-
kračoval. Dekret Marie Terezie z roku 1763 konsta-
tuje: „Čeština v království Českém a markrabství
Moravském chýlí se k úpadku tolik, že největší díl
starostů a úředníků jazyka toho je neznalý, ano že
u zemských a vrchních soudních úřadů, jakož i při
městských magistrátech velký nedostatek osob
česky umějících se jeví…“ Školská reforma
z r. 1774, Schulordnung, zavádí povinnou školní do-
cházku do škol s vyučovacím jazykem německým.

Jen žáčci počáteč-
ních tříd triviálních
škol na venkově
a prvního ročníku
škol hlavních ve
městě se učí v ma-
teřském jazyce. Po-
němčovací stav je
tím zpečetěn.

Teprve s přícho-
dem osvobozených
nevolníků do po-
němčených měst se probouzí potřeba uznání
a zrovnoprávnění českého jazyka, jedna z hlavních
obrozenských idejí. Je zahrnuta i mezi požadavky
revolučního programu roku 1848. Revoluční petice
mimo jiné žádá zavést český jazyk ve školách a na
soudech vedle němčiny. Žádost je ovšem porážkou
revoluce a utužením absolutismu v bachovském
režimu smetena. Policejně stíhaná obroda českého
národa zase na čas ustrnula.

Mimořádně erudovaný jazykovědec Josef Dob-
rovský (1753–1829) psal základní díla pro bohe-
mistiku a slavistiku německy nebo latinsky.
Vzdělanci jeho generace nebyli ještě schopni číst
a psát česky. A sám Dobrovský ani nedoufal, že se
to změní.

Představitel mladší generace, Josef Jungmann
(1773–1847), již horuje pro lásku k vlasti a pro ší-
ření českého jazyka ve společnosti. Věří v obrodu
národa, jazyka, literatury. Ale není to snadné. Města
jsou spravována německy, kupecká administrativa
se vede německy. Neexistuje český tisk, divadlo,
neexistují české školy. Krom těch malých venkov-
ských triviálek, v nichž málo vzdělaní učitelé znají
jen češtinu nevalné úrovně. Městské vrstvy jsou
asimilované s německým prostředím.

I příslušníci druhé generace buditelů vyrůstali
v takovém prostředí, vzdělávali se, četli a psali ně-
mecky.  Například Tyl (1808), Mácha (1810), Erben
(1811), Němcová a Mánes (1820), Smetana (1824).
Mácha psal své první verše německy. Magdalena
Dobromila Rettigová (1785) radí mladičké Boženě
Němcové, aby hodně četla české knihy a tak se
zdokonalila v češtině. Ona sama prý také byla až
do svých 34 let „spící Češka“, také uměla jen ně-
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mecky. A Karel Havlíček Borovský, když pospíchá,
píše své dopisy rovněž německy. Nemá čas myslet
na český pravopis. Přitom bojuje za právo národa
na vlastní jazyk a žádá, abychom čelili němčině
němčinou. Dokud si nevytvoříme vlastní vzděla-
nost, musíme ale zatím používat němčinu. 

(Teprve roku 1850 se otvírá v Praze první české
gymnázium – akademické).

Obrození národa v době předbřeznové umožnilo
nové generaci pomyslet i na obrození politické.
Představitelem generace této vrcholné fáze našeho
obrození se stal František Palacký (1798–1876),
vynikající historik. Stal se i politikem. On stál v čele
politického a spolkového života ná-
roda. Vedl jej. A vedl jej se svou zá-
sadou z let mladosti: „Já aspoň,
kdybych byl třeba cikánského rodu
a poslední jeho potomek, ještě za
povinnost bych si pokládal, aby
aspoň čestná památka po něm zů-
stala v dějinách člověčenstva.“

Po pádu bachovského absolu-
tismu došlo v habsburské monar-
chii k určitému uvolnění. Po
vyrovnání Rakouska s Maďary žá-
dali i Češi o vyrovnání. Setkali se
však s bouřlivým německým odpo-
rem proti „poslovanění“ říše. Na-
pětí českých politiků ve vztahu
s vídeňskou vládou se tím vystupňovalo.

Co znamenalo „vyrovnání“ s Maďary, co zname-
nalo soustátí Rakousko-Uherska? Bylo to popření
práv a tradic Českého království i svébytnosti Slo-
váků a dalších Slovanů, kteří všichni zůstali v pod-
ručí a nadvládě rakouských Němců a Maďarů.

Celé další půlstoletí obnoveného ústavního ži-
vota (1860–1914) v habsburské monarchii je pak
plné politických půtek, národnostních manifes-
tací a demonstrací. Postižen je každý nesvé-
právný národ, jeho identita, samostatnost, jazyk,
vzdělávání. Škola a školství. Kultura. Tak je tomu
i u nás.

Teprve v roce 1866 bylo v Čechách 10 gymnázií
přeměněno na české ústavy. Na Moravě byla roku
1867 otevřena dvě slovanská gymnázia, jedno
v Brně, jedno v Olomouci. Se stejnými potížemi,
jako při zřizování škol středních, zápasili samos-
právní činitelé při budování školství odborného.
Všude byly favorizovány školy německé a český
jazyk potlačován. Trvají zápasy o uznání českého

jazyka ve školách a v úřadech, spory se vedou
o zřízení každého jednotlivého českého gymnázia,
každé odborné školy. Roku 1882 je rozdělena praž-
ská univerzita na českou a německou. Ta česká
byla jen velmi chudě vybavena a jen někteří pro-
fesoři tu byli schopni přednášet česky.

Postavení českého jazyka v české zemi nevyře-
šily ani „fundamentálky“, ani „punktace“, ani Ba-
deniho návrhy. Vyřešila je až 1. světová válka
a vznik samostatného Československa. Tam byl
státním jazykem ustaven jazyk československý, ve
znění českém nebo slovenském. „Hle, jak úžasným
tempem pracovaly dějiny – od skepse vlastenců,

proucích se před staletím, ovšemže v jazyce ně-
meckém, lze-li vůbec doufat, že by si český národ
stvořil vlastní literaturu, od let, kdy nebylo jediné
české vyšší třídy obecné školy a kdy společenský,
literární i úřední styk vzdělaných vrstev českého
původu byl skoro naskrz německý, až k dnešku, kdy
bohatstvím výchovných ústavů všeho druhu i kvan-
tem produkce duševní můžeme se měřit čestně
s nejpokročilejšími zeměmi světa, – od let všeobec-
ného německého poddanství… kdy země naše byla
nesvobodnou provincií státu nám cizího až k státu
československému, až k plné samostatnosti.“
(Josef Pekař).

Panu Koudelkovi jsou k dispozici četné spisy
historiků, historiků české školy a školství a histo-
riků české kultury, v nichž nalezne bohatství do-
kladů o tom, že v našich zemích v době
habsburské monarchie vládla němčina a mnozí
Češi se museli z existenčních důvodů učit ně-
mecky. Bude stále trvat na tom, že „nikdo Čechy
nenutil učit se německy?“
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PROJEV PO PODPISU MNICHOVSKÉ SMLOUVY
Projev poslance Klementa Gottwalda na 8. schůzi

stálého výboru Národního shromáždění dne 11. října
1938

„Dovolte, abych řekl několik slov k věci, která naši
a mezinárodní veřejnost nejvíce zajímá. Lid Českoslo-
venska je hluboce pobouřen, a rozhořčeně před celým
světem protestuje proti násilí, které je na něm a na
jeho zemi pácháno. Bylo-li již mnichovské ujednání
aktem neobyčejné zvůle, to, co se děje po mnichov-
ském ujednání a nad ně, přesahuje všechny meze
a nemá v dějinách příkladu. Jsou obsazována čistě
česká města a obvody. Skoro milión Čechů má přijít
pod panství Třetí říše a Polska. Metodicky jsou pře-
rvány všechny hlavní železniční a silniční spoje, zabí-
rány důležité průmyslové obvody a surovinové
základny. Republika je oklešťována a mrzačena tak,
aby útočníku byla vydána na milost a nemilost.“

(Předsednictví 8. schůze stálého výboru Národního
shromáždění v té chvíli převzal místopředseda, soci-
ální demokrat senátor dr. Soukup.)

„Ruka útočníkova zasahuje však i do vnitřních po-
měrů ve zbývajícím Československu. Útočník si vynu-
cuje obětování demokratických představitelů. Na
Slovensku a v Podkarpatsku prosazuje do vlády své
agenty, aby s jejich pomocí celistvost zbývajících částí
republiky neustále ohrožoval a soudržnost českých
zemí se Slovenskem a Podkarpatskem podkopal. Činí
nátlak, aby pomocí vnitřní reakce byla jednota česko-
slovenského lidu rozbita, demokratická práva a svo-
body dělnictva a ostatního lidu odbourány,
demokratická zřízení odstraněna a Československo
tím přivedeno pod úplnou nadvládu Třetí říše.

Troufalá útočnost nepřítelova byla podnícena osud-
nou kapitulací československé vlády dne 30. záři to-
hoto roku. My přede vším národem a celým světem
prohlašujeme, že vláda neměla ni ústavního, ni poli-
tického práva kapitulovat. Lid chtěl bojovat. Armáda
chtěla bojovat. Celý národ chtěl svoji zemi bránit všemi
prostředky. Prostředky k obraně zde byly. Armáda byla
mobilizována. Na hranicích stála skvělá opevnění.
A všechen lid byl ochoten obětovat poslední, aby svou
zem, svoji státní a národní existenci obhájil.

Když už vláda až do 30. záři ustupovala, měla aspoň
30. září možnost obrátit. Vždyť mnichovské ultimatum
přesahovalo nejen berchtesgadenský plán, přijatý vlá-
dou 21. září, nýbrž dokonce i godesbergské memo-

randum, které bylo původně i Chamberlainem odmít-
nuto.

Za takových okolností vláda mohla a měla mnichov-
ský diktát odmítnout a prohlásit všechny své dřívější
přísliby územních ústupků za zrušené. Vláda měla pro-
hlásit, že podle československé ústavy nemá vůbec
práva rozhodovat o celistvosti republiky, o tom že
může rozhodnout jen Národní shromáždění. Vláda
měla v plném rozsahu trvat na závazcích, které Fran-
cie vůči Československu smluvně přijala. Vláda se
měla obrátit na Společnost národů a žádat na ochranu
Československa uplatnění stanov Společnosti národů.
Vláda se měla obrátit na všechny vlády, které pode-
psaly Briand-Kelloggův pakt o nepoužívání násilí. Ko-
nečně měla vláda dát armádě rozkaz, aby v případě
vojenského útoku zvenčí byly všechny pozice hájeny,
a měla mobilizovat všechny další síly k tomu potřebné.

Lid, který mohutným vystoupením 22. září svrhl Ho-
džovu vládu proto, poněvadž dala neústavně souhlas
k berchtesgadenskému paktu mezi Hitlerem a Cham-
berlainem, očekával zejména po provedené mobili-
zaci, že politice neustálého ustupování je učiněn
konec. Široké vrstvy členstva všech politických stran
a velmi mnozí významní činitelé těchto stran považo-
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vali po provedené mobilizaci za samozřejmé, že se
hranice a opevnění budou hájit. Tím hlubší byl otřes,
když se 30. záři veřejnost dověděla, že i nová vláda
kapituluje, že protiústavně a bez boje vydává útoční-
kovi velké oblasti republiky.

Jistěže postupem londýnské a pařížské vlády byla
situace republiky velmi ztížena. Avšak není pravdivé
tvrzení, že nezbývalo nic než kapitulovat bez boje. Pře-
devším není jisté, že by nepřítel vojenský útok vůbec
zahájil, kdyby věděl, že se strany Československa na-
razí na branný odpor. Podle taktiky útočníkovy se dá
spíše předpokládat, že v takovém případě by ke zbrani
nesáhl. Za druhé není pravda, že bychom v případě
obrany proti vojenskému vpádu zůstali sami. Vždyť zá-
vazek Francie, přijít nám v případě vojenského napa-
dení na pomoc, trval. O stanovisku Sovětského svazu
není pochyb. A Anglie by se v takovém případě nevy-
hnula nutnosti zasáhnout ve prospěch Francie a tím
i ve prospěch náš. Avšak předpokladem k tomu bylo,
abychom sami nekapitulovali, abychom se sami brá-
nili. Je přece samozřejmé: jak mi může někdo pomá-
hat, když sám v rozhodující chvíli kapituluji, když se
sám v rozhodující chvíli nebráním?

Jestliže náš lid je právem pobouřen bezohlednými
činy útočníka, jestliže je právem rozhořčen postupem
londýnské a pařížské vlády, pak současně se právem
ptá, které jsou ony vnitřní síly, které přivodily osudnou
kapitulaci 30. září.

Beze sporu je, že za tímto černým pátkem vězí
temné síly reakčního velkokapitálu. Třídní zájmy re-
akční velkoburžoazie vAnglii a Franci to byly, které ve-
lely v Mnichově na účet Československa zachraňovat
Hitlerův režim. Třídní síly reakční buržoazie v Česko-
slovensku to byly, které velely kapitulovat a obětovat
zájmy státu, republiky a národa třídním zájmům vel-
koburžoazní smetánky. Máme co činit s dalekosáhlým
spiknutím proti lidu, proti republice a proti demokra-
cii.

Byla to jedině komunistická strana, která hrozící ne-
bezpečí včas viděla, před ním varovala, a do posled-
ního okamžiku osudné kapitulace se snažila
o odvrácení nejhoršího. Někteří činitelé z koaličních
stran dávali nám v mnohém za pravdu. A víme jistě,
že s námi souhlasila většina stoupenců nejen stran
socialistických, nýbrž všech koaličních stran bez roz-
dílu, včetně strany národního sjednocení a strany ag-
rární. Proč nebyla prosazena jednotná vůle lidu? Proto,
poněvadž ve vládě a ve vládních stranách panoval ne-
demokratický postup. Jednotlivci rozhodovali samo-
zvaně a neodpovědně, aniž se ptali na mínění svých

voličů a svých stran. A tak se stalo, že v rozhodujících
hodinách 30. září, kdy šlo vskutku o šibeniční lhůty,
byla nejen široká veřejnost, ale i vedení koaličních
stran postavena před hotovou věc. A tu se bohužel
stalo, že i ony skupiny a jednotlivci koaličních stran,
kteří se až do 30. září do 12 hodin v poledne stavěli
proti kapitulaci, rezignovaně svěsili hlavu a podrobili
se. Nejednali správně, a my jsme přesvědčeni, že
kdyby ve svém odporu proti kapitulantství šli společně
s námi už dříve a do důsledků, nemusilo dojít k hanbě,
kterou nyní prožíváme. Ano, k hanbě! Neboť: Máme
právo protestovat proti zvůli a násilí útočníka; máme
právo klnout zradě kapitalistických vlád, které se na-
zývaly dříve našimi „spojenci“ a „přáteli“, avšak
máme také povinnost, abychom zjistili, že národ tak
jednotný a odhodlaný bránit svoji zemi, se skvělými
prostředky obrany, se skvělou mobilizovanou armádou
neměl a nesměl být veden k hanbě kapitulace bez
boje, neměl a nesměl být vydán krutému útočníku na
pospas. 

Máme právo a povinnost volat na soud lidu a dějin
zejména všechny ony živly a síly, které tuto hanebnou
kapitulaci po dlouhou dobu záměrně připravovaly,
které se spikly s nepřítelem proti vlastnímu lidu, ná-
rodu a republice.

Lid, národ a republika doplácejí na tuto kapitulaci
strašně. Nejen ztrátami sty, území, lidí a hodnot všeho
druhu, nýbrž také svou ctí. Neklamte se! Útočník, který
se nás včera obával, dnes námi opovrhuje. A různí ti
západní „přátelé“ - ne lid, nýbrž vlády - kteří nás dnes
farizejsky litují, budou námi zítra pohrdat. A demokra-
tická veřejnost v celém světě si už dnes klade pro ni
nevysvětlitelnou otázku: Bojovali Habešané. Bojovali
a bojují Španělé. Bojovali a bojují Číňané. Proč se bez
boje vzdali Čechoslováci, kteří měli vše, co k obraně
potřebovali. Věřte mi: Byl jsem jako komunista vždy
hrdý na národ husitů, k němuž patřím. Vím, že tento
český lid zůstal i nadále národem husitů. Avšak ne-
mohu být jako Čech, ani jako komunista hrdý na činy
vlád, které přivedly národ až k 30. září a k nynějším
jeho následkům. Za to se musejí stydět všichni, jimž
zbyl v těle alespoň kousek cti.

Dnes píšeme jedenáctý říjen a máme hranice stále
pohyblivé. Nevíme, co bude útočník ještě chtít. To, co
jsme zde včera slyšeli od pana ministra zahraničních
věcí, bylo přímo zdrcující pro stát. Rozhodně je však
nutno, aby vláda a všechny strany jednou řekly: Dost!
Nelze přijímat jako hotový fakt, obsazuje-li útočník
čistě české kraje a soustavně přetíná spojovací tepny
republiky. Chápeme, že v důsledku dosavadních kapi-
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tulací je republika v těžkém postavení, avšak vláda má
přesto povinnost obrátit se na Londýn a Paříž a žádat,
aby byl aspoň onen mnichovský diktát, který Londýn
a Paříž spolupodepsaly, respektován. Vždyť po pravdě
řečeno svět stále neví, jaké neslýchané násilí je na nás
pácháno, jak ďábelsky rafinovaně jsou podtínány ko-
řeny našeho státního a národního života. To je nutné
křičet do světa každý den, každou hodinu a na
všechny možné instance. Myslí-li si někdo, že trpným
přihlížením k tomu, co se děje, si nakloní útočníka
k milosti, šeredně klame sebe i druhé. Tento útočník
nezná slitování. Jen vědomí, že byt' v poslední chvíli
narazí na branný odpor, může brzdit jeho dobyvačné
choutky. Máme oprávněné obavy, že toto nedala vláda
útočníku dosti jasně najevo. Zejména považujeme za
chybu, že byl vládou dán souhlas k demobilizaci ve
chvíli, kdy nejsou pevně stanoveny nové hranice Čes-
koslovenska. Nicméně však jsme názoru, že i nynější
stav naší armády je - při správném jejím vedení - s to
vynutit si respekt útočníka a tím i takové nové hranice
republiky, které pro ni nebudou strategicky úplně bez-
nadějné.

V Berlíně je nutno říci: Pánové, jestliže i po tom
všem, co jsme vám bez boje dali, budete nás nutit,
abychom se vzdali toho posledního, tj. zbytku naší re-
publiky, pak budeme bojovat. Za těžších podmínek než
předtím, avšak bojovat budeme. A přes to přese
všechno: Máme za co bojovat a máme čím bojovat.

Dále je nutné podle našeho názoru rázně zastavit
chaos, který zavládl mezi českým územím a pražskou
vládou a mezi Slovenskem a Podkarpatskem. Nalhává
si do kapsy ten, kdo si myslí, že odevzdáním Sloven-
ska do rukou hlinkovců je věc soužití Cechů a Slováků
v jednom státě řešena. Právě naopak. Tím, že se si-
dorovským živlům dostalo protiústavně na Slovensku
moci, je soudržnost republiky rušena a právě ony síly,
které vždycky pracovaly pro demokratické spojení
Čechů a Slováků v jednom státě, jsou rozbíjeny. Toho
důkazem je zastavení činnosti komunistické strany na
Slovensku, které je - provedeno protiústavní vládou -
samo protiústavní, protizákonné a protidemokratické.

Zbyla li u pražské vlády jen špetka politického
smyslu a úmyslu pro záchranu jednotného Českoslo-
venska, musí učinit vše, aby bylo okamžitě zastaveno
perzekuční tažení proti komunistické straně na Slo-
vensku, které by zítra nebo pozítří - a o tom si nedě-
lejte žádných iluzí - postihlo nejen ostatní dělnické
strany, nýbrž i strany jiné, mezi nimi i stranu agrární,
a které by ve svých důsledcích vedlo k úplnému se-
paratismu, jehož představiteli jsou právě ony živly,

které dobře známe jako lidi Varšavy, Budapešti a Ber-
lína.

Na vládě republiky nutno žádat - chce-li se nazývat
skutečně vládou - aby odmítla hrubé zasahování do
vnitřních poměrů republiky. Berlínu musí být upřeno
právo vynucovat si obětování demokratických před-
stavitelů republiky. Nechť je Národní shromáždění
v ústavní lhůtě svoláno k svobodné volbě nového de-
mokratického prezidenta. My komunisté v této pro re-
publiku osudové choti prohlašujeme, že splnění všech
úkolů, které v této námi nezaviněné těžké situaci vy-
vstávají před republikou, vyžaduje nejpevnější sjedno-
cení všeho lidu v republice. Prohlašujeme, že svorná
fronta národa musí mít nejširší rozměry a musí se-
mknout k společnému postupu i ty politické činitele
a politické strany, které se do 30. září sebepříkřeji roz-
cházely.

Hraje-li dnes někdo v republice pod vlivem anebo
za podpory zvenčí s diktátorskými choutkami, musí si
uvědomit, že si hraje s osudem zbývající části repub-
liky. My zejména pánům z agrární strany připomínáme
osud Stambolijského, Witose, osud charvátské selské
strany Mačkovy, osud národních zaranistů v Rumun-
sku.

Zejména agrární strana jako strana selského lidu
má mít největší zájem na udržení demokratického
parlamentního řádu, bez něhož by vůbec nemohla jako
strana existovat.

Dělnictvo a my jak při obraně republiky, tak i při bu-
dování státu v jeho nových, užších hranicích chceme
se pozitivně podílet na řešení všech problémů při
novém budování státu, problémů ústavních, politic-
kých, hospodářských atd. Tuto vůli proklamujeme jako
komunistická strana, neboť čím těžší chvíle, tím větší
odpovědnost má každý z nás nejen za osud dělnictva,
nýbrž i za osud národa a země.“

Místopředseda dr. Soukup. „Vážený stálý výbore!
Jsem ex presidio nucen vyslovit své nejhlubší polito-
vání nad tím, že pan poslanec Gottwald v nejtěžší chvíli
národa a státu pronesl největší útoky a nejúžasnější
obvinění obou nynějších vlád republiky takovým způ-
sobem, jenž je schopen rozrušit veřejný klid u nás
a vést k dalším těžkým mezinárodním konfliktům. Já
jsem jako předseda povinen volat pana poslance Gott-
walda za všechny tyto útoky a obvinění k pořádku…
“ (výkřiky Klementa Gottwalda) „…a vyhradit celou
tuto řeč cenzuře prezídia stálého výboru. Další slovo
si vyžádal pan poslanec Gajda. Prosím, aby se ujal
slova.“

11. října 1938
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Oproti mnoha jiným oblastem, okupovanými na-
cisty, se život v Protektorátu Čechy a Morava mohl
jevit jako relativně bezpečný. V očích nacistických
pohlavárů se ovšem jednalo o klid před bouří. Jaký
měl být osud českého národa po vítězném ukon-
čení války? Plány na vyřešení česko-německých
národnostních problémů nuceným vysídlením se
objevily dlouho před nástupem nacistů k moci.
Zřejmě jako první s nimi přišel krátce po vyhlášení
samostatnosti Československa 28. října 1918 Ru-
dolf Lodgmann von Auen, který již v této době usi-
loval o odtržení pohraničních území a později stál
v čele Německé nacionální strany (Deutsche Nati-
onalpartei).

Úvahy tohoto typu pak nabyly na síle po vzniku
Sudetoněmecké strany (Sudetendeutsche Partei)
v čele s Konrádem Henleinem, která v českoslo-
venských parlamentních volbách v roce 1935 zís-
kala největší počet hlasů a během následujících tří
let se stala hlavní politickou silou sudetských
Němců. Krátce po skončení druhé světové války
byly na zámku v Sukoradech u Dubé nalezeny
různé písemnosti pocházející z Henleinova župního
místodržitelství v Liberci. Mezi nimi se nacházel
i nedatovaný dokument nadepsaný Základní plá-
nování O. A., jehož vznik kladou historikové do ob-
dobí mezi květnem a srpnem 1938. 

GRUNDPLANUNG O. A.
Tento dokument byl velmi pozoruhodný. Obsa-

hoval totiž podrobný rozbor dalšího postupu, při-
čemž jeho autoři zcela otevřeně hovořili o svých
plánech. Ohledně Čechů zde mimo jiné stálo toto:
„Protiněmecká propaganda dokázala v 19. století
odcizit Čechy německému životnímu prostředí. Ob-
rácení tohoto vývoje je oprávněné a je životní nut-
ností pro Německou říši. Nikdy v dějinách už nesmí
dojít k českému obrození. Je nutno zničit od zá-
kladu každou další možnost takového obrození.
Proto je třeba potlačit český jazyk. Je v německém
zájmu, aby úplně zmizel […]. Cílem pro budouc-
nost musí být: rozbití českého národního vědomí,
pronikání do dosavadní české jazykové oblasti ně-

meckým osídlováním, převádění (také částečné
přesídlení!) Čechů do nerozlučné duchovní a fy-
zické souvislosti s Německem.“

Vlastní aktivity charakterizovali nacističtí sudet-
ští Němci jako spravedlivý národností boj proti „ne-
přirozenému a nekulturnímu tyranství Čechů“.
Počítalo se i s vojenským řešením sporu, přičemž
v „duchu národnostního rázu konfliktu bude třeba
vést bojové akce na českém národním území už
od prvního okamžiku s největší ostrostí ve smyslu
totální války“.

Na každou protiakci z české strany se mělo
ihned tvrdě odpovědět tak, aby byly způsobené
škody a následky v poměru jedna ku deseti ve pro-
spěch Němců. Propaganda se pak měla zaměřit
především na českou inteligenci, která prý 100 let
falešně interpretovala české dějiny. Ty byly přitom

ve skutečnosti německými říšskými dějinami. Au-
toři dokumentu počítali i s využitím protibenešov-
ské opozice, a definitivního rozkolu v republice
chtěli dosáhnout také podporou snah Slováků o sa-
mostatnost.  

HITLER A „ČESKÁ OTÁZKA“
O nutnosti vyřídit si účty s Čechy mluvil před 15.

březnem 1939 nejednou i sám Adolf Hitler. Už
v knize Mein Kampf vyčítal Habsburkům, že chtěli
přetvořit svou říši na slovanský stát, což je prý na-
konec stálo trůn. Rétorika nacistického diktátora
se vystupňovala v krizovém roce 1938 a příznačná
jsou v této souvislosti slova, která si 22. srpna za-
psal do svého deníku ministr propagandy Josef

Konečné řešení české otázky. Co
plánovali nacisté s českým národem?
VLADIMÍR ČERNÝ
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Goebbels: „Nesmíme tyto
národy, zvláště Čechy a po-
dobnou sebranku zhýčkat;
naopak, jednou je vytlačíme.
Tyto národy nechceme,
chceme jejich zemi. Vůdcovy
politické názory jsou velmi
jasné, tvrdé, ale důsledné.“ 

Po vzniku protektorátu
mohli Němci svá slova pře-
vést do praxe. Nacistům šlo
především o postupnou ger-
manizaci obsazeného území
a odbojové aktivity českého
obyvatelstva se staly vítanou
záminkou pro uzavření čes-
kých vysokých škol 17. listo-
padu 1939. Hitler totiž dobře
věděl, že omezení přístupu
ke vzdělání představuje vý-
znamný krok v rámci připra-
vovaného „konečného
řešení české otázky“.  To
ostatně už v červenci téhož roku jasně konstatoval
generál Erich Friderici ve svém memorandu s tím,
že „česká inteligence je nesmiřitelným nepřítelem
Německa, na rozdíl od dělníků a sedláků“.

Vzdělaní lidé tedy měli být podle jeho názoru
z českých zemí vystěhováni společně s bohatými
vlastníky kapitálu a Židy. Nacisté také plánovali vý-
měny českých kvalifikovaných dělníků s němec-
kými, což by posílilo„vytlačování českého živlu
z česko-moravského prostoru“.

FRANKOVO MEMORANDUM 
Jestliže v prvním období existence protektorátu

ještě nacisté postupovali s určitou opatrností, po
vítězství nad Francií dospěli k názoru, že konečný
triumf se blíží, a s ním také doba vyřešení českého
problému. Vyšší vedoucí SS a policie v protektorátu
K. H. Frank vypracoval 28. srpna 1940 Memoran-
dum o řešení českého problému a o budoucím
uspořádání česko-moravského prostoru, v němž
nastínil další plánovaný postup. České obyvatelstvo
podle něj není ani zdaleka rasově čisté, neboť jej
„tisíciletá příslušnost Čechů k staré Říši, nebo
k státům vedeným Němci“ velmi změnila.

Díky přílivu německé krve mohli Češi dosáhnout
od začátku 19. století pozoruhodných kulturních
a civilizačních výkonů, takže „Němci ze staré Říše

nepřestávají obdivovat vysokou kulturní úroveň
v Čechách, v zemi, kde očekávali ‚polské hospo-
dářství‘.“ Rasový profil Čechů byl tedy podle
Franka dostatečně příznivý, aby umožnil asimilaci
nebo „přenárodnění“ větší části obyvatelstva. 

České protektorátní obyvatele přitom rozdělil do
tří kategorií. Nejhorším elementem prý byli „dří-
vější mocipáni a většina intelektuálů“, jelikož tou-
žili po německé porážce a doufali v obnovení
Československa. Druhou kategorii tvoří lidé, kteří
měli už v dobách první republiky pochybnosti
o stávajícím politickém systému a prohlašovali, že
za Rakouska se jim žilo lépe. Nejširší vrstvu nako-
nec představovali sedláci, dělníci, a „maloobčané“,
pro něž prý mělo národní uvědomění spíš jen folk-
loristickou náplň. Když nebudou vystaveni „štvaní
intelektuálů“, půjde je podle Franka zpracovat po-
mocí schopného německého vedení.

Na závěr Frank konstatoval, že „cílem říšské po-
litiky v Čechách a na Moravě musí být úplná ger-
manizace prostoru a lidí“. Toho chtěl dosáhnout
buď úplným vystěhováním všech Čechů a osídle-
ním uprázdněného prostoru Němci, nebo zgerma-
nizováním většiny českého obyvatelstva různými
metodami. Jelikož vysídlení více než sedmi miliónů
lidí pokládal Frank za neproveditelné (například
z toho důvodu, že nebylo k dispozici tolik Němců,
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kteří by mohli zaujmout jejich místo), dával před-
nost druhé variantě. 

HEYDRICH NA SCÉNĚ
Do nové fáze se nacistická okupační politika do-

stala po odvolání dosavadního říšského protektora
Konstantina von Neuratha a jeho nahrazení Rein-
hardem Heydrichem koncem září 1941. Ihned
došlo k všeobecnému přitvrzení poměrů v podobě
vyhlášení civilního výjimečného stavu a zřízení
stanných soudů, které během pár týdnů poslaly na
smrt přes čtyři stovky osob. Heydrich měl navíc
zcela jasné představy o likvidaci českého národa,
a s těmito vizemi seznámil nacistické předáky na
schůzce, konané 2. října 1941 v Černínském pa-
láci.

Mluvil zde s brutální otevřeností a ohledně situ-
ace v českých zemích poznamenal: „Němci
v tomto prostoru musí být vedeni myšlenkou, že
v této době, z důležitých válečných a taktických dů-
vodů, nesmíme v jistých věcech vydráždit Čechy
až do nepříčetnosti; z určitých taktických důvodů
musíme být sice tvrdí, ale přitom musíme být opa-
trní, abychom je nezahnali do slepé uličky, ze které
nemají jiného východiska, než se vzbouřit […].
První úkol je dán potřebami války. Tedy musím mít
v tomto prostoru klid, aby dělník, český dělník, pra-
coval naplno pro německé vedení války. K tomu
patří, že českému dělníkovi se musí dát nažrat –
abych to řekl na plnou hubu – aby mohl konat svou
práci.“

Heydrichův plán tedy spočíval v tom, že v době
vedení války je třeba udržet na území protektorátu
klid, aby mohl nerušeně fungovat zbrojní průmysl
(pro nacisty byla důležitá plzeňská Škodovka, br-
něnská Zbrojovka a řada dalších podniků). Germa-
nizace obyvatelstva měla z tohoto důvodu
proběhnout až po vítězném ukončení války, kdy
mělo být „rasově nevhodné“ obyvatelstvo vystě-
hováno někam na Sibiř. U „použitelných“ rolníků,
dělníků či řemeslníků se plánoval o něco lepší osud
v podobě vysídlení do obsazených oblastí na vý-
chodě, například na Volyň.  

PŘESÍDLENÍ V PRAXI
Je poměrně málo známou skutečností, že plány

na vysídlení českého obyvatelstva nezůstaly jen na
papíře, ale v některých oblastech byly skutečně re-
alizovány. Nacisté měli v úmyslu vytvořit postupně
se rozšiřující německé enklávy na českém území,

které by byly propojeny se sousedními župami
v Německu či Rakousku. Tak by bylo české obyva-
telstvo zatlačováno do stále menšího prostoru. 

Jako první začalo vystěhování obyvatelstva z ob-
lasti rozšiřovaných vojenských cvičišť. Nejdříve byli
postiženi lidé žijící v obcích na Drahanské vrcho-
vině, kde padlo rozhodnutí o vystěhování již v roce
1940. Prvních pět vesnic bylo vyklizeno do konce
března 1941. Následovaly další fáze a celkem mu-
selo do dubna 1945 odejít obyvatelstvo 33 obcí
v počtu přesahujícím 18 000 osob. Ještě horší si-
tuace nastala v prostoru Benešovska a Sedlčan-
ska, kde vzniklo rozsáhlé cvičiště zbraní SS.

Postiženo tím bylo okolo 30 000 lidí a vyklizení
(částečné, nebo úplné) postihlo přes 70 vesnic
a větší množství osad. Totéž se dělo v podhůří Brd. 

Vyvlastnění sice probíhalo za finanční náhradu,
ta však neodpovídala skutečné hodnotě opuště-
ného majetku. Kdo na ponižující podmínky nacistů
nepřistoupil, tomu byl majetek prostě zkonfisko-
ván. Vystěhovalcům navíc nebyla přidělena žádná
nová půda.

Někteří čeští sedláci museli odejít i z oblastí ně-
meckých národnostních ostrovů na Jihlavsku či
Vyškovsku. Do protektorátu naopak přicházeli et-
ničtí Němci z oblasti Dobrudže, jižní Bukoviny či
Besarábie, kteří se usazovali v domech konfisko-
vaných jejich původním majitelům za odbojovou
činnost, nebo se jednalo o majetky zabavené
Židům. Toto vše tedy mělo sloužit k postupnému
ovládnutí prostoru českých zemí a je nepochybně
velkým štěstím pro český národ, že 2. světová
válka skončila porážkou nacistického Německa. 

Zdroj textu: Tajemství české minulosti
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Přesídlení není vyhnání ani etnická čistka
MIROSLAV POTOČNÝ

Směšováním a spojením „divokého odsunu“
a „nuceného vysídlení z vlasti“ či dokonce do-
mnělé „etnické čistky“ v jeden údajně společný
nadřazený pojem „vyhnání“ německá doktrína až
na malé výjimky záměrně opomenula použít zá-
kladního pojmu, obsaženého v XIII. části Postupim-
ské dohody, totiž přesídlení (transfer). Zcela
výjimečně přeložili správně někteří němečtí autoři
XIII. část Postupimské dohody jako „Bevölkerungt-
ransfer“ (přesídlení obyvatelstva). Místo o tran-
sferu, jak je řečeno v záhlaví této části, se používá
v německém textu „převedení“ (Überführung),
zcela je opominut pojem odsun (removal) a vyhoš-
tění (expulsion), obojí označují jediným termínem
„Ausweisung“ (vykázání). Po této dezinterpretaci
transferu na „vykázání“ nebylo třeba velké poli-
tické fantazie k použití ještě dále jdoucích pojmů,
„vyhnání“ a „násilné vysídlení“, korunované do-
datkem „z domova sudetských a karpatských
Němců v Čechách, Moravsko-Slezsku a na Sloven-
sku“. Smutné je, že tuto dikci použil i Spolkový
sněm v deklaraci přijaté ke Smlouvě z roku 1992!

Druhá interpretační síla německé doktríny je li-
mitování transferu veškerého německého obyva-
telstva z Polska, Československa a Maďarska
pouze na přesídlení z Československa.

Třetím prohřeškem německé doktríny a diplo-
macie je vyvolání představy, že Československo,
a nyní Česká republika, může bilaterálně po do-
hodě se Spolkovou republikou Německo změnit
jasná a nedvojsmyslná ustanovení Postupimské
dohody v části XIII. a tím je vlastně revidovat.

Dřívější československá federální vláda bohužel
takovýto německý přístup zčásti přijala. Ve
Smlouvě mezi Českou a Slovenskou Federativní re-
publikou a Spolkovou republikou Německo o dob-
rém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27.
února 1992 souhlasila s tím, aby v její preambuli
se objevil pouze termín „vyhnání“ (Vertreibung)
a zcela se opominulo přesídlení (transfer) němec-
kého obyvatelstva. Navíc v neveřejném protokolu
připojeném ke smlouvě projevila československá
strana ochotu jednat s Německem o vzájemných
materiálních nárocích. Jako by vůbec nějaké me-
zinárodně právní nároky mohlo Německo z titulu
přesídlení vůči Československu vznášet!

Čtvrtým interpretačním trikem německé dokt-
ríny byla přeměna německého obyvatelstva v Čes-
koslovensku na „sudetské a karpatské Němce“!!!
… Tedy i Němce žijící v Praze, Brně nebo Ostravě,
nikoliv tedy jen v pohraničí.

Rovněž zcela opomenula okolnost, že ta část ně-
meckého obyvatelstva, která se nezpronevěřila zá-
kladním povinnostem každého československého
občana usilovat o bezpečnost, nezávislost
a územní celistvost jediného demokratického Čes-
koslovenska, mohla získat domovské českosloven-
ské občanství. Pochopitelně ovšem ti, kteří zradili
svůj československý stát a až do konce války věrně
sloužili hitlerovskému Německu v jeho útočných
válkách, a byli ochotni rozbít a oslabit Českoslo-
vensko a pak jeho zbytku vnutit tzv. Protektorát
Čechy a Morava a tzv. Slovenský štát, nemohli
čekat nic jiného než přesídlení do státu, který po-
važovali za svůj domov (Heim ins Reich).

Proč tedy je možné, ba kategoricky nutné, pou-
žívat pro operaci, při níž podle XIII. části Postupim-
ské dohody došlo k transferu německého
obyvatelstva, termínu přesídlení, jako jedině správ-
ného, výstižného a přesného mezinárodně práv-
ního institutu a nikoliv vágních termínů jako
„odsun“, „vyhnání“, „násilné vysídlení“ nebo do-
konce „etnická čistka“?

K přesídlení části obyvatelstva dochází sice jen
výjimečně, za mimořádných okolností z naléhavých
bezpečnostních, politických, národnostních nebo
náboženských důvodů braných jednotlivě nebo ně-
kolikerých nebo všech dohromady, jde však vždy
o legální mezinárodní právní institut, má-li násle-
dující znaky. Přesídlení části obyvatelstva předpo-
kládá přestěhování skupiny osob z jednoho státu
na území druhého státu. O přesídlení sjednávají tyto
státy patřičnou mezinárodní dohodu. Nelze proto
přesídlit obyvatelstvo jedním státem na území dru-
hého bez jeho souhlasu. Přesídlení musí probíhat
spořádaně a lidsky. Právním důsledkem přesídlení
je ztráta dosavadního občanství a automatické na-
bytí občanství státu, do něhož je část obyvatelstva
přesídlena, přesídlení je spojeno s vystěhováním
osob bez práva opce. Samozřejmě platí již výše
zdůvodněná podmínka naléhavosti bezpečnostní,
politické, národnostní nebo náboženské.
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Např. k přesídlení části obyvatelstva z Turecka
do Řecka a naopak došlo po první světové válce
podle Lausannské smlouvy z roku 1923. Na jejím
základě byly transferovány osoby muslimského vy-
znání z Řecka do Turecka a osoby pravoslavného
vyznání z Turecka do Řecka. Německo přesídlilo
v letech 1939-1940 obyvatele jižního Tyrolska a jiní
německé menšiny (Volksdeutsche) z východu
„domů do Říše“.

Po druhé světové válce došlo na základě do-
hody mezi Československem a Maďarskem
z roku 1945 k vzájemnému přesídlení části oby-
vatelstva. 

Z Československa byli přesídleni českoslovenští
občané maďarské národnosti, kteří byli zbaveni
československého občanství. Z Maďarska pak ma-
ďarští občané slovenské národnosti, kteří vyjádřili
přání vrátit se zpět do vlasti.

Po druhé světové válce došlo k spořádanému
přesídlení velkého počtu německého obyvatelstva
z Polska, Československa a Maďarska na základě
části XIII. Postupimské dohody z roku 1945 („Or-
derly transfer of German population“, v německém
překladu „Ordnungsmässige Überführung deuts-
cher Bevölkerungsteile“).

Podle usnesení Spojenecké kontrolní rady v Ber-
líně z 20. listopadu 1945 mělo být z Polska odsunuto
veškeré německé obyvatelstvo v počtu 3,5 milionu
osob a přijato v americkém, francouzském a sovět-
ském okupačním pásmu v Německu. Z Českosloven-
ska, Rakouska a Maďarska mělo být odsunuto
veškeré německé obyvatelstvo v celkovém počtu
3.150.000 osob, a přijato v americkém, francouz-
ském a sovětském okupačním pásmu. Není bez za-
jímavosti, že v předchozím odstavci uvedeném
německém neautentickém (autentický je pouze ang-
lický a ruský text) překladu se mluví pouze o „čás-
tech německého obyvatelstva“ (Bevölkerungsteile),
nikoliv o veškerém obyvatelstvu.

K tomuto transferu veškerého německého oby-
vatelstva došlo na prvním místě z bezpečnostních
důvodů, v zájmu udržení nového míru v Evropě
a účinného zajištění územní nedotknutelnosti a po-
litické nezávislosti sousedních států Rakouska,
Československa a Polska. Teprve na druhém místě
šlo i o řešení otázky velkých německých národ-
nostních menšin v těchto státech, které se staly
poslušným nástrojem a pátou kolonou sloužící
k rozbití a pak i k vojenské okupaci těchto států
a jejich podmanění německou říší.
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Československo přijalo usnesení Postupimské
konference. V dopise čs. ministerstva zahraničních
věcí britskému velvyslanci v Praze ze 16. srpna
1945 se uvádělo, že československá vláda přijala
s povděkem toto rozhodnutí, jímž velmoci daly svůj
zásadní souhlas k odsunu německého obyvatelstva
z Československa. Tímto rozhodnutím učinily tři
spojenecké velmoci důležitý krok k zajištění míru
ve střední Evropě.

Jak již zdůraznila ve svých předchozích notách
jednajících v této věci, je československá vláda
přesvědčena, že mír ve střední Evropě by nemohl
být považován za zajištěný a trvalý, kdyby menšiny,
které měly takový podíl na rozpoutání války, měly
být ponechány v rámci státu, o jehož zkázu usilo-
valy. Československá vláda uvítala i ur-
čení spojeneckého orgánu, který má
toto rozhodnutí o odsunu provést.

Odsun německého obyvatelstva
z Československa do sovětského
pásma byl ukončen 19. září 1946
a amerického pásma 31. října 1946.
Americký generál L. D. Clay a ruský ge-
nerálporučík Lukjačenko v září 1946
prohlásili, jak bylo řečeno již výše, že
práce československých úřadů při pro-
vádění transferu byla vzorná a organi-
začně dokonalá, a že způsob, jakým
československé úřady postupovaly při
praktickém řešení tohoto obrovského
úkolu, zasluhuje největší chválu.

Polsko, Československo a Maďarsko
ve spolupráci se Spojeneckou kon-
trolní komisí provedly tedy řádně a plně všechny
potřebné kroky pro uspořádané a humánní přesíd-
lení německého obyvatelstva ze svých území. Ta-
kovým způsobem společně i jednotlivě splnily
mezinárodní závazky, které převzaly přijetím XIII.
části Postupimské dohody.

Nedopustily se při provádění této operace pro-
tiprávního jednání ani opomenutí. Nemohou proto
nést za tyto akty mezinárodně právní odpovědnost
vůči Německu nebo osobám na jeho území přesíd-
lených. Proto Německo jako stát i přesídlené osoby
nejsou oprávněny vznášet jakékoliv nároky, ze-
jména na návrat do těchto tří zemí, na náhradu
škody za majetek, který zůstal na jejich území, ani
na omluvu a zadostiučinění.

Bez ohledu na svůj název „Zpráva o třístranné
konferenci v Berlíně“ z 2. srpna 1945 v Postupimi,

kterou podepsal J. V. Stalin, Harry S. Truman a C.
R. Attlee jako nejvyšší představitelé tří velmocí,
jen s ohledem na řadu závazných usnesení
a ujednání platných pro Německo, jehož jménem
jednali, tato zpráva je mezinárodní smlouvou, tj.
smlouvou podle mezinárodního práva. Velká Bri-
tánie ve svém stanovisku k těmto dohodám pro-
hlásila, že byly striktně založeny na
mezinárodním právu, a že přesun německého
obyvatelstva, které sídlí na území Českosloven-
ska, je nezbytný a musí být proveden spořádaným
a humánním způsobem. Stejně tak Spojené státy
americké prohlásily, že rozhodnutí přijatá v Po-
stupimi, byla striktně založena na mezinárodním
právu a byla od té doby mnohokrát potvrzena

v různých multilaterálních a bilaterálních souvis-
lostech. Konference uznala, že přesun němec-
kého obyvatelstva, sídlícího na území
Československa, je nezbytný. Závěry Postupimské
konference jsou historickou zkušeností a Spojené
státy jsou si jisté, že si je žádný stát nepřeje zpo-
chybňovat.

Většina usnesení Postupimské konference se tý-
kala pouze Německa v jeho hranicích, kde oku-
pační mocnosti plnili dočasně funkci územního
suveréna, některé části se však týkaly i třetích
států. Šlo o VI. část o Královci (dřívější Königsberg,
založený českým panovníkem Přemyslem Otaka-
rem II., pozn. red.) a přilehlé oblasti, IX. část o po-
stoupení východní části Německa Polsku, a XIII.
část O spořádaném přesídlení německého obyva-
telstva.
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Tyto části se týkaly i třetích států, Sovětského
svazu, Polska, Československa a Maďarska. Proto
byly uzavřeny jako dohody, k nimž mohly zmíněné
státy přijetím odpovídající částí stát se smluvní
stranou, pokud šlo o tuto část.

Pro Československo to platí v případě XIII. části,
jíž přijalo a stalo se její stranou. Tím mu vznikla ur-
čitá práva (provést přesídlení) a povinnosti (reali-
zovat přesídlení spořádaně a humánně, ve
spolupráci se Spojeneckou kontrolní radou).

Takovou možnost přistoupení třetího státu ke
smlouvě, nebo její části, uzavřené ji-
nými státy, předvídá obecné mezi-
národní právo. Tato obyčejové
pravidlo bylo kodifikováno v Úmluvě
o smluvním právu z r. 1969. Podle
ní vznikne třetímu státu nebo sku-
pině států právo z ustanovení mezi-
národní smlouvy, jestliže smluvní
strany (v našem případě vítězné
mocnosti a Německo jimi zastou-
pené) mají v úmyslu tímto ustano-
vením (tj. XIII. část Postupimské
dohody) poskytnout toto právo tře-
tím státům, a jestliže s tím třetí státy souhlasily
(Československo přijalo práva a povinnosti ply-
noucí z této části). Souhlas těchto států se před-
pokládá, pokud by nebylo důkazu o opaku. Právo,
které takto vzniklo pro třetí státy, nemůže být
smluvními stranami odvoláno nebo změněno, jest-
liže bylo zamýšleno jako neodvolatelné nebo ne-
změnitelné bez souhlasu třetích států.

Požadavek přesídlení německého obyvatelstva
z Polska, Československa a Maďarska je tedy ob-
sažen v mnohostranné dohodě původních smluv-
ních států (tři velmoci a Německa a států ji
přijavších, tedy Polsko, Československo a Maďar-
sko). Tuto dohodu není žádný účastník oprávněn
sám nebo spolu s jiným účastníkem (např. Česko-
slovensko a Německo) revidovat, měnit nebo do-
konce rušit! Takový akt by mohly učinit pouze
všechny účastnické státy (tj. tři velmoci + Ně-
mecko, Polsko, Československo a Maďarsko) jen
po všeobecné dohodě.

Transfer je tedy dvou nebo vícestrannou mezi-
národní záležitostí, upravenou mezinárodní
smlouvou. Nelze jej proto směšovat s vyhnáním
nebo vysídlením, které jsou jednostranným aktem
suverénního státu, jímž ze svého území vypuzuje
národnostní nebo náboženskou skupinu do jed-

noho nebo více cizích států, které vypuzené osoby
buď přijmou, nebo je odtransportují dále. Je-li ta-
kové jednání provedeno svévolně a v rozporu
s obecným mezinárodním právem nebo smluvními
závazky vyhánějícího státu, je protiprávním a za-
kládá mezinárodně právní odpovědnost dotyčného
státu.

O nic takového v případě Československa nešlo.
V prvých poválečných měsících probíhalo přesíd-
lení spontánně, ne plně organizovaně a ne zcela
humánně. Přesídlené osoby byly převzaty a usa-

zeny v Německu, v okupačních zónách americké
a sovětské. Nešlo tedy o svévolný jednostranný akt
Československa. To jasně vyplývá z textu XIII. části
Postupimské dohody, v níž se říká, že příliv příliš
velkého počtu Němců zvětšil břemeno, které již do-
léhá na okupační úřady. Proto by tento problém
měla přezkoumat především Kontrolní rada. Měla
by přitom zvláště přihlížet k tomu, aby tito Němci
byli spravedlivě rozděleni mezi jednotlivá okupační
pásma. Přikázala Kontrolní radě, aby co nejdříve
oznámila, kolik takových osob již přišlo do okupač-
ních pásem z Polska, Československa a Maďarska,
a jak rychle by mohly být provedeny další transfery,

Transfer rovněž nelze zaměňovat s tzv. etnickou
čistkou. Tu provádí jednostranně jeden stát a vy-
puzuje ze svého území násilně občany jiné národ-
nosti nebo náboženství. Například při rozpadu
Jugoslávie na několik států, při jejichž vzniku za
vzájemné války, která měla zprvu povahu občanské
války, docházelo k násilným etnickým čistkám, je-
jichž cílem bylo vypuzení osob jiné národnosti nebo
náboženství.

V Československu tedy nešlo o žádnou takovou
svévolnou jednostrannou akci.

1. 2. 2019
České národní listy na Facebooku
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TOTÁLNÍ VYMÝVÁNÍ MOZKŮ
VLASTIMIL VONDRUŠKA

Když čtu nebo poslouchám diskuse o současné
společnosti a problémech, které nás trápí, jímá
mne smutek. Ne kvůli problémům samotným, ty
jsou od toho, abychom je řešili, ale jsem skoro zou-
falý z toho, jak hanebně se pracuje s fakty a logi-
kou. Aby se dal nějaký problém řešit, musíme ho
především přesně definovat. Někteří lidé si vůbec
neuvědomují, jak důležitou funkci má přesný vý-
znam slov. A ti, kteří si to uvědomují, pracují často
s významem slov naprosto demagogicky, neboť
dobře vědí, jak snadno se dá obecné mínění zma-
nipulovat.

Dovolte mi kratičký exkurz, abych na konkrét-
ních příkladech objasnil, co mám na mysli. Když
v padesátých letech minulého století vyháněli ko-
munisté sedláky, neoznačovali je názvem, který
platil po staletí, ale dali jim hanlivou nálepku ku-
laků. Když jim kradli majetek, bylo to združstevňo-
vání. Nakonec společnost díky masáži ze strany
médií a ideologů přijala, že majetek nebyl sedlá-
kům ukraden, ale legitimně združstevněn.

Okupanti nás v roce 1968 nenapadli, ale poskytli
internacionální pomoc. A byli tu dočasně umístěni.
Vlastenci, kteří s okupací nesouhlasili, byli prohlá-
šeni za protistátní živly, které rozvracejí socialis-
mus. Jejich pronásledování se pak nazývalo
kádrovou prací.

Místo argumentů padají v diskusích snůšky
urážek

Úmyslně uvádím příklady, které jsou všem sro-
zumitelné. Pokud bychom šli hlouběji do minulosti
nebo zabrousili mimo Evropu, najdeme stovky po-
dobných. Vyvražďování celých národů se pojmeno-
valo podle okolností jako pokřtění či
demokratizace. Upalování kazatelů jiné víry se pro-
hlašovalo za očistu křesťanstva. Popravy neoblíbe-
ných panovníků se konaly pod hlavičkou
spravedlivého trestu, ať již z rukou Kristových věr-
ných, občanů revoluce, pěsti dělnické třídy nebo
odpůrců totality. Je to pořád stejné. Realitu se
snaží vládcové a jejich nohsledi pojmenovat tak,
aby vyhovovala jejich mocenským cílům.

Dnes skoro nikdo ve vášnivých diskusích nepře-
mýšlí o skutečné podstatě problémů. Chytáme se
slov, která nám vtloukají do hlav politici a média,

a hádáme se o ně, jako by šlo o život. Ale pokud se
nad tím zamyslíme, pak by nám mělo dojít, že se
ve skutečnosti hádáme o chiméry, o pseudopro-
blémy, že proti sobě stavíme ideje, které jsou ilu-
zorní, neboť pojmenovávají všechno jiné, jen ne
podstatu věci. A pak se samozřejmě nikdy nemů-
žeme dohodnout.

Bolestí většiny dnešních diskusí je navíc abso-
lutní absence racionality, faktů a logiky. Na názor,
který se nějakému oponentovi nelíbí, často odpo-
vídá urážkami. Zažil jsem to i já. Na mnoho mých
článků jsem obdržel snůšky urážek, aniž ovšem
oponent vysvětlil, v čem se tedy mýlím a proč se
mnou nesouhlasí. Za racionální argument se dnes
považuje pouhé konstatování, že ten druhý je slu-
níčkář, komouš, Putinův agent, Obamův agent nebo
prostě jen idiot.

Risknu tuhle škálu odsouzení a dovolím si před-
ložit několik dnes běžně používaných termínů,
k nimž se pokusím přiřadit reálný obsah, což zna-
mená správné a logické české pojmenování.

Nejde o migrační krizi, ale nájezd hord, které
u nás nemají co dělat

A čím začít jiným než slovy „migrační krize“.
Slovo krize se používá pro různé problémy, ať už
jde o stav po živelní katastrofě nebo o hospodář-
skou cyklickou krizi. Krizí je zlomový stav pacienta
nebo neshoda v manželství. Je to však vždy něco,
co vzniká více či méně nezávisle na naší vůli. Slovy
„migrační krize“ se tak politici snaží navodit
dojem, že jde o proces, který se děje mimo nás
a my se mu musíme podvolit (stejně jako se pod-
volíme zemětřesení nebo krachu na burze). 

Jenže to je lež! Tahle událost není krize, protože
my ji řešit můžeme! Je to pustý nájezd hord, které
nemají na našem území legitimně co dělat. Jistě,
existují i ohledy humanitární, ale ty se musejí řešit
vždycky v rámci zákonů dané země a při respek-
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tování suverenity jejích hranic. Cokoli jiného je
zvůle (a neohánějme se vnucenými mezinárodními
pakty a úmluvami, jsou-li navíc v rozporu s naší
ústavou).

Příliv migrantů není krize, je to výsledek ne-
schopnosti bruselských vládnoucích elit plnit po-
vinnosti, které jako správci Evropy mají. Nikdo
dnes nechrání evropské hranice, vedou se jen ne-
konečné žvásty, že je to třeba udělat. Ať už ně-
mecká kancléřka stoupence islámu pozvala, či
nikoli, nemají tu legitimně co dělat a překročení
našich hranic je trestný čin.

Skutečná migrace je ve skutečnosti něco, co má
jistý zákonný nebo alespoň hospodářský rámec.
Přistěhovalec musí žádat o legalizaci pobytu, musí
se v nové zemi přizpůsobit, musí v ní pracovat
a uživit sebe a svou rodinu. Nic z toho přicházející
hordy neplní, nerespektují a nejsou toho ani poten-
ciálně schopny. V moderní historii nemáme k po-
dobnému pohybu národů paralelu, proto je třeba
použít nomenklaturu starších dějin. Nejde o mi-
grační krizi, ale o nájezd muslimů.

Zničí byt, obsadí cizí objekt, krade, ale je jen
nepřizpůsobivý

Stejně fatálně se dnes pracuje s pojmem „ne-
přizpůsobivý“. Zákon stanoví jasně, že člověk je
buď bezúhonný, protože zákony plní, nebo je zloči-
nec, případně podle vážnosti přestupku pachatel,
neboť zákony a předpisy porušuje.

Co je to nepřizpůsobivý? Člověk, který se roz-
hodne, že některé zákony a normy dodržovat ne-
bude. Dostane byt, ale zničí ho. Vláme se do cizího
objektu a ve jménu svých ušlechtilých myšlenek
ho obsadí. Na ulicích dělá nepořádek, v noci hluk,
páchá drobné krádeže, nechce pracovat. To vše se
dnes označuje jako nepřizpůsobivost. Proč, vždyť
každý, kdo tohle dělá, je přece v dikci zákona pa-
chatel nebo zločinec. Politici a mediální komentá-
toři to snad nevědí? Pak by si měli zopakovat
základy práva.

Stejně tak je podivné, aby se různé skupiny spo-
lečnosti přejmenovávaly podle aktuální situace.
Před několika lety se vedly vášnivé polemiky na
téma, jak hanebná je česká komunistická strana,
protože se odmítá přejmenovat (navzdory tomu, že
propagace komunismu byla zákonem prohlášena
za trestnou – typický právní Kocourkov). 

Komunisté věrni revolučním písním na své ba-
rikádě vytrvali a komunisty podle názvu zůstali. Za-
chovali se rozhodně seriózněji než cikáni

(historický název doložený již ve 14. století), kteří
nedůvěryhodnou firmu vyměnili za označení
„Rom“. Přiznám se, že neznám národ, který by se
po staletích existence přejmenoval jen proto, že se
mu jeho označení nezdá dostatečně důstojné. A až
bude zpochybněno tohle slovo (ono už vlastně je
tím, jak ochotně se příslušníci této etnické menšiny
přizpůsobují), najdou si třeba jiné označení.

Předkové nemohli polemizovat o „migrační
krizi“, museli se chopit zbraní

Přemýšleli jste, kdo vlastně je „sociálně po-
třebný“, nebo dokonce „sociálně slabý“? Hledal
jsem na stránkách našich institucí, ale ani na mar-
xistickém ministerstvu není definice, kdo to vlastně

je. Všichni se však tím pojmem ohánějí. Takové ter-
míny jsou na nic, protože nikdo pořádně nechápe,
co exaktně znamenají.

Označují totiž to, co se hodí politikům, úřední-
kům a aktivistům. Buďme však jazykově korektní.
Ve společnosti existují lidé bohatí a chudí. Je-li
někdo chudý, má smůlu. Nicméně podle křesťan-
ství chudoba cti netratí. Navíc každý chudý může
zbohatnout, pokud se bude snažit. Nebo pokud
bude mít štěstí. Žijeme v době pokrokové, která
chudobu nepřipouští. Všichni bohatí ovšem být ne-
mohou.

Dávat peníze na chudé, to se jaksi nenosí. Ale na
sociálně potřebné? Kdo by mohl odmítnout pomá-
hat potřebným? Mimochodem, potřebný je ve své
podstatě každý člověk v této zemi. Soused má ja-
guára, ale já ne. Jsem potřebný, protože bych ho
chtěl taky. Být potřebný je psychologicky nebez-
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pečné, je to slovo politicky nabubřelé a prázdné.
Být chudý nebo bohatý je však označení jasné, sro-
zumitelné a z hlediska reality správné.

Pokud chceme tuhle společnost napravit, je
třeba říkat pravdu. A to znamená označovat věci
správnými termíny, neskrývat nepříjemné skuteč-
nosti za balast eufemismů. O tom, co sdělujeme,
musí rozhodovat věcná správnost, a nikoli politická
korektnost, jemnocit či osobní ambice. Na všechny
děje a stavy společnosti máme prověřené pojmy,
nevytvářejme nové.

Český jazyk je mimořádně bohatý, používejme
jen ty obraty, které jsou známé po staletí. Pak se
rozhodně budeme na svět dívat reálněji a jednat
pragmatičtěji. Protože naši předkové nemohli po-
lemizovat o „migrační krizi“, museli se chopit
zbraní a bránit svou svobodu a majetek. 

Mimochodem, obrat „bránit svou zemi, víru
a majetek“ není urážkou! Ale dokáže to dnes ještě
někdo? Vyrostly nám tady generace „mužů“, které
neumí vystřelit ani z praku, mimo jiné proto, že ne-

vědí, co to je. Hrdinové jsou jenom u počítače, ale
jinak jsou to větší srabi, než dříve držitelé tzv. mod-
rých knížek. Kdo za to může a jak to napravíme?
Jsme možná jediný národ, který vychovává nové
generace absolutně bez vztahu k vlasti, státnímu
nebo národnímu majetku a jakýmkoliv duchovním
hodnotám, bez úcty k autoritám, k ženám, zkuše-
nostem starších generací a vůbec ke stáří.

A to je opravdu smutné… 
4. 9. 2016 Zdroj: Parlamentní Listy).
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Zimní přemítání MILOSLAV SAMEK

Nadpis jsem si vypůjčil od bývalého státního prezidenta Václava Havla, který nazval jednu ze svých
publikací Letní přemítání – jenom jsem zaměnil jednu roční dobu za druhou. Útlou knížku jsem si svého
času koupil někde ve výprodeji antikvariátu (slovy za jednu korunu – sic!), abych se přesvědčil o ducha-
plnosti “jednoho z největších světových filozofů“ současné doby. Nebyl jsem však obsahem nikterak do-
tčen, takže jsem ji prachobyčejně odložil. Ani jeho absurdní dramata nedosahují děl Eugena Ionesca
(Plešatá zpěvačka, Židle, etc.), to jenom současní dramatičtí umělci a jejich kritici si nedovolí napsat něco
jiného než superlativa. Patrně jste si všimli, že písničkář Jaroslav Hutka neomaleně a obhrouble nazpíval
CD s pamflety na demokraticky zvoleného prezidenta Miloše Zemana, názvů Ovarova revoluce a Miloš
a zubatá. Když bych generalizoval, tak nechvalně známý t. č. nizozemský houmlesák (slangový výraz pro
bezdomovce a tuláky) a milovník jointů přivolává na Zemana „zubatou“, totiž smrt. Podobně se zachoval
i v dílku Ovarova revoluce, kdy na něj „plive“ bezpříkladným, přímo hnusným způsobem – cituji: „V Kremlu
už mu vodka zraje, on světovou roli hraje, vítěz v mnohé pitce… Ovarova revoluce (jako refrén). A nejenom
to, jsou tam těžší kalibry. Mohl by mně někdo dodat termín, jenž je vyšším stupněm k hyenismu, který
Hutka prokazuje? Dobře totiž musí vědět, že prezident trpí neuropatií nohou, ale má i jiné zdravotní potíže,
a přesto se takto chová. Je to od něj nenávistná kampaň, kterou vede spolu s mišíky, steigerwaldy, rejžky
a dalšími kavárenskými povaleči. Stejně tak vystupuje i Tomáš Klus, který rovněž dal v plen svůj úhel
pohledu na Miloše Zemana, kdy se prý (tedy dle Kluse) ozývá z úst Zemanových jen nenávistné vrčení,
chybí otevřenost, respekt a ochota naslouchat druhým. Podle mě tito rádoby demokraté (teď mám na
mysli politiky z Demokratického bloku a jejich přisluhovačů), není-li po jejich, tak poučují, mentorují a dě-
lají ze sebe Bohy. No, a včerejší diskusní stůl zavilé moderátorky Wittovské na ČT s jedním „Pirátem“
(sedícím v TV studiu) a Vojtěchem Filipem (KSČM), diskutujícím z Českých Budějovic, stran čínské firmy
Huawei, mě nenechalo klidným. Zmíněná redaktorka vždy odpovědi Vojtěcha Filipa „usekla“, dala slovo
„Pirátovi“ (nechala ho dlouze hovořit) a dokonce vyjadřovala svůj neodborný názor, který byl důrazně
 Filipem kritizován (pokud náhodou už to slovo dostal). Takto tedy vypadá naše žurnalistika!
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Konec prvního roku nového milénia, tedy roku
2000, přinesl do české politiky a společnosti událost,
která na dlouhý čas, vlastně až do dnešních dnů,
ovlivnila, a řekněme rovnou: poškodila vše, čeho
jsme společně od roku 1989 dosáhli. Ta událost je
nemístně eufemisticky označována jako „krize
v České televizi", nebo jednoduše „televizní krize“.

Pomyslný výstřel z tehdejší Aurory zazněl 19. pro-
since toho roku. V ten den Rada ČT po pouhém týdnu
od odvolání předchozího ředitele ČT Chmelíčka zvo-
lila novým ředitelem veřejnoprávní televize Jiřího Ho-
dače. Volba proběhla sice podle zákona, ale jistá část
televizních zaměstnanců ji odmítla akceptovat. Ob-
sadili televizní prostory v Praze na Kavčích horách,
zahájili okupační stávku, nepouštěli právoplatné ma-
nažery na „své“ území a produkovali nelegální vysí-
lání. V něm podávali vykonstruovaný příběh
politických zásahů, které údajně ohrožují jejich svo-
bodu slova. Krize vykulminovala dokonce až v úplné
vypnutí signálu ČT v průběhu vánočních svátků. Lépe
si to věru herojové z Kavčích hor načasovat nemohli.
Z celého kataklyzmatu obvinili ředitele Hodače, svo-
lávali tisícové demonstrace do centra Prahy a pra-
covali usilovně na tom, aby si získali sympatie
veřejnosti, a zároveň nahnali strach politikům.

Právě ti jsou totiž nejslabším článkem veškerého
mediálního dění. Podléhají paranoidní představě, že
nedostatek přízně ze strany médií je může ohrozit
v jejich politické kariéře, a proto se snaží, co jen to
jde, jít novinářům ve všem na ruku. Uvědomme si:
mluvíme o roce 2000, kdy téměř neexistovala žádná
vlivotvorná internetová média a kdy četnost výskytu
politika na televizní obrazovce byla chápána jako
výraz jeho významu a důležitosti. Právě na to vsadili
protagonisté televizní rebelie, a udělali „dobře“. Po-
litici nakonec před jejich jednoznačně protizákonnou
aktivitou kapitulovali, ředitele Hodače de facto do-
nutili k rezignaci a ponechali Českou televizi bez dal-
šího vzbouřencům. Tehdy to nejpřesněji vyjádřil Karel
Schwarzenberg. Řekl totiž: „Česká televize patří těm,
kdo v ní pracují.“

Leč vraťme se v této vzpomínce na 17 let starou
událost k jejím skutečným příčinám a souvislostem.

Samotná volba ředitele Hodače byla pochopitelně jen
záminkou. K událostem, které poté nastaly, se schy-
lovalo už delší dobu. V půli 90. let docházelo ke stále
se zostřujícímu napětí mezi tehdejším prezidentem
Václavem Havlem, jehož představa „nepolitické po-
litiky“ byla postavena na konstrukci vlády nikým ne-
volených elit (samozřejmě v čele právě s ním),
a tehdejším předsedou vlády Václavem Klausem,
který (navzdory všemu, co by se v jeho politické
dráze dalo podrobit kritice) jednoznačně reprezen-
toval na volební proceduře založenou pluralitní de-
mokracii. Kromě toho, že se negativně vyvíjel jejich
vzájemný osobní vztah, pro nějž je slovo „nevraživý“
snad až přílišnou zjemnělinou, šlo především
o srážku hodnotovou. Mezi elitokracií (s až monar-

chistickými prvky) a zastupitelskou demokracií není
prostor pro průnik.

Proto došlo ke komplotu uvnitř Klausovy ODS ve
spojení s členy dalších stran a pod taktovkou Havlo-
vou, čehož výsledkem byl tzv. Sarajevský atentát,
o němž jsme psali již dříve. Nicméně navzdory přání
a očekávání Havla a jeho spojenců tento komplot ne-
vygumoval Klause z politické mapy, naopak, spíše jej
svým způsobem posílil. Klaus uzavřel s volebním ví-
tězem, šéfem sociální demokracie Zemanem, tzv.
opoziční smlouvu, specifickou formu velké koalice,
díky níž tyto dvě strany garantovaly (v součtu cca

Jak na Kavčích horách pohřbili
českou demokracii
PETR ŽANTOVSKÝ
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60% podporou z voleb v červnu 1998) politickou sta-
bilitu a umožnily vcelku hladký ekonomický rozvoj.

To samozřejmě bylo solí v očích poražených stran,
zejména lidovců a Unie svobody, a především opět
prezidenta Václava Havla, jehož sen o všemocném
postavení v čele poslušných politiků snaživě realizu-
jících jeho nápady vzal za své. Proto se celé čtyřletí
„opoziční smlouvy“ objevovaly rozmanité (prý) ob-
čanské aktivity (Impuls 99, Děkujeme, odejděte,
Cesta změny atd), jejichž cílem bylo narušovat rela-
tivně klidný běh věcí ve státě, vnášet permanentní
revoluční, přesněji řečeno rozvratné nálady, a tento
neklid připisovat lídrům „opoziční smlouvy“, Václavu
Klausovi a Miloši Zemanovi.

Nejdramatičtěji tyto snahy kulminovaly právě
v onom prosinci 2000. Již mnoho měsíců před ním
bylo ovšem možno zaznamenat řadu aktivit, obvykle
charakterizovaných jako „dělostřelecká příprava“.
Asi nejvýznamnější byl uspořádání nátlakového shro-
máždění s názvem ČT – věc veřejná. Zástupci někte-
rých kruhů zevnitř televize (od politicky
motivovaných novinářů po producenty zaintereso-
vané na zaběhaných penězotocích mezi externími
tvůrci a osobami, zajišťujícími pro ně uvnitř ČT dobře
placené zakázky) svolali desítky politicky spřízně-
ných sympatizantů „proti-oposmluvní“ ofenzívy.
Součástí tohoto – nebojme se to říci: spiknutí - byli
významní politici z volebně neúspěšných stran. Spo-
lečně tak nastolili agendu výmluvně nazvanou opět
ČT - věc veřejná. Navodili dojem, že Česká televize
se ocitá v jakémsi ohrožení ze strany opozičně-
smluvní politiky, a s tím tedy je ohrožena svoboda
slova v naší zemi. Nebylo to špatně vymyšleno, však
také to minimálně dramaturgicky, ne-li přímo režijně
zezadu zajišťoval bývalý dramatik Havel.

Hrdinové i padouši byli veřejně označeni, předmět
budoucího boje rovněž, teď už se čekalo jen na tu Au-
roru. Bohužel, ke škodě všech byli autory onoho vý-
střelu právě zástupci oposmluvních ODS a ČSSD,
kteří po odvolání ředitele Chmelíčka prosadili na-
prosto nestandardně krátký (jen týdenní) termín kon-
kursu na Chmelíčkova nástupce. Tím samozřejmě
přiživili dedukce, že zvolení Hodače bylo předem při-
praveno a konkurs je jen formální. Těžko se dnes
prokazuje kladní či záporná interpretace tohoto di-
lematu, co je ale nesporné, je, že šlo o nepředstavi-
telně hrubou politickou chybu. Dá se vysvětlit jedině
hloupostí politiků, kteří nedohlédli možných následků
a podcenili sešikované vzbouřence číhající na příle-
žitost. Oni sami jim ji nabídli na stříbrném podnose.

I kdyby byl Jiří Hodač ukován ze zlata, v takto nasta-
vených podmínkách neměl sebemenší šanci v té roli
obstát a Rada ČT mu jeho zvolením učinila službu
vpravdě medvědí.

Další sled událostí přelomu let 2000 a 2001 byl už
několikrát popsán. Tedy jen stručně. Zaměstnanci
zpravodajství České televize vyhlásili nesouhlas
s volbou Hodače (a s ním i jeho nejbližších spolupra-
covníků, zejména ředitelky zpravodajství Jany Bobo-
šíkové) a odmítli s ním jakkoli kooperovat. Tzv.
krizový výbor to zdůvodnil tak, že prý „ Hodačovu
volbu považují za netransparentní a neprofesionální,
a proto jej nebudou respektovat.“ Obsadili budovu
zpravodajství, kam za nimi docházeli politici Havlova
tábora (Jan Ruml, Ivan Pilip, Petra Buzková a další,
přičemž dva prvně jmenování byli hlavními aktéry
„Sarajevského atentátu“, na to nezapomínejme). Zde
vzbouření redaktoři vytvářeli na obvyklé technicky
profesionální úrovni své zpravodajství, zatímco ofi-
ciální vedení pod dirigencí Jany Bobošíkové bylo od-
říznuto od technických prostředků a produkovalo od
24. prosince 2000 do 9. ledna 2001 jednoduché im-
provizované vysílání, které většinou nemohlo svým
zpracováním formálně konkurovat nelegálním zprá-
vám vzbouřenců. Na způsobu přenosu pak záviselo,
že k některým divákům se dostalo oficiální vysílání
zpráv a k jiným zprávy zpracované původními redak-
tory: na pozemní vysílače bývalo dopraveno oficiální
zpravodajství ČT a do satelitních a těch kabelových
sítí, které přijímaly signál ze satelitu, zprávy vzbou-
řenecké. V nich se neustále vysílaly agitace vzbou-
řenců a pozvánky na různé protestní akce na jejich
podporu. Vzbouřenci tak vědomě obelhávali veřej-
nost ve svém osobním či skupinovém zájmu. Jak je
v našich poměrech příznačné, nikdo z nich nikdy
nebyl pohnán k zodpovědnosti – ani za samo toto
nezákonné jednání, ale dokonce ani za prachoby-
čejné zneužití televizní techniky, vysílacího času
a všech nákladů s tím spojených.

Dne 23. prosince 2000 Krizový výbor zaměstnanců
ČT vydal prohlášení 2000 slov v roce 2000, v němž
požadoval odstoupení Jiřího Hodače a Rady ČT. Sou-
časně petiční výbor České televize – věc veřejná ve
svém prohlášení uvedl: „Při volbě či spíše jmenování
poslední Rady ČT na jaře 2000 došlo k porušení zá-
kona o ČT. Současná Rada ČT vznikla tak, že do ní
poslaly své zástupce politické strany dle výsledků
voleb v roce 1998 a ve shodě s opoziční smlouvou
ČSSD a ODS.“ V té souvislosti je nutné říci, že to ne-
bylo porušením zákona, naopak naplněním jeho
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dikce: členy televizní rady jmenovala poslanecká
sněmovna na základě návrhů jednotlivých stran. Bylo
to tak i předchozích radách (ostatně obdobně to mají
ošetřeno i ve veřejnoprávních televizích třeba ve
Francii, Anglii či Rakousku), a do té doby nikdo nikdy
proti této zákonem dané praxi neprotestoval. Nyní se
tedy našel onen proslulý klacek k bití psa. A jak je na
první pohled zřejmé, je to klacek věru účelový.

1. ledna 2001 si zřejmě vzbouřenci uvědomili ne-
zákonnost svého počínání a transformovali svou re-
voltu v navenek odborářskou akci. Což mimochodem
garantovalo protagonistům vzpoury (třeba Adamu
Komersovi a dalším, kteří se stali odborovými funk-
cionáři) zákonem danou nepropustitelnost ze za-
městnání. Tomu se tehdy, v éře „boje o svobodu
slova“, zřejmě říkalo revoluční logika – a „etika“.

3. ledna 2001 proběhla demonstrace na Václav-
ském náměstí, zorganizovaná skrze nelegální vysí-
lání vzbouřeneckého zpravodajství. Na akci
promluvili opět politici zejména z poražených opo-
zičních stran – jistý Karel Kühnl, jehož jméno patrně
dnes už právem nikomu nic neřekne (je již dlouho
obyvatelem smetiště dějin), ale svého času to byl
předseda parlamentního uskupení s názvem Čtyřko-
alice, dokonce na mikrofon prohlásil, že „se stydí za
to, že je politikem“. Ale místo toho, aby svému studu
nechal průchod a z politiky prostě zmizel, naopak
činil vše pro to, aby se díky televizní rebelii dobral
mocenského postavení mnohem významnějšího. Ko-
neckonců se svou Čtyřkoalicí pak vstoupil o rok po-
zději do vlády. Tomu se také asi říká „revoluční
logika“. O etice bych zde raději pomlčel.

V této chvíli do celé věci – opět v rozporu se zá-
konem – vstoupili naši slavní zákonodárci. Nejprve
Senát 3. ledna 2001 přijal usnesení, v němž konsta-
toval odpovědnost Rady ČT a Jiřího Hodače za situaci
v ČT, vyzval Jiřího Hodače k rezignaci a Poslaneckou
sněmovnu k odvolání Rady ČT. Ve dnech 5. – 6. ledna
2001 v závěrečném jednání Poslanecké sněmovny
poslanci konstatovali, že odstoupení Jiřího Hodače
je podmínkou řešení situace v ČT, a pokud neod-
stoupí, vyzvali Radu ČT, aby jej 8. ledna odvolala. Což
je ovšem vrchol bizarnosti. Vzbouřenci přece argu-
mentovali tím, že Rada ČT při volbě Hodače jednala
podle politického diktátu, a nyní po ní požadovali, aby
– pod politickým diktátem – Hodače odvolala. Aneb
dvojí metr, oblíbená metoda každého správného de-
magoga. Generální ředitel ČT byl jmenován v souladu
se zákonem, ale měl by být odvolán podle politického
příkazu v rozporu s týmž zákonem. Inu, Kocourkov!

4. ledna 2001 Jiří Hodač utrpěl celkový kolaps
a 11. ledna odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce
generálního ředitele ČT. Jednoznačně se stal obětí
štvanice, rámované lidským hyenismem vzbouřenců
a politickou nezodpovědností a bezohledností záko-
nodárců.

Pak už to šlo ráz na ráz. Na večerním jednání z 12.
na 13. ledna Poslanecká sněmovna PČR odvolala Radu
ČT a schválila výrazné změny v zákoně o České televizi,
který vstoupil v platnost 25. ledna. 9. února 2001 byl
při mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny zvolen
přímo samotnými poslanci do funkce prozatímního ře-
ditele ČT Jiří Balvín. Ten o den později odvolal členy
managementu jmenované Hodačem a předal de facto
celou televizi do ruky vítězným vzbouřencům. Možná

pro tuto vstřícnost byl pak jmenován i regulérním ře-
ditelem ČT, a to 15. listopadu 2001.

Opět se tu, po několikáté v celém tomto cyklu, na-
bízí pojem Pyrrhovo vítězství. Vítězné strany televiz-
ního konfliktu – vzbouření zaměstnanci – sice z velké
části dosud straší z obrazovek, ale jejich političtí
ochránci z drtivé většiny už jsou dávno za Kühnlem
na onom smetišti. Celou vinu za toto neblahé vyústění
lze připsat právě a pouze jim. Nikdy neměli připustit,
aby se zaměstnanci ve veřejné instituci pasovali do
jejích vlastníků. Jakmile tento „revoluční“ postup
uznali za legitimní, prohráli navždy svůj kredit a už
nikdy nebudou moci smět požadovat od pracovníků
podobných institucí ve veřejné službě žádnou, z při-
rozené subordinace plynoucí povinnost. De facto při-
pustili, a tedy jako by oficiálně zavedli anarchii
a svévoli jako regulérní metody řešení problémů. Pro-
duktem této prohry politiky jako výkonu svěřeného
voličského mandátu je dnešní stav, kdy profese poli-
tika má nejspíš ještě menší kredit než profese novi-
náře. A to už je co říct! Co to dělá s důvěrou občana
ve smysl demokracie, raději ani nedomýšlet.
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Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale je dobrým prů-
zkumníkem! 

Blecha skáče vysoko, ale životní úroveň sdílí
spolu s vámi. 

I bobři mají své normy, ale nejsou celostátní. 
Husa na provázku nemůže vidět pojízdnou čis-

tírnu peří. 
Proč má sušená švestka více vrásek než jab-

lečná křížala?
Boží mlýny jsou dnes už kulturní památkou. 
Každý předseda klubu se cítí králem podsvětí. 
Klášterní vinárna s nikou bazilišků. 
Odbočka na Hradčanech: od Hradu dále.
I zpřeházená fakta vytvoří stejnou fůru. 
Božský týden: sedm nedělí v týdnu. 
Čas nejvyšší nouze – a kolik ukazuje? 
Kdo se jednou převtělil, ten se i snadno překa-

bátí. 
Nedokončená díla zůstávají v márnici. 
Budoucnost je hnízdem času. Mnozí si ji pletou

s perspektivou.
Každé nádraží slaví svátek, když se po něm pro-

žene pára. 
Nízkopodlažní tramvaj s vyhlídkou.
Ford objevil duši Ameriky a do vínku jí vložil čtyři

kola a klakson. 
Mrtvá investice s evropskou dotací. 
Kvetoucí sakury před branami daňových rájů. 
Daň z lásky je vždy progresivní. 
Co je duchem doby? Mamon a hobby. 
Nemůžete se spoléhat na zázraky - ve chvíli nej-

potřebnější jsou peníze jistější.
Stará doba odchází i s dluhy, se zisky nikdo ne-

počítal! 
Model Hyde Parku úměrný americké demokra-

cii. 
FIO banka, jediná banka, která klientům půjčuje

zdarma bestsellery. 
Francouština je živý jazyk, jímž hovoří sochy

v Louvru. 
Boj o čistotu jazyka s knedlíkem v puse! 
Madison Square tečka za americkou zahradní

minulostí.
Autor sci-fi, který zanechal brázdu na Marsu. 
Satira povznáší ducha, skepse ho usadí zpátky. 

Lapálie - starší sestra problému. 
Perspektivní bludiště: zrcadlový sál čekající na

sklenáře. 
Mobil a zrcátko: další možnosti jak otevřít okno

samoty.
Dlouhodobá předpověď počasí se zárukou a zá-

větí meteorologa. 
Vytržený kontext se nikdy nevrátí na své místo. 
Kněžky lásky a samozvanci se modlí ke stej-

nému bohu. 
Poznámky za ušima přerůstají v literaturu faktu. 
Literární skupina: Sixty eight publishers. 
Manželství beze slov je svatý obrázek pověšený

v pekle.
Blázen, který se ožení pro peníze, kvůli čemu se

bude rozvádět? 
Láska mívá svého předskokana - zahřívací kolo. 
Rozumné manželství je dílem kompromisu,

jeden má peníze a druhý talent utrácet.
Je-li zeď částí labyrintu, není důvod ji bourat. 
Přejmenování ulic - marketingový tah přítom-

nosti. 
Kapsář si v době chřipkové epidemie bere do-

volenou. 
Nemoc zaskakuje za smrt, ale nikdy ji zcela ne-

nahradí. 
Vedlejší účinky; a jsme zase tam, kde jsme byli. 
Kopec melounů - sjezdovka bankéřů. 
Moderní hudba nemusí ausgerechnet oslovit

každého, stačí, když jeden ze sta ohluchne.
Dělnická hitparáda: přehlídka okovů. 
Ochranka prezidenta s ruskými vejci. 
Výstava v americkém Kongresu: demokracie na

různém stupni vývoje. 
Model Hyde Parku, úměrný americké demokra-

cii.

IVAN FONTANA
Aforismy
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Skandály dodávají politickému systému na vě-
rohodnosti. 

Každá politická garnitura odchází společně.
Patina je pravda posvěcená časem. 
Každý nový klín už má pin. 
Ženě neporozumíte, ani kdybyste chodili celý

život v jejích najlonkách. 
Představivost je napůl rozepnutá blůzka a napůl

vytažená opona.
Sexuální revoluce s mausoleem perverzity. 
Na svazích Sionu staré hrobky skrývají nohatou

Ilonu.
Se starým režimem se revoluce nepáře, mění

vše, i dobu poledního klidu.
K tomu, aby prošla spravedlnost, musíte vybou-

rat vchodové dvéře.
Týden má pět pracovních dnů, z toho dva úřední. 
Všechno je jinak, ale jinak běží vše po staru. 
Každý hokus pokus je třeba obhájit. 
Tmavé kouty vesmíru patří ještě astrologii. 
Zdá se že s patenty se roztrhl pytel, ale hrubé

záplaty zůstaly. 
Pařížská dohoda: nikdy se neshodneme na tom,

kolik naprší a uschne. 
Stáří je deník, kam si zkušenost zaznamenává

vrásky. 
Kolik z nás dostalo přes prsty, jakmile skončilo

dětství? Možná by to bývala vyřešila nějaká ta
facka. 

Univerzita třetího věku: za málo peněz, málo mu-
ziky.

Okřídlená slova vylétají z voliéry slovníku. 
Skutečný život to je pár let mezi dospělostí a ro-

dičovstvím. 
Nejsme všichni svatí, ale mnozí máme hříchy

mládí již za sebou. 
Zip je vynález, který osvobodil ženy od přišívání

knoflíků. 
Kruhy v obilí bez jediného zlomeného stébla na

kraji. 
Oko hurikánu s kontaktní čočkou Oty Wichter-

leho.
Cibulkův seznam prelátů. 
Čertovo kopýtko po exhumaci. 
Vteřinový román na stupních vítězů.
Jedním slovem svět nezměníš, jen prolomíš ba-

riéry mlčení.
Čím byli spisovatelé umlčeni? 
Poznámky za ušima přerůstají často v literaturu

faktu.  

Hra na život a na smrt má jen jedno jednání.  
Pravda sama o sobě je tak objektivní, že ji může

říkat kdokoliv.
Když jsou promítány některé filmy, měla by být

posílena požární ochrana.
Satira povznáší ducha, skepse ho usadí zpátky.  
Nechtěj jedním slovem změnit svět, můžeš ho

leda převrátit jako necky. 
Tisk: hlásná trouba doby.  
Loutkový režim se musí rozhodnout, co bude

hrát: frašky nebo tragedie?  
Kino Bio jako součást filmové kultury.  
I satira odsud až pocud, pak je na zavření. 
Na divadelní generálce musí být aspoň jeden

vyšší důstojník.
Havran s vránou oddáni v kostele.
Pokušení ďábla, netopýr v kostele. 
Nemoc naskakuje do rozjetého vlaku spolu

s husí kůží.  
Klávesnice: opratě počítače. 
Veslař se podobá rakovi. Také couvá.
Kočky nemají rády živou vodu. Nepotřebují ji.  
Štěnice v senátním výboru hlasují pro národní

bezpečnost. 
Londýnská báseň: Fish and chips. 
Galerie Platýz s akvarijními rybkami.  
Světlušky jsou otrokyně elektroprůmyslu.  
Senátní štěnice: smetánka společnosti. 
Elektronické sítě jsou pastí na platýze.
Otázka doktora Mráčka: může se netopýr utopit?  
Motýl: Japonský gymnazista létající nad švéd-

ským koněm! 
Ďábel v kočičí škrabošce.  
Zahradní společnost: Jiřinka, Květa, Barborka,

Flóra, Kuklík, Kvítek, Mahen, Poupě, Květ, Narcis
a Kořen. 

Čekanka počká, až vykvete děvětsil.
Fíkový list: znak tropických dendroložek.  
I dub pochází z čeledi bukovitých.
Puklinou v asfaltu se na svět dere bodláčí. I bod-

lák zde nasadí na květ.
Rozkvetlá louka jako rolující Perský koberec. 
Zákon džungle platí i pro návtěvníky ZOO.  
Smetana se podobá jinovatce.  
Zimní čas se zamrzlou aktivitou. 
Donbas: španělský bas.  
Nikoliv ve vyšších vrstvách společnosti, ale

v těch nejchudších přebývají andělé.  
Až bude na světě převaha svatých, bude líp.  
Tisíce zrcátek, střepů a zlomků.
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PŘEDNAŠIMA
Jedničky dvojky trojky
pecny nebo skrojky

PŘED SPANÍM
Nebeský Jeruzalém věčný Řím
(ukládáme se do vteřin)

PAVANA 
Památce Zdeňka Frýborta

Nikdo nic neví o konci
ale smuteční hudba už hraje
v tichých krocích
hudba jde alejí pokácených věcí 
slyšíš 
už se z nich neurodí vůbec nic
vztahuješ ruku: česat sandály!
Boloňa je tak blízko
a ruka třepetá křídly
na kraji lůžka
po němž se svezl nedopsaný článek
a vzdech: „Ty se máš 
jdeš do práce…“

JARO V ZATÁČCE
Soumrak už stříhá den
– je na ježka
A hvězda padá
A tvůj sen pátrá po pěšince
(jaro v zatáčce)

CESTOU Z JERUZALÉMA DOMŮ
Ať na mé oči – nástěnky
přišpendlí jaro pomněnky

Ať mezi ploty strkají se šeříky
a štěká pes – ještě dnes

Ať na jasmín se pověsím
– hadrová taška s kostmi u Všešim

Ať vzpaží
kaštany pod zápražím
A zvolám: květ!
(jako on musíš zrezivět…) 

POUŠTĚNÍ FOTEK 
NA VELKÉ OBRAZOVCE
Jo takové hotely jako na Krétě
nejsou na žádné jiné planetě
A se škvarkama 
Jo a lidi leží před hotelem
brambory na loupačku 
pod nožem slunce
a za týden se vystřídají 
Krabice za krabice
Dlužníci s věřiteli
s plackou Stydím se za prezidenta
i ti bez Kufříkaté vrány
slyš ale: 
Nic nevypulírovaného mi není cizí
okna prahy život na Kostku
na ostrově flanelových košil
kameny a kapradí rozhrneš malíčkem
Triola Triola Triola
A ještě bonus – znělka Evo oběd Evo
Ach já jsem pokládala hlavu na hrudník
kdy jsem chtěla
A kostky sebou – v hrsti štěstí – házely
když si dědeček lehal…

NA NÁVŠTĚVĚ 
Ty ležíš – oči u stropu
copak tam asi je
pod čistou malbou
rýha dálnice
ne není to Itálie u moře nebo ano
kdo ví
to se jen blížíš 
k městu Sestropomoc
– známku na předním skle…

EVA FRANTINOVÁ
Jaro v zatáčce
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NA ULICI KING GEORGE
Pod hvězdným stropem 
na kávě v YMCE
den solí stesk
– po mamince…

VZKAZ
Láhev bloudící v moři
nepřestane se moři kořit

RÁNO
Bitva na ostří lože…

ŠEV
Konec a začátek spojí svět
– mezi tím raduje se a vzdychá svět…

GARDE
Tak jako s Mankou Cipísek
chodí se mnou notýsek…

XXX
Podzim už přehazuje lesu
rezavé sako přes ramena

KRÁTKÁ ABECEDA
Šplháme po lešení slov
od narození po hřbitov

TRANSPORT 1942
Ze stáje zvířata odcházejí
Večerní máj byl lásky čas
– a pro babičku zhas…

NA HRAZDĚ NOCI
Měsíček tisíce let cvičí
Já musím krátce žíti…

VÝHLED
Golanské výšiny Orlických hor
s minovými poli metafor

NA SVĚTĚ BEZ ROVIN
Horo horo vysoká jsi
V nížinách závist kvasí

HOUBY
Když se ocitneš v lese na konečné
bloudění je nekonečné

XXX
Hebrejština lásky se čte zleva

PRODANÁ SKLÁRNA
Dlaně jsou spálené
Ale kdo je ováže?

XXX
V Čechách není zemětřesení
a přesto chvějeme se o sebe

CHUDOBA DUCHA
Když se místo řek seriály
přes vymleté jezy valí

XXX
Otče náš jenž jsi na Zemi
proč neozveš se mi?

RYCHLÁ POMOC
Někdo žije 14 dní jiný 90 let
Vrtulník nesmí zahálet!

NA KOUPALIŠTI
Vážka štěstí přistála – na zápěstí…

XXX
Štěstí vyrazilo pojistky
Žijeme na lístky…

ZIMMERFREI
Chaloupky pod horama
co se to stalo s náma?

OSVĚTIM 
Provázejí mne stíny
před komíny za komíny…
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JEDE SE DÁL
Hlahol trubky věků,
zní královskou cestou,
do kočáru času, 
přistoupila hrdost
a jarním časem zní songy. 

Kočár projíždí staletími,
Václav vidí osudy národa,
jak ho lidé nosí v srdcích,
dva na Staroměstském náměstí,
půjčují své mládí

a hrdost oblékla cudnost;
cudnost věčnosti.
1. 11. 2019

ZASTAVENÍ
Kameny měšťanských domů vypráví,
o láskách, o nenávisti,
o přání dvou, o ránech,
kdy slunce otevírá oči,
o oblacích, kdy přání někam plují
a skutky které se stávají přítomností.

Český kníže vidí, 
jak čeští králové přicházejí i odcházejí

a pražský hrad, monument dějin,
je jako slunce na nebi národa, 
jako drahokam, 

jako hvězda;
v očích narozeného života,

jako nový den,
vycházející ze studny věků.
21. 1. 2019

DALŠÍ CESTA
Pěvecký sbor staletí, 
zní Svatovítským chrámem,
jejich zpěv je jako film,

který se promítá v srdcích lidí
a dějiny, jako pluk vojáků, 
pochodují vědomím národa. 

Kníže Václav vše vidí,
a harfa lásky,
hraje preludium, sonátu dalších skutků.
To vše stoupá pod modrou oblohu,
po které plují oblaka, 

malé koráby;
vezoucí náklad příštích dějin,

a kočár času,
dál veze svého knížete,

knížete české státnosti. 
27. 1. 2019 

U NÁS DOMA
Zvony zvoní jarním ránem
a oblaka někam plují. 

Koňský provoz veze mé dětství,
kopec nad domem voní mateřídouškou,

sousedovic Milena, 
zkouší v altánu první polibek
a slunce bláznivě svítí.

Skřivan trylkuje jarní náladu 
a láska kvete v jabloních.

Dobrý den, živote!!

Jsem tady
a vítr nezbeda,
cuchá Tvé vlasy;

Kristien.
28. 1. 2019 

OLDŘICH HOSTAŠA
Kočár času dojíždí do cíle
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VLTAVA
Šumavské bubny bubnují,
dva prameny spatřily 
zelenou slávu stromů,
staly se miláčkem slunce
a neposedný vítr hraje na stříbro vln.

Rada skal dala požehnání
a modré zvony na loukách, zvoní;
narodila se řeka. 

Orchestr kraje,
hraje sonátu modrého nebe,
slečny vrby jí dávají stín
a vodnické brekeke,
doznívá v červáncích.

Řeka oblékla kroj krásy:
dostala jméno Vltava

a matička Praha
si v jejím lesku rozčesává 
hvězdné vlasy.
16. 1. 2019 

VLTAVSKÉ ZASTAVENÍ
Ve Vltavských tůních pod Pražským hradem
slunce se naparuje ve vlnách

po dlážděných ulicích,
spěchá láska i nenávist 

a Václavovi myšlenky, 
vidí budoucnost:

jaká bude, víš to národa?

A kočár času jede dál, 
a zvonky dne;
všem zvoní v srdcích. 
10. 2. 2019 

CESTA ZPĚT
Kočár času se rozjíždí,
veze slunce onoho dne
a vzpomínky, 
které plynou knížeti hlavou.

Jede zpět královskou cestou
a z oken starých paláců,

dívá se láska moudrost.
Dvě ženy oděné staletími;

láska povídá, 
já vstoupím lidem do srdci;

druhá povídá,
vstoupím jim do myšlenek,

kníže se usmívá 
a kočár dál jede Prahou.
1. 3. 2019 

ZASTAVENÍ
Tik tak, tik tak jdou hodiny skutků,
kočár času projíždí Nerudovou ulici,
spisovatele Jana Nerudy
a jeho povídky se prolínají starou Prahou.

Kočár zastavil na Maltézském náměstí, 
kníže vystoupil a splynul s měšťany
a trhovecké volání vítr kam si odnáší. 

Je hodina po poledni
a vítr událostí;
píše notář dějin.
2. 3. 2019 

KARLŮV MOST
Kočár času projíždí Karlův most
a sochy po obou stranách,
jakoby se knížeti klaněly,

peřej Vltavy pod Karlovým mostem,
šumí povídku dějin 
a racek, co křídlem obléká celý den,
oblakům křičí;

kníže jede, kníže jede,

den se pousmál
a láska v lidských srdcích,
zažehla plamen,
plamen hrdosti,

a česká řeč jako řeka, 
důstojně plyne Prahou. 
7. 3. 2019 
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ZÁMKY
Pletu si barokní zámky
se zámky visacími
To se mi stává vždy
když dochází mi rýmy.
Znám mnohé zámky se zlatými kříži
knížky od spisovatelů na Dobříši
Jsou zámky, které zamykají mříže
zámky na Loiře či u Paříže,
zámky, které zamykají ústa
prostořekým, aby nevyzvonili
že císař pán je nahý jako batolátko
a čistý jako holoubátko.
Každoročně jezdím do Opočna,
abych shlédl ten pás cudnosti,
kterým páni zamykali ženám svým
klíny prostopášnosti.
Sám vlastním zámek.
takovou obyčejnou fabku
která nepustí žádného lapku
bez mého vědomí
do mého soukromí…
Ještě mám chodník ze zámkové dlažby
vznáším se jak pírko,
když se vracím domů z pařby.   

MALÁ POETICKÁ PROCHÁZKA 
Pomalu, čůrkem, ubývá života z mých žil,
vzpomínám na bláznivé tryskání sil
to kypění, ten divoký mladistvý kvas.
Tak rychle střídá se bdění a snění
tak jako smích a pláč…
Sotva jsme spolu slezli skálu
a schovali se v mlází
a brouzdali se potokem
sotva jsme měli víc než lásku za lubem
a plno plánů pod čepicí.

*****************
Rozlil se život jako širá řeka
teče pozvolna, ale neustále
odplouvá, schovává se do písčin,
ulpívá v rosách na  travinách ve vřesu
v kostivalu…
Vpíjí se do mé rodné země…
*****************

Najednou puklo srdce zvonu,
bylo bez krve, zvon dozněl
a nastala tiš.
Taková tiš a tma tmoucí
už žádná hruď dmoucí
děsné nic táhlo od hranic

*****************
Tu ruku snad sám ďábel vede
do nitra pekla
ta láva tekla jako vzteklá
a já plál ohněm očistným
a vyšel neporušen, bez poskvrnky,
žádnou oděrku…
zpíval jsem si trnky brnky…
Smím vstoupit ještě jednou 
do stejného pekla
do stejného Záhořova lože,
přilehnout k tvému boku
napojit se z tvého prsu
a získat sílu 
která žene sémě do závratných výšin…

*****************
Pomocí hole a mladého muže
sem nastoupil do autobusu.
Ten mladík měl sako z černé kůže
a upřeně hleděl na tablet
už k němu hovoří jen virtuální svět
Ale na chvilku byl v reálu,
když vyskočil a podal mi ruku.
Děkuji vám, mladý pane
a on, že to nic…
Tak nějak teď spokojeně jedu,
asi má doma také dědu.

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

JIŘÍ KNOPP
Budu to umět?
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Maminka mladá s dítětem v kočárku,
prodrala se ke svému místu
utřela nudličku Sofince
a ta vztáhla ruce, chtěla k mamince,
ach, radost, sláva rodince,
to je věc svatá,
je-li u toho také táta…

*******************
Už jenom v mysli půjdu ulicí
kde dlaždiči na kolenou
s kladivem v ruce 
a jadrnými slovy v ústech
plivali na zpropadený svět
a spílali těm, co chodili vzpřímeni.
Jen když kráčela kolem krátká sukně,
zvedli tváře a šťouchli do sebe loktem…

*******************
Po ránu náměstí plné vůně,
celer a mrkev, kopr
ředkvičky v národních barvách
račte si vybrat
všechno nejčerstvější
přivezeno z Braníku od zahradníků
na parníku jménem Vyšehrad.
Z vody co stéká z Barrandova.
Tu zeleninu má každý rád.

*******************
Trápil jsem se, trápil
marně jsem tě vábil
nechtěla jsi poslouchat mé stesky,
dívat se spolu do dáli
a povídat si třesky, plesky.

*******************
Mě nebudou nad rakví salvy znít,
docela tiše splynu s rodnou prstí
několik zrnek co vejdou se do sevřených pěstí.
Vím, na co mám být pyšný 
a před čím zavřít oči
vím, komu budu chybět
a kdo oddechne si a řekne: konečně.
Já už nyní zvedám ruku 
jako před seskokem
do hlubin zapomnění,
nebuďte smutní, nic na tom není.   
Třeba tu ještě budu s vámi 
na nedělní koláč…

BÁSEŇ
Naber do dlaní prsť své země,
země, kterou si vyrval vetřelcům
u samých bran matky měst.
Prach z polních cest, 
končících v údolí
ve stínu majestátních líp,
kde všechny boly přebolí.
Setři pot s čela, které brání potokům 
které brání řekám
pouštět naší krev
za třicet stříbrných …
Jdi se svým srdcem na dlani
hrdě, jak se svátostí
my půjdeme za tebou,
všichni, kteří se postí,
aby i jediný kamínek nepropadl,
aby zůstal v našich dlaních 
jako drahokam.

NAPOSLED
Ještě jednou pohladit tvůj prs svou dlaní
a uvidět v tvých očích strach mladých laní.
Ještě jednou tě políbit rozechvěle
jako by to bylo poprvé.
A nevědět, že to je polibek poslední.
Ten už sotva zevšední…

BUDU TO UMĚT?
Kolik lidí už přestalo žít,
nepočítaně…
Každý musí jednou zemřít
naposled vydechne
to přece není žádná těžká věc…
Tak proč se bojím,
že to nedokážu?
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OTÁZKA
Smím se zeptat, pampeliško?
Snad mi odpovíš
Proč má kocour velké bříško?
Jestlipak to víš?
Pampeliška kroutí hlavou
Neví nic o kočky bříšku
Děti odpověď ví pravou
Kocour právě slupnul myšku

MLSNÁ KOČKA
Jedna malá mlsná kočka
spadla do mléka,
myslela si naivně,
že všechny myšky vyleká.
Ač to bude znít asi divně,
myši smály se jí velice
Že teď nevypadá jako kočka,
ale urousaná opice

OSPALÁ KOČKA
Usnula na zápraží mourovatá kočka
Znenadání střetla se jí očka
I když jinak ostražitá byla
Její mléko vypila jí jiná
Procitla na zápraží mourovatá kočka
Ještě ospalá má očka
Svoje mléko marně hledá
V bříšku má je kočka šedá

VYLEKANÁ MYŠKA
Vylekaná myška šedá
V koutku tiše sedí
Po světnici kocour mlsný
K snědku něco najít hledí
Myška přikrčená sedí ani nedutá
Ještě že je dneska bosá
A ne obutá
Při zdi tiše myška malá
Pomaličku plíží se
Musí rychle spěchat domů
Děti po ní ptají se
Myšičky už mají hlad
Proto musí pospíchat

VEVEŘIČKA
Veveřička Jaruška
Má lampičku u lůžka
Ještě včera potmě spala
Můra ji však vylekala
Že volala maminku
Ať je u ní chvilinku
Maminka to vyřešila
Lampičku jí pořídila
Lampička do noci svítí
Toť světluška laplá v síti

VEVERČÁK
Veverčáka Kamila
Postihla věc nemilá
Na tom smrku u posedu
Blešku potkal - neposedu
Plakala, že k mamince
K vrbě chce do blešince
Chtěla se jen kousek svézt
Teď z Kamila nechce slézt
Kamil slíbí modré z nebe
Dostane-li ji ze sebe
Dá to ještě velkou práci
Blešce věřit, to se nevyplácí

VEVERKA
S ocáskem chundelatým veverka
Na vysokém stromě sedí
Svým vzrůstem je sic nevelká
Zvědavě však po krajině hledí
Vyzrálé oříšky si hledá
Jak čas chvátá k podzimu
Nic špatného do spižírny nedá
Zásoby dělá si na zimu
Veverka je čiperka
Po stromech vesele skáče
Sbírá jen zralé oříšky
Možná že na koláče

LENKA KUNČAROVÁ
DÍTKOVÁ
Obyčejné básničky pro kluky a holčičky
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KOŤÁTKO
Když s klubíčkem koťátko si hraje
Života žádné nezná ještě taje
Starosti vůbec si nedělá
Na hraní myšlenky jen má
Když s klubíčkem hraje si koťátko
Neví, že je to jen na krátko
Zatím mu máma nosí myšku
Co chytila až do pelíšku
Však záhy nastane čas ten
Kdy musí samo na lov ven
Po čase když chytí myšku
Dětem nese ji do pelíšku

VEVERUŠKA
Každá správná veverka
Je od rána čiperka
Ve větvích stromů skotačí
Jen oříšky k životu jí postačí
Podívej, na poletuchu
Přivykne i města ruchu
Ocásek hustý co kormidlo
Užívá k letu to zlobidlo

DÍRA V PLOTĚ
Vidí kočka v plotě díru
A má v sobě velkou víru
Že pro tělíčko její vnadné
Prolézt dírou bude snadné
Zasekla se kočka v plotě
Lezla tam, když byla kotě
Teď bezradně v plotě mňouká
Tělo dírou neprosouká
Proč mamince nevěřila
A fousky díru nezměřila
Máma její znala svět
Teď musí jít hlavou zpět

V SEČUÁNU
Při návštěvě v Sečuánu
Pandy najít máme v plánu
Po ránu jedna ospalá
V bambusu cosi zkoumala
Co tam má ta pandí dáma?
Vždyť ona tam není sama
Dva divochy malé hlídá
Bambusu výhonky snídá
Pandí mládí řádí v trávě
Zápas trénují si právě
Pokud na svou mámu vidí
Neleknou se ani lidí

PANDA
Panda sedí u bambusu
Líně otevírá pusu
Ze snů procitla teď právě
Mlsně rozhlíží se v trávě
U bambusu smutně sedí
Výhonky si najít hledí
Jen ty co jí chutnají
Ani se tím netají
Dříme ráda v stínu stromů
Však nemůžem si ji vzít domů
To my bychom tuze rádi
Byli by z nás kamarádi
Divný medvěd je ta panda
Občas je s ní velká švanda
Mláďata jak děti řádí
Proto máme je tak rádi

JEŽEK
Bloumá ježek po sadu
Výbornou má náladu
V noci napršelo dosti
Nají se dnes dosytnosti
Pár žížal s chutí posnídá
Další pak k obědu si dá
Najíst se musí před zimou
Než z listí zakryje se peřinou
Nemá déšť ráda žížala
V zemi těžko by plavala
Proto když deštivý je den
Vylézá na světlo ven
Velice chutná ježkovi
Kolik jich sní, nám nepoví

USTRAŠENÝ MĚSÍC
Měsíc schoval se za mraky,
asi se polekal,
když ježka uviděl
jak prochází se mezi bodláky.
Sluníčko až zajde a úplně se zešeří
ježeček z doupěte si vyjde
na vydatnou večeři
Ta malá kulička
Co je jak jehelníček
cpe se žížalami
nehledí na měsíček

Naše ukázka z autorčiny tvorby 
pochází z její nově vydané sbírky 
Smím se zeptat, pampeliško?
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ARABSKÝ BIČ
Já jsem eunuch, sedm holek mám,
ty mě živí, já nic nedělám!
Na kolečkách harém mi stačí,
do vdavek mě žádná netlačí!

Arabský bič mám ze saténu,
prásknu bičem, tóčo v harému!
Slečny cvičím hlavně v ječení,
ať ďaur hloupý vidí mučení!

Pro cizince informace:
může každý vstoupit do akce.
Do dveřních smí do kukátek
koukat, leč za poplatek.

2. 1. 2019

FACKOVACÍ ZÁKLADNA
Turisti si v Praze libujou,
na Hlaváku zdarma nocujou.
Karimatky z pinglů vytáhnou,
a k spánku se natáhnou.

Říkaj benga: jen se vyspěte,
bacha na sex – ten tu nekvete.
To na Šervůd račte vypadnout,
tam pro lásku nejlepší je kout.

No Go Zóny Praha nezná,
tvrdit to je pakárna.
Ten váš Šervůd, já sem se tam porval,
je fackovací základna.

1. 2. 2019 

TORZO PRAŽÁKŮ NA STAROMÁKU
Do saxíku mírně foukám,
policie po mně kouká.
Kanto Italů je jak z chorálu,
když holáze saxy hrají
každý myslím už je v ráji.

Nač se toulat v dáli po světě,
když náš Staromák holkama kvete.
Nač se drncat eroplánem
přes poledníky,
krásná je Praha, plná muziky.

1. 3. 2019

MÁ PES EXTRA CIT, 
JAK SVĚT VYLEPŠIT
Co ukázal zoom,
nebere rozum.
Černý díry když se srazej,
rána, jak když bouchnou saze.

Má pes extra cit, 
jak svět vylepšit.
Při úplňku na měsíček,
malou noční vyje psíček.

Rozvíjím pro vědu nadání,
televizní střídám kanály!
Vědomostma, ne kroupami v hlavě nabito,
tak mi neříkejte, že jsem jelito.

TýVí programy,
cpu psovi do hlavy.
Žádný ho však neudiví,
i když psi jsou jako diví.

Co ví o krizi,
sórce psa ryzí?
Kdyby do mě můj pes viděl,
asi bych se před ním styděl.

11. 3. 2019

VLADIMÍR PINTA
Ríšo, ty jenom mně patříš!
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PUTOVÁNÍ ZE STAROMÁKU 
DO KAPROVKY
Staromák je moje nirvána,
v koších vepřo s trdelníkama.
Zalít jídlo nejlépe vínkem,
o chechtáky žebrám s kelímkem.

Plukovník mě láká z Tennessee,
víno tasím, žízeň uhasím.
Veleben buď kolonel Garand,
vohřeju se, já línej parchant.

Vobrubníček, polštáříček,
spí se sladce doma v Kaprovce.
Andělíček, náš strážníček,
kašle na nás, neb jde do akce.

1. 2. 2019

NA HLAVÁKU KLIMBÁM
Kde špitál líp frčí,
na Homolce, na Františku, v Krči?
Na nádraží v Praze,
tam se zase léčej úkáčka i saze.

Tam na slavném WéCé,
těžká zácpa vylítne ven hladce.
A co tvoje prostata? Co ta?
Moč ti stříká jak u Saúdů nafta.

Se spaním se taky neseru,
uspávačka je v hotelu.
Celou noc proklimbu,
a na Hlaváči našup jsem v limbu.

27. 11. 2018

RÍŠO, TY JENOM MNĚ PATŘÍŠ!
Ríšo, jak jen po tobě toužím,
před zrcadlem intim prádélko zkouším!
A ty zlý, po jiných šilháš,
ač sliboval si, že mně jiným nedáš!

Ríšo, řekni třeba Bohoušek,
podle mě jen obyčejný teploušek!
A ty stříkáš, jak ho spatříš,
když víš, Ríšo, že jenom mně patříš!

Seděl jsem smuten v hospodě Na nové,
kde scházejí se zvláštní týpkové.
Z kabelky jsem zrcátko vytáhl,
a svoje rety s nadějí rtěnkou přetáhl.

28. 11. 2018

CIHLA
Přilepeny k cihle prachy,
držím v kapse, žádný strachy!
Lepte prachy, na co chcete, 
EET se nevyhnete.

Parta pilná síly napla,
past na vejry pak hned sklapla.
Koukaj Andrej, oči zvlhly,
dělaj pro něj zlatý cihly.

Vědecká analýza, národa paralýza.
Odkud se vzal v Čechách pán,
co bohatým bral,
chudým zamával. 19. 6. 2018

TO ČUMÍŠ NA DRÁT, VON JE TO ŠPAGÁT!
Nálet byl v tom pětačtyřicátým na Prahu,
já klučina šel zrovna na velkou stranu.
Jak sem zatáh - BUM!! – dům začal padat!
Jak blázen čumím na drát!

Zdi pryč, dole na ulici najednou lidi vidim!
Na klozetu tu sedim, a trumpeta se stydim.
Čtyři patra na zem spouštěli mne,
já smál se jako blázen!

Když smrtka na mne pazouru napřáhla,
by poslední – blesk – natáhla!
Minula – já blbnul za štěstí -
a lidi mysleli, chudáček že třeští. 15. 11. 2018

KDYŽ NA BLONDÝNA MAKÁ TURBÍNA
Já mám děvče hodný,
má na Malši elektrárnu vodní.
Pár Kaplana turbín,
na mě maká, protože jsem blondýn.

Mám zde fotky s Ernou,
řekla: „Navždy budu tobě věrnou!“
„A co když plašatej budu?“
„No, v záloze mám blonďatýho Rudu.“

Paruku přes pleš jsem pak nalepil,
co proklatý čas natropil!
„A co Ruda?“ „Ani s tím nebudu,
jako zrůda chodí bez zubů.“

A co dnes Erna fešná?
Ta v eLDéeNce s Alzheimrem se sešla.
Tak bohatství chutná,
elektrárna taky je jí putna. 15. 11. 2018
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PO VÁNOCÍCH
Taky letos opadal ten smrček vánoční,
už na smetišti z něj jen pahýl ční,
když ještě večer celý zářil u nás v bytě
a pak náhle zvadl jako na úbytě.

Líto je mi smrčků nebo taky jedliček,
je to jak přírodě uštědřený políček,
trochu smutku se mi v duši vkrádá,
i když moje žena mne má pořád ráda.

Vánoce jsou pryč, přijdou pustá rána,
nad zoraným polem poletuje vrána
a je taky smutná, já to vidím na ní,
snadno se to pozná, neskrývá to ani.

PROBUZENÍ
Vzbudím se a mám Tě rád,
což mi na celý den stačí,
večer vlezu za Tebou jak macarát,
do jeskyně teplé, toť mé hnízdo ptačí.

Pak už jen si přeji zase ráno vstát,
když naplní se času noci míra,
aby zazářil mi ten Tvůj majestát,
jakýsi strach mi ale srdce svírá.

Abychom se ještě ráno probudili,
ještě tentokrát, možná naposled,
ale radši doma nežli v Dilli,

i když v mysli zbude jenom chlad a led,
přesto naše touha do dálek zaletí.
Tvůj obraz nesu si do příštích století.

NEMOCNICE
Když olej do lampy leješ, déle svítí Ti,
však nemoc přišla, vedle mne už nejsi Ty,
odešlas mi v smutná místa, jsem sám už dlouho,
zbytečné volání, uklidni se, nebouři, má touho!
Přeji si aspoň slyšeti Tvůj známý hlas,
pomazlit se, obejmout Tě, pohladit Tvůj vlas, 
přesvědčit se, že žiješ, dýcháš, vzpomínáš,
snad na mne, určitě na řeku a domov náš.
To zprostředkují nám dnes telefonní dráty,
po nichž náznak styku můžem rozehráti.

Pytlík mincí donesu Ti z pošty rád,
bys mohla zavolat mi nejmíň tisíckrát.
Zas spojeni jsme po pupeční šňůře telefonu,
snad v představách těch smutných neutonu.
Spojeny jsou šňůrou oba naše telefony,
to jsou záchranné čluny, to jsou ony,
to jsou aparáty, co nás stále pojí.
Vrať se mi zpátky, ať se všechno zhojí!
Bez Tebe je život ulomená z brouka krovka,
prázdno je v domě, potemněla i obrazovka,
já představuji si, jak bych měl jíti do Kounic,
když z mých plánů životních už nezbylo by nic.
Ten osud další vidím smutně, černě,
jak kuřák opia v zakouřené, karbanické herně,
kterou vymyslel si ďábel sám při orgii noční.
Prosím Tě zoufale, zdravý život počni.

NEDĚLNÍ RÁNO
Ještě máš noční čepičku
položenou na líčku
a už zas neplecha Ti v tělíčku
jak rozoraná brázda v políčku

touží znova po oráči,
jak tak statně v poli kráčí.
Leč v tom poli se cos mračí
jako klobouk po falešném hráči.

KRÁSNÝ PODZIM
Už nelákají mne ty nepoznané sluje.
Chci teplou lásku, která nespaluje,
ale stále hřeje, když je nejvíc třeba,
které vždycky třeba víc než chleba
a je na ni v každou dobu spolehnutí,
která mne i v bouři k zpěvu nutí,
lásku, která nezná žal ni stesky,
která se tak k tělu tulí hezky.

BOHUMÍR POSPÍŠIL
Představy
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Proto stále myslím na ni,
i když je to jen tak maní,
to je přece ona - moje paní,
které se má celá duše klaní.
Vklouznu domů těmi vrátky
a jsem navždy u ní zpátky.
Já se z dálek vracím za ní,
starých lásek nevzpomenu ani.

PŘEDSTAVY
Já obnažil Tě ve svých snech.
Prosím, tu radost jen mi nech�,
protože až přijdeš ke mně v lásky čas,
Ty vysvlékneš i svůj vlastní hlas.
Když představím si Tvoje nožní rozsůžky
na pokraji běloskvoucí, hebké podušky,
jak stydíš se i stydkými kostmi,
to k rozkoši a radosti stačí dost mi.
I když představivost moje celou Tebe zná,
jsi pro mne stále nová - lásko líbezná.

STÁLICE
Zatoužili jsme zas spočítati hvězdy,
svolat na náš sad létaviček sjezdy,
ať neblýskají oblohou a padnou do sadu,
kde Ti právě z klína krásný věnec kradu.
Na tom sjezdu všech vzpůrných bolidů,
jak četník pendrekem když mlátí do lidu,
tak já budu dusit létavice hořící,
abych mohl potmě do ouška Ti říci,
že jsi pro mne navždy nejjasnější stálice
a že ještě dlouhý čas Tě chci líbat na líce.

GARDEROBA
Když jsi na můj smutek oblek potmě šila,
bylas přitom nahá a jen trochu potměšilá,
bez jehly a nití obléklas mi oblek na tělo,
jak silně se mi tenkrát Tvého těla zachtělo.

Zatoužil jsem pohoupat se na těch vlnách dvou,
co postavu tak svůdně modelují tvou
a nemusel jsem ani zpívat slavné tirády,
co před tím ženy mívají moc prý rády.

Mnohá dvojice tu chvilku potom proklíná,
já však upadl Ti šťastně do klína,
pro nás nebyl to jen dotyk dvou těl letmý,
pro nás zazářilo to jak jasné světlo ze tmy. 

A ten oblek od Tebe, ten večerní i ranní,
nese pečeť od Valova mlýna, z jeho strání

a já toužím oblékat jej zas a znova,
mne už neukojí žádná garderoba nová.

SRPNOVÉ POLEDNE
Pravý žňový den se hlásí
smyslnou touhou i zralými klasy,
zas přicházejí svůdné představy,
jež v mysli smutek roztaví.

Nahé ženy v zralém obilí,
žádní muži u toho nebyli,
Švabinského obraz v duše skrytu
vyvolává krásné choutky prý tu.

Motýli si nad lukami kroužili
a pumpovali křídly vášeň do žíly,
kde si krasavice svlékly šaty,
tam se stromy lásky rozkošatí.

Dusno. Žhavý vzduch tu nehýbá se,
pod mandelem žnečku chytíš v pase,
Švabinský se potutelně směje,
on ví, že s Tebou dobře mně je.

SOUSOŠÍ
Vždyť mi k štěstí stačí
pouhý trylek ptačí
a Ty má lásko jediná,
z času pouhá hodina.

Já neskromný jsem, viď,
nezlob se a přijď,
já vytesat bych chtěl 
sochu z našich těl.

OPOJENÍ
Stoupáš mi do hlavy jedině,
jak víno, co se tady nepije,
jak ke dvanácté hodině
když šplhává se rafije.

Nic v životě jsem nestihl,
jen jíním postříbřit Ti vlasy,
jen jak sen jsem do Tě vnikl,
do uzlíčku vezmeš si mě asi.

Ale něco přece jen dlužím
těm velkým, lesklým kalužím,
že vracejí mi pohledy i stín,
lásko má, já nejsem bolestín.
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ZA VŠECHNY PRACHY…
Jistý Putna křičí, hřímá:
Zrušit by se měla Prima
Hned se pozná demokrat
Bé Í Es pak zprávu třímá:
Ve škole chce změnit klima
děti po svém vychovat

Po stalinsku se prý učí
(v hrobě obrací se Fučík)
chce to nejspíš větší dril
Dnešní mládež přitom nezná
co den patnáctého března
třicet devět pro nás byl

Nevědomost nevystačí
neskutečné – je to k pláči
co nám do hlav chtějí cpát
Že fuj bylo obrození
a Bandera že zlý není
to je Putin akorát

V dějepise fakta mizí
překroutí se analýzy
které řeknou, co se má
Memorovat máme klišé
národ zatím zblbne tiše
na úroveň Golema

K němuž šém jen někdo vlastní
otroci pak ať jsou šťastní
že je kopnou – víme kam
Elita nám zatím sdělí
že nás pouze Zeman dělí
sama se jen vyleká

Dělí ten, kdo je moc bdělý
Co abychom neviděli
neváhá nám odhalit
To, že zloděj krade, praví
zloděj krást chce dál a v zdraví
před očima davů skryt

Není divu, že ho vzteká
že ta hlava není měkká
která obhájila Hrad

A tak na ni stále plivá
trefí ale sotva zdiva
jeho frustrace je znát

Rektor Zima, jindy chladný
jak byl Palach mimořádný
tvrdí, jak by byl jím on
Kariéra – jeho téma
rudou knížku dávno nemá
dvojích metrů? Milion…

ŘEŠENÍ ZÁSADNÍHO PROBLÉMU
Sociální demokraty
název strany trápí
Hledat Achillovy paty
rozhodli se chlapi
Vzhledem k preferencím strany
je prý název dlouhý
a tak představují plány
vyjadřují touhy

Zeštíhlily jejich hlasy
tak i zkratku zkrátí
Myslí snad, že je to spasí?
Na konci jsou trati
„Čé“ a „Es“ prý strana smaže
(není ani čtvrtá)
Některým se ale zdá, že
tam, kde nemá, škrtá

Dvě písmena totiž zbyla
(kdosi nahlas vzdychá)
Zkratka vskutku vůbec milá
jako za Heydricha
Mohla to být větší síla
Hamáček svou vede
kdyby přeškrtnuta byla
dvě písmenka: „Čé“, „Dé“

MAREK ŘEZANKA
Zima mi je putna
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Po hádkách a kocovině
název zůstal stejný
kostlivci jsou uvnitř skříně
spolu s mnoha lejny
Oddychli si politici
jak to zvládli přeci
Kam že kráčí? Jak to říci?
Kde se nerozsvěcí
8. 2. 2019

KDYŽ DOJDE NA TU POVĚSTNOU SLUŠNOST…
Pro ty, jimž je Zeman herka
s knížepánem reportérka
interview dělá
Prý co Petříčka se týká
„Zahraniční politika
nezkurví se zcela“

Na ženu však nejdou mdloby
vznešená řeč přece zdobí
Schwarzenberga Karla
Ten smí říkat vulgarity
bude estét – navíc hbitý
Blbost nezestárla

Karla čeká operace:
Bude Bartík opět zvracet
moudra na Facebooku?
Bude Štětina se modlit
aby pošel stařec podlý
přidá Halík ruku?

To vše pouze na Zemana
hnůj se kydá, zášť a hana
Na něho vše cílí
Schwarzenberga titíž hájí
je prý světec v hnusném kraji
moudrý, slušný, milý

Státům za velikou louží
Karel celým srdcem slouží
proto je již slabé
Za „á“ na nás spatra hledí
(to vidíme z odpovědí)
Nesnáší nás - za „bé“

Reportérka za ním ťapká
„Tento stát je jako šlapka“
s těmi to prý umí
To, co sdělí, je prý věda
Také se vám kufr zvedá
z celé této sumy?

Karel rád se dívá v stanu
na Fontánu pro Zuzanu
„Vivat Čaputová“
Ta je jako Drahoš – Jiří
bez názoru vládu míří
rychle amputovat

Ví, kam „U Es A“ se leze
jako Karel nezná meze
taková se chválí
Pro Kundru či pro Wollnera
je to kandidátka, která
má co dát a válí…
6. 3. 2019

ŘEŠENÍ ZÁSADNÍHO PROBLÉMU
Sociální demokraty
název strany trápí
Hledat Achillovy paty
rozhodli se chlapi
Vzhledem k preferencím strany
je prý název dlouhý
a tak představují plány
vyjadřují touhy

Zeštíhlily jejich hlasy
tak i zkratku zkrátí
Myslí snad, že je to spasí?
Na konci jsou trati
„Čé“ a „Es“ prý strana smaže
(není ani čtvrtá)
Některým se ale zdá, že
tam, kde nemá, škrtá

Dvě písmena totiž zbyla
(kdosi nahlas vzdychá)
Zkratka vskutku vůbec milá
jako za Heydricha
Mohla to být větší síla
Hamáček svou vede
kdyby přeškrtnuta byla
dvě písmenka: „Čé“, „Dé“

Po hádkách a kocovině
název zůstal stejný
kostlivci jsou uvnitř skříně
spolu s mnoha lejny
Oddychli si politici
jak to zvládli přeci
Kam že kráčí? Jak to říci?
Kde se nerozsvěcí
8. 2. 2019
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ADRESÁŘ 
Mrtvý mrtvá mrtví
a co bude na Silvestra
ani Pánbůh neví
Ve věčných lovištích 
ticho po svištích

PŘED ROZVODEM?
Kdybys byl kouzelník
nemuseli byste kupovat vajíčka
máslo by vám teklo z klobouku
a v posteli maminky a táty 
by klidně spinkalo
srdcové eso

Utíkej Káčo jsou tu mormoni
zbouchnou tě jako loni i předloni

Zhulený jak prohibice káže
vysušený kvaker na nároží káže

Sejde z očí sejde z mysli
české smysly neukojí müsli

Blazeovaně anebo blaze
šukat v peřinách nebo na podlaze

Uprostřed českých bramborových polí
sníš o Palermu Sicílii a Neapoli

Jářku 
není to moc lkát denně u Zdi nářků?

Ke každým českým dveřím
drané andělské peří!

Sloužil bohoslužby
a věřil že na něj to slovo padne
ale slovo bylo u boha
a on jej neodemkl

Někde se dočetli 
že šlápnul do hovna
a hned mu strhali podrážky

Jsme andělé vysazení na zem 
Za účelem založit filiálku?
Přinášet mír
nebo podpalovat válku?

CO JE DOLE JE I NAHOŘE
Poprvé jsem viděl tropy na známce
Byl jsem připraven na Kubu
nepřekvapily mne pralesy palmy 
ani pomeranče na jabloních
Jeruzalém vám ukážu z fleku 
v Kostelci nad Jordánem 
u Galilejského přehradního jezera
Nepotřebuji synagogu
abych uvěřil v přechod Rudého moře
Kočka leze dírou 
a vyteče z toho Vltava
Musíš mít dobrý rádio
anténu lampy diody
Slyšíš – polovodič?!
A přitom nezachytíš ani půlku 
co by ti chtěli shůry sdělit
a možná ani nechtějí
jen ses na ně napíchnul
jsi jen odposlech
a šmíruješ nebesa…

JEN POČKEJ ZAJÍCI
Ústřední mozek rozhodl:
Kamarádi je to mládí
kterému patří internet
dneska zblbnem my 
a zítra celý svět
Net patří nám
pro jinou pravdu není místa
Je slyšet dupot 
okovaných králíků…

KAREL SÝS
Pozorovatel
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TRANSFŮZE
Zatímco do mne na Karláku 
teče cizí krev
za zády U Čížků za mne Mácha
dopisuje Máj
daleká cesta noční volání
se vejde do dlaní
jestlipak skončí svítáním?

Zas do mne poteče cizí krev
ale duši bože prosím 
původní duši ve mně nech!
Dovol mi vznášet se 
na starých křídlech!

ŘÍKÁNKA
Pozdní sběr je lepší 
než předčasný výsev
lepší kaše na mlíku
než na prodané smetaně
lepší zpackané žně
než když Karlík nic nedostane
Kdo ti co dá?
leda Židovku z Toleda
Koleda koleda zpožděná koleda
Máma tě dá na mísu
zhořkne ti i tiramisu
Na posledních tisíc mil
vezme tě do učení rytíř Smil
Basový klíč na houslový zámek
basový zámek na houslový klíč
Už celý F. L. Věk
vedu si nástěnku vzpomínek
ale míček flíček už je pryč

Ležíme tu jeden na druhém
plástve zkysaného medu
magacín bezdušových těl
Mozart na Kmochovi
nápověda i Hamlet
Spouští se opona
odcházíme spokojeni
zastávka na mateřské znamení
Dnes tedy ještě ne
až za chvilku
až sfouknou světla zmaru
A když ani umřít ani žít tě nebaví
pusť ze řetězu tývý
nekonečnou porci zábavy

POZOROVATEL
Mým posláním není odpouštět
Přivádím hajzly do neštěstí
prasata na porážku
mám jen plamenný meč
Nahoře si je rozsortýruje
svatý Petr a archanděl Gabriel
na kravaťáky 
co přišli na svět oblečení
a na ty co se narodili nazí

NEMÁM
Já nemám na nic čas
natož na smrt
Bude si muset pomoct sama
na lopatu jí nevlezu
Už stačí že z nás zbude
na lopatku popela

Bůh nás jen nahrává
rozhoduje přenoska 

Zrcadlo řekni mi
kdo je na světě nejmrtvější
Komu už došel dech!
a kdo ještě musí přežívat 
v těchto bezdechých zdech 

Vaří se voda
i na dobře placené svině 

Chtěl hodit flintu do žita 
ale bylo posečeno 

Místo abych ženám 
sahal na natáčky
krmím ptáčky!

Nechme se hýčkat
než nám dohoří svíčka
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Slavní lidé jsou otci mnoha zajímavých myšle-
nek. Většinu z nich adoptovali.

Charakter je souhrn vlastností, které u ostatních
postrádáme.

Proti vlastním chybám není odvolání.
Škobrtnout lze i o vlastní svědomí.
Všichni se rodíme s čistým svědomím, ale má-

lokteří s ním umírají.
Kdyby někteří lidé přemýšleli sami nad sebou,

obrátili by se k sobě zády.
Moudrý se nechlubí tím, co zná. Neboť zná lidi.
Bojovat za peníze není stejné jako bojovat za

ideály.
Zakopal válečnou sekeru – zároveň s posledním

protivníkem.
Na vratkých základech nevydrží ani nejpevnější

stavba, natož vzdušné zámky.
Jen politik dokáže vyjádřit podivení nad tím, co

všichni dávno vědí.
Pomníky některým lidem? Proč ne! Holubi mají

dobrou paměť.
Některé hanlivé nápisy o prezidentovi sedí jako

šité na míru jeho předchůdcům.
Štěstí, že státníky nelze recyklovat jako pet

láhve.
Závratným ziskům předcházejí závratné machi-

nace.
Lidstvo je zahrnováno informacemi. Většinou ne-

pravdivými.
Při projevech některých politiků si uvědomu-

jeme nezbytnost preferovat kvalitu před kvantitou.
Neustále mlátí prázdnou slámu, a přece mu to

sype!
Vyplout lze i se zlomeným stěžněm. Ale jak to

bude s návratem?
Slabost mocných spočívá ve zneužívání vlastní

síly.
Ještě žádný ochránce přírody nepostavil dálnici.
Mnozí by se měli ohlédnout, aby viděli, jakou

spoušť za sebou zanechali.
Ožebračili republiku za pár roků, ale do smrti

z toho budou dobře živi.
Slibovali hory doly, ale na hory nezbývá, protože

zavřeli doly.
Štěstím národa je, když si lidé včas uvědomí, do

jakého neštěstí se dostali.

Posláním politika je jednat v zájmu všech, nikoli
mluvit za všechny.

Husu poznáš podle peří. Někdy také podle kej-
hání v televizi.

V Prodané nevěstě učinkuje jeden Kecal. V tele-
vizních diskusních pořadech jich vystupují desítky.

Politika přestala být uměním možného a stala
se nemožným neuměním.

Z dějin lze vygumovat celé kapitoly, z lidské pa-
měti nikoli.

Minulost je poučná kniha, kterou mnozí ani ne-
prolistovali.

U rohu hojnosti se jako první shromažďují nasy-
cení.

Život je kniha, která má pouze jedno vydání
a tiskové chyby již nelze opravit.

Za plotem jsme schováni pouze z jedné strany.
Co zapomeneme, bez toho se obejdeme. Bez

čeho se obejdeme, to vlastně ani nepotřebujeme.
Českému jazyku říkáme jazyk mateřský, protože

otcové se většinou nedostanou ke slovu.
Národ nelze sjednotit neustálým rozeštváváním.
Smrt je naprosto spravedlivá, ani největší boháč

si ji nemůže dopřát dvakrát.
Když nenajdou chyby na díle, hledají je na auto-

rovi.
Kdo hledá, najde. Někdy jen to, co jiní odložili.

Tak dochází k historicky cenným nálezům.
Plzeň se proslavila pivem a tím, že během pře-

stupování z vlaku do vlaku se tam dal získat aka-
demický titul.

Vztah mezi lékařem a pacientem není založený
na důvěře, ale na pojišťovně.

Zdraví je dar. Stále dražší.
Pravda a lež jsou dvě strany téže mince, nemají

však stejnou platnost.
Nejpřísnější celnicí je vlastní svědomí.

FRANTIŠEK UHER
AFORISMY
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Děti jsou dar. Někdy danajský.
Když se mladým dívkám zapalují lýtka, vzplanou

starší pánové
Cizince lákají mnohé půvaby naší vlasti. Nejčas-

těji ženské.
Bez cigarety ani ránu. Dokud to s námi nepraští.
Všichni jsme prožili konec Titaniku, ale jenom

někteří měli tu drzost naskočit do záchranných
člunů.

Nový kabát neznamená nové myšlení.
Srst se mění, kůže zůstává stejná.
Některé hrady a zámky mají slavnou minulost.

S jejich budoucností je to horší.
Kdyby se hoši z mafií podobali bateriím, vybili

by se sami.
Na strojvedoucího si vzpomeneme, až když vlak

začíná nabírat zpoždění.
Když jde o majetek, utrhne od huby i bratr bra-

trovi.
Byl věřící. Věřil každé hlouposti.
Pokud Bůh existuje, je nevidomý, hluchý a němý.
Věčně nasazený blahosklonný úsměv prozrazuje

podezřelé sklony.
Boha vychvalují ti, jimž sype do hnízda.
V některých zemích dávají do hotelových pokojů

bible. Považují je za semeniště hříchů.
Raději být pohanem než klerikálem.
Někdo ještě věří v zázraky. To je největší zázrak,

jaký se kdy stal.
Od přílišné šlechetnosti vede jen krátká cesta

k prospěchářství.
Kdo prosazuje příjem migrantů, měl by je vzít

pod vlastní střechu.
Bismark kdysi prohlásil, že Němec se bojí jen

Boha. Nyní k němu přibyli migranti.
Základní podmínkou existence národa již není

řeč, ale schopnost neuposlechnout nesmyslné pří-
kazy z ciziny.

Čím víc pozorujeme některé lidi, tím víc chá-
peme mentalitu aligátorů.

Prašť jako uhoď! Ale dávej pozor, koho!
S penězi je tomu jako s veselostí. Nikdy jich není

dosti.
Dříve chtěly dívky k filmu, dnes jim stačí dostat

se k mikrofonu.
Viníka označíme snadno, horší je to s dokazová-

ním viny.
Co si spískáme, to si odskáčeme. Co spískají jiní,

to odskáčeme také.
Velké peníze doprovázejí velké zlořády.

Když dva dělají totéž, není to totéž. Chytrý mluví,
hloupý žvaní.

I systémový analytik může systematicky dochá-
zet k chybným analýzám.

Střelné zbraně nemají dobrou pověst. Zejména
v rukou špatných lidí.

Poměry někdy vypadají tak, jako kdyby chlívek
hledal vepře.

S uměním je to jako se skokanským můstkem.
Nikdy se neví, kdo skočí a kdo spadne.

S oblibou se otírá o slušné lidi, ale sám zůstává
proti slušnosti imunní.

Kdo kupí chybu na chybu, provádí organizační
a personální změny.

Parašutista se zkušenostmi naučí, že padák
může zapomenout jenom jednou.

Obětního beránka najdeme vždycky, je však jis-
tější napřed ho zaříznout.

Šetrný hospodář sype ptáčkům otrávené zrní.
Škola je základem moudrosti. Na mnoha zákla-

dech však bují plevel.
Krátkozrací brojí proti atomovým elektrárnám,

ale vnoučatům by o nich vyprávěli při svíčkách.
Někteří lidé mají zkrátka dlouhé vedení.
Vlastní konto s mnoha nulami, ale mezi lidmi je

nula.
Národ ohrožují diletanti, kteří mluví jeho jmé-

nem, ale myslí na vlastní prospěch.
Na cizí zlozvyky si zvykáme obtížněji, než na

vlastní.
Když je všude kolem bílo, vzbudí pozornost

každá saze.
Posunutý čas označujeme jako letní, protože za-

číná na jaře a končí na podzim.
Podzim je tady. Námitky se nepřipouštějí!
Slušnost je pro mnohé neznámou veličinou.
Slušný člověk hlídá svoje zdraví, neslušný ne-

zdraví.
Trpělivější než rybáři jsou pouze ryby.
Trpělivost přináší růže. Většinou zvadlé.
Odmlčel se. Po pachateli se pátrá.
Podle vyprávění starých myslivců bylo kdysi

tolik zajíců, že na honech ani nestačili nabíjet a ro-
vnou je stříleli.

Obuv se prodává ve dvou provedeních: Módní
a pohodlná.

S dekoltem uspěje žena ve společnosti, s koltem
v bance.

Požádal ji o ruku, ale myslel na zcela jiné partie
jejího těla.
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V Protektorátu Němci pány
Nekomunistický odboj rozpráší
Kdo se jim dostane do spárů
Obvykle živý se nevrátí
Však zformuje se ústřední
Ilegální výbor KSČ třetí
Nakonec i je zatknou
Nacističtí běsi
Jeho předseda zabit
V přestřelce s gestapem
(Josef Molák 18. 8. 1943)
Tady se prý napasem
Však brzy zformuje se
Ilegální výbor čtvrtý
Nedostanou ho již
Nacističtí supi
Z ilegality vystoupí
Až za pražského povstání
Úkol zničit odboj komunistů
Je prý k zoufání
Stejně jako zničit
Odboj Čechů
Rozhodnutý poslat
Nacisty k čertu
Letáky
Zpomalování práce
Přímé sabotáže
Mučení zatčených
Popravy hrdinů
Otrocká práce
Nejinak je tomu
Na Slovensku
Postupně čtyři
Ilegální ústřední výbory
Komunistů zatčeny
Ten pátý ale též
Spoluorganizuje
Slovenské národní povstání
Nenajdou fašisté
U komunistů zastání
Nenajdou zastání
U prostých lidí:
Slovensko uklidit musí!
Vidí
Inteligence smýšlí podobně

Slovensku jde
o hodně

Žid je prý nepřítel
lidstva
Žid je prý nepřítel
lidstva
Nacistická klaka
píská
Prý to musí napra-
vit
Všechny Židy
V krátké době
Vyhladit
Židovské malíře sochaře
Přednostně usmrtí
Jedovatým plynem
Z krematoria odchází
Černý kouř komínem
Z krematoria odchází
Množství popela
Továrna na zabíjení
Množství lidí
Na místě kostela

Češi prý s nacisty kolaborovali

Češi prý s nacisty kolaborovali
Beze zbraní nepovstali
Neb by to byla
Sebevražda
Rozsáhlá vojenská
Výroba klatba
Češi často sabotovali 
Škodovka. Waltrovka
Letecké motory
Dostala zbrojovka vysoké
Německé vyznamenání
Zřídili si v ní pobočku
Surovci gestapáčtí
Tady se sabotovat nebude!
Dostane dělník
Pořádnou po hubě
Dalšího utlučou při výslechu
Jinému vpálí do srdce střelu

JAN ZEMAN
Československo1938-1945. Díl 4.
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První protektor Neurath
Z funkce odvolán
Neb nebyl dost tvrdý pán
Na jeho místo
Krvavý Heydrich:
Ukážu Čechům
Co je pivní břich!
Češi jsou
Smějící se bestie!
I je zvládne
Nacistická legie!
Jako první opatření
Vyhlašuje stanné právo
Popravovat nutno Čechy
Více než je zdrávo
Sesazuje generála Eliáše
Předseda protektorátní vlády
Jemu nezdá se

Z myšlenek Reinharda Heydricha
Méněcenné rasy
Neposílat do basy
Nutný koncentrák
Utýráme zimou
Bídou hladem
K popravám
Nejedna hlaveň
Však škoda střeliva...
Lidskosti se vysmívá
Koncentrační tábory vymyslí
Prosazuje rasistické úmysly:
Levnější je usmrcovat
Jedovatým plynem
Cyklonem B
Budou zpívat nejen Židé:
V plynové komoře hynem!
Nahánět vězně
Do plynových komor
Uzavřít vrata
Plynový pogrom
Jedovatý plyn z IG Farben
Nepřátelé říše
Méněcenná raso
Rychle zhyň!
České Židy
Soustředíme v Terezíně
Pokud tam nechcípnou bídně
Hladem bídou zimou nemocí
Budeme jim muset pomoci
Dopravíme je do Osvětimi

V plynové komoře změní
Se Židé na stíny
Spalovací pece proměnu
Židů dovrší
Zbyde z nich obláček
Černého dýmu
Do chvíle než zaprší…
Češi, to je biomasa…
Také pro ně
Osvětimská trasa
Do plynových komor
Uvolní nám prostor
Třetinu jich poněmčíme
Třetinu vystěhujeme na Sibiř
Budou nám tam olizovat řiť
Zatím ale jejich těla
Musí nám vyrábět děla
Nutno dávat neustále najevo
Žádné české poleno
Žádný Čech už nemá kdákat
Koneckonců nemá v Čechách
Čech více co pohledávat!
Nepřátele Říše...
Ve zvýšené míře
Nutno stínat střílet věšet
Pro ně se nebude brečet!
Krom odboje
Jsou na prvním místě Židé
Neb to nejsou lidé
Pak cikáni Poláci
Nemají co na práci
Pak slovanští podlidé

Továrna na zabíjení
Továrna na zabíjení
Ve velikém počtu
Esesáci nahání nešťastníky
Do plynové komory
(1942-45)
Kde pustí na ně Zyklon B
Změní je na mrtvoly
Když vraždění nezajistil
Převeliký hlad
Nemoci a svrab
Bída špína zima mráz
Někdy zajistí i pády
Vězňů do kamenolomu
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VESNICKÁ ZABIJAČKA
Za provaz na krku ho vlečou na popravu,
ještě se vzpírá, ještě naříká,
sám proti všem, sám obklíčený v davu,
až všecko ukončí nůž v ruce řezníka.

Kouří se z masa, z cigaret a z grogu,
z chalupy řinčí kastroly a smích.
Není-li prase hodno nekrologu,
proč sněží peří z křídel andělských?

Řezník si dýchá do dlaní: je leden.
Pes brousí kolem, žebrá o kližku.
Silnější přežijí – a slabší bude sněden.
Tak jako v džungli, svatý Františku.

MŮJ PŘÍTEL YETI
Někdy mě v noci
navštěvuje yeti.
Ve dne se nikdy neodváží blíž.
Bílá srst voní dalekými světy.
Ty o něm nevíš,
ty už dávno spíš.

Přišel sem pěšky?
Nebo přijel drahou?
Možná jich světem bloudí mnohem víc.
Prohlíží si tě,
voňavou a vlahou,
a potom teskně vyje na měsíc.

Přechází bytem, rádio ho vzruší,
z lampy má hrůzu.
Už ho dobře znám.
Mlčíme spolu v esperantu duší.
Někdy mám pocit,
že jsem to já sám.

Někdy mě v noci navštěvuje yeti,
můj přítel yeti
u mě hledá skrýš.
Vykouří se mnou dvě tři cigarety
a zmizí do tmy.
Co ty o něm víš…

DÍKY
Panebože, který nejsi, díky
za hulváty, blby, podvodníky,
za podrazy, které mi krev zpění,
za všeliká nedorozumění,
za to, žes mi dával za vzor lháře,
za nedoručené honoráře,
za kopance, nastavené nohy,
za falešné hrdiny a bohy,
za lákavé, ale bludné cesty,
za rakovinu a jiné tresty,
za zklamání, kocoviny, depky,
které vytěsňují radost z lebky,
díky za hrůzy, jež byly, jsou a budou -
bez nich bych už dávno zašel nudou.

MŮJ PŘÍTEL CECCO
Kdybych byl oheň, zapálil bych svět…

Cecco Angiolieri

Můj přítel Cecco tak rád přehání!
Spílání světu mu jde vážně skvěle.
Ženy ho milují, má totiž oheň v těle
a mušketýrské chování.

Má srdce divoké jak cikáni
a nenávidí všechny nepřátele.
Jak se v něm vášeň divně mele,
rád čerta ďáblem vyhání.

Můj přítel Cecco z města Sieny
chce spálit svět, kde vládnou hyeny –
je příliš mlád, a proto je tak žhavý.
Počkejte pár set let - a rabiát
nás všecky bude tím svým žárem hřát
a prapravnukům temperovat zdraví.

JIŘÍ ŽÁČEK
Okamžik
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LABUŤ LETÍ
Labuť letí. Míří do daleka. 
Obejde se bez migračních map. 
Dole v mlze zatřpytí se řeka. 
Já jsem pro ni pouhý blátošlap.

Nad sebou má výšku nedohlednou, 
pod sebou má široširý svět. 
Labuť zpívá v životě jen jednou, 
jenom jednou, jenom naposled.

Dozpívá a padne mrtvá k zemi - - -
Labuť letí. Mává perutěmi, 
nemá strach a neví, co je pád.

Život ztrestá všecky hrdopýšky…
Ale radost z letu, závrať z výšky! 
Labuť letí. Neumí se bát.

MÁM RÁD
Mám rád všední dny,
protože zázraky se nikdy nestávají
v neděli ani ve svátek.
Mám rád jednorožce ustájeného v dětském pokoji.
Mám rád zamilovanou řeku spěchající k moři
na dostaveníčko s veletokem.
Mám rád stroj času ČZ 125 z roku 1950,
který mě dokáže dopravit do dětství.
Mám rád číslo „pí“,
protože je příbuzné s ptáky.
Mám rád plnicí pero napěchované inspirací.
Mám rád mladíky, kteří věří,
že nikdy nezestárnou a nezemřou.
Mám rád sněhuláky snící o tropické Africe.
Mám rád sokola kroužícího v povětří
při vzdušné inventarizaci polních trpaslíků.
Mám rád zubící se delfíny
v mořském příboji na slapské přehradě.
Mám rád stromy,
které chtějí vyrůst až do nebe.
Mám rád dětskou tlapku ve své dlani
při výletě kolem světa v sedmimílových botách.
Mám rád Tajuplné ostrovy, Ostrovy pokladů
i Ostrovy nesplněných přání.
Mám rád 30. únor,
který je jen jedenkrát za věčnost.
Mám rád tajné dveře
vedoucí z mého snu do tvého.
Mám rád jabloně,
které z rozpustilosti rodí hrušky.
Mám rád ministerstvo pro střídání ročních období,
zvláště jeho odbor pro koordinaci ptačího štěbetání.

Mám rád gentlemany, kterým je trapné
mít pravdu častěji než jednou denně.
Mám rád cigaretu Nevermore
vyšlukovanou na prázdné mořské pláži
při večerním východu slunce.
Mám rád vítězství pravdy a lásky
nad humanitárním bombardováním.
Mám rád psy, kteří naslouchají hlasu svého pána,
a pány, kteří se svým psem vyjí na měsíc.
Mám rád města,
na něž se dá hrát jako na hudební nástroje.
Mám rád Einsteinův jazyk
vypláznutý na 20. století.

SÁM PROTI SOBĚ
Každý píše sám proti sobě
Ale vinou těch druhých
Nicanor Parra

Každý kdo dýchá je sám proti sobě
Život je vůbec krajně nezdravý
i když jsme pro něj dobře vybaveni:
Hle hydraulika žil a pohlaví
Computer mozku počítá a velí
a motor srdce točí soukolím
A je to výkon bezvadný a skvělý –

A přece vším co miluješ a na čem lpíš
vteřinu za vteřinou
jsi zase smrti o kus blíž
Sám proti sobě ale vlastní vinou

Čeho se lekáš Co víc můžeš chtít
než vyhořet jak oheň který hřeje
Spalovat tmu tu ropu beznaděje
změnit se v teplo světlo a hrst popela
Hořet – a třeba jednou nohou v hrobě

Jen mrtví nejsou sami proti sobě

OKAMŽIK
Den co den
jsem se pokoušel
zachytit tápavými slovy
prchavý okamžik,
zatímco kolem prchaly
hodiny,
dny
a roky,
až mi pod rukama
utekl život
jako okamžik.
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Knihy ruských autorů nabízejí 
Čechům alternativní pravdu
ROBERT BŘEŠŤAN 

V České republice vloni vyšlo přes patnáct tisíc
knižních titulů. V záplavě nově vydané literatury se
texty ruských autorů zaměřených na specifický výklad
moderní historie ztrácejí. Přesto stojí za pozornost.
Takto na sebe například v pražských ulicích polepe-
nými tramvajemi upozorňuje kniha Nikolaje Viktoro-
viče Starikova „Kdo přinutil Hitlera přepadnout
Stalina“. Reklama odkazuje na doménu „Zakázané
vzdělání“, na níž lze dohledat, že vydavatelem knihy
je společnost AmuTec s.r.o. Žádný jiný vydavatelský
počin za sebou dosud nemá. Kniha podle stručného
popisu „sleduje Hitlerovu cestu od okamžiku jeho ob-
jevení se na politické scéně až do osudového útoku
na Sovětský svaz“. „Naučíte se anektovat cizí území
bez navazujících sankcí. Pochopíte logiku výběrů dějišť
olympiád tehdy i dnes. Dozvíte se, jak tomu bylo s Křiš-
ťálovou nocí a válkou ve Španělsku. Bude Vám nabíd-
nut odlišný výklad mnichovských událostí i vzniku
samostatného Slovenského štátu, než jsou ty, na které
jste zvyklí. Dostane se vám objasnění, proč Francie
podlehla tak rychle a proč v Anglii hitlerovci bombar-
dovali civilní cíle a nikoliv ty vojenské,“ slibuje kniha
a prezentuje se i jako „učebnice geopolitické logiky“.

Stalin otrávený
tajnými službami

Jak HlídacíPes.org upozornil ve svých dřívějších
textech, Rusko využívá nové vykreslování historic-
kých událostí ke své propagandě. Na využívání
témat historie k ruským vlivovým akcím upozor-
ňuje i Bezpečnostní informační služba.

Například téma mnichovské dohody je podle
bezpečnostních expertů jedním z významných mo-
tivů s důrazem na rozklížení vazeb Česka (případně
Slovenska) na Evropskou unii a její klíčové země –
Německo a Francii.

Podobně už dříve například ruská státní televize
Rossija 1 odvysílala dokument Varšavská smlouva,
odtajněné stránky, mimo jiné o událostech Praž-
ského jara 1968. Výklad byl natolik zkreslený, že
kvůli dokumentu byl ruský velvyslanec v Praze po-
zván na pohovor na české ministerstvo zahraničí.

Zda do podobného propagandistického ranku
spadá i kniha Nikolaje Starikova, je otázka. Jisté je,
že Starikov se netají tím, že je odpůrce liberálních
hodnot, podporovatel Vladimira Putina, a že do jeho
programu patří mimo jiné obnova ruského impéria.

„Čím jsou podle vás jeho knihy zajímavé pro
české publikum? Přesně tím, co jste právě vyjme-
noval, ani pořadí bych neměnil. Předpokládám, že
čtenářům zmíněné knihy nějaké liberální hodnoty
splývají s hnusem a vlastizradou,“ reagoval na do-
tazy HlídacíPes.org zaslané firmě AmuTec, která se
k vydání hlásí, Jan Buzek. Ten je majitelem domény
zakazanevzdelani.cz, ve firmě ale podle údajů
z obchodního rejstříku nefiguruje, jejím majitelem
byl jen do září 2012.

Jediným majitelem společnosti je podle obchod-
ního rejstříku Dmitrij Kretov. Navzdory ruský zně-
jícímu jménu je rodilý Čech; od vydání knihy se
však zcela distancuje s tím, že naprosto neodpo-
vídá jeho liberálnímu vidění světa.

(Dmitrij Kretov v reakci na vydaný text redakci
informoval, že se kniha zaštiťuje jeho firmou Amu-
Tec bez jeho vědomí a podle svých slov hodlá věc
rázně řešit. Pozn. red.)

Detaily vzájemných obchodních vztahů Jan
Buzek vysvětlovat nechtěl, jak ale přiznává, sám
ale uvažuje o tom, že ve vydávání knih o moderních
dějinách z pera ruských autorů bude pokračovat.

„Starikov zatím vydal 19 knih, ale zda jsou všechny
atraktivní pro českého čtenáře, to nevím. Některé tedy
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tutově: Válka. Cizíma rukama, Chaos a revoluce –
zbraně dolaru, Stalin. Zavzpomínejme si, Nenávist.
Kronika rusofobie, Znárodnění rublu,“ vypočítává
možné další tituly Buzek. Před dvěma lety byl Starikov
na turné v Česku a na Slovensku, své knihy v Praze
představoval v Ruském středisku vědy a kultury.

„V ekonomice žádá znárodnění bank i surovino-
vých zdrojů. Stalina hodnotí jako osobnost, která
měla výrazně pozitivní vliv na rozkvět země, a proto
prý byl otráven britskými tajnými službami. Podle
Starikova je úhlavním nepřítelem Ruska Velká Bri-
tánie,“ charakterizoval Starikova pro HlídacíPes.org
již dříve historik a zástupce ruské menšiny v české
vládní radě pro národnostní menšiny Alexej Kelin.

Sázka na nezdebilizované
„Ruské zájmy mne nezajímají, nic o nich nevím.

Osobně soudím, že to Rusové nedělají moc dobře,
když lidi, jako jsem třeba já – 13 let v Rusku, ab-
solvent ruské vejšky, který měl vždycky Rusko
v náležité úctě – neverbují. Ruský vliv prezento-
vaný českými médii mi připadá komický, dětinský,
psychopatický,“ říká Jan Buzek.

Vydávání knih je v ČR poměrně snadné, vydava-
telem se může stát prakticky kdokoli, kdo na to má
čas, chuť a peníze. „Když splníte zákonné povin-
nosti, nikdo vám do vašeho edičního plánu mluvit
nebude. Jiná věc je, když se pak dostanete do kolize
se zákonem, což je případ excesů s vydáním třeba
antisemitské literatury nebo knih s nacistickým pod-
tónem,“ říká tajemnice Svazu knihkupců a naklada-
telů Marcela Turečková. „Je na zvážení každého,
kdo knihu vydává, s jakým účelem a záměrem to
dělá, zda mu jde o komerční úspěch, nebo něco ji-
ného. Pokud jde o propagandu nebo překrucování
historie, osobně si myslím, že je to mnohem víc pro-
blém sociálních sítí než knih,“ říká Turečková.

Podle Buzka se v jeho případě „jedná o podni-
katelskou sázku na nezdebilizované občany, ne-
spokojené s ČT a podobně“.

V roce 2018 bylo do češtiny přeloženo 196 děl rus-
kých autorů a autorek, nejvíce za posledních deset
let. Vydává se nová beletrie, klasická ruská literatura
a právě i knihy zaměřené na novodobou historii.

Podle publicisty, rusisty a překladatele Libora
Dvořáka se nynější politická situace ve světě ani
kritické hlasy vůči současnému Rusku na zájmu
o ruskou literaturu neprojevují.

„To vymizelo s povinným obdivem k bývalému
Sovětskému svazu. Víc než nějaká rusofobie mi
dělá starosti nekritická politická rusofilie, obdiv
k putinismu a autoritářskému způsobu moci,“ ko-
mentoval nárůst překladů z ruštiny Libor Dvořák.

HlídacíPes.org 17. 1. 2019
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte,

bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.
A zabere vám to maximálně jednu minutu...

Přispět 50 Kč Přispět 100 Kč Přispět 200 Kč Při-
spět 500 Kč Přispět 1 000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz
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Agent CIA přiznal na smrtelné posteli:
11. září 2001 jsme WTC vyhodili
do vzduchu my
BAXTER DMITRY

79letý agent CIA ve výslužbě Malcom Howard
učinil od doby, kdy byl minulý pátek propuštěn
z nemocnice v New Jersey s tím, že má před sebou
už jen pár týdnů života, řadu ohromujících prohlá-
šení. Mimo jiné řekl, že se podílel na kontrolované
demolici WTC 7, třetí budovy zničené 11. září 2001.

Malcolma Howarda, který pro CIA pracoval 36
let jako operativec, prý na tento projekt jeho nad-
řízení přidělili kvůli jeho zkušenostem technického
rázu, zejména co se týče demolic.

Stavební inženýr Howard se po naverbování
k CIA na počátku 80. let stal expertem na výbuš-
niny. Podle svých slov má rozsáhlé zkušenosti
s umisťováním výbušnin „do věcí malých jako za-
palovače a velkých jako budovy o osmdesáti po-
dlažích“.

79letý rodák z New Jersey říká, že od května
1997 do září 2001 pracoval na operaci CIA, jíž pře-
zdívali „New Century“ (Nové století) a při níž prý
CIA ještě „přijímala rozkazy z nevyšších kruhů“.
Howard byl součástí buňky tvořené čtyřmi agenty
a pověřené zajištěním úspěšné demolice.

Malcolm Howard říká, že operace zaměřená na
World Trade Center 7 byla mezi jeho úkoly zcela
speciální, jelikož se prý jednalo o jedinou demolici,
„při níž jsme museli předstírat, že se o demolici
nejedná“. Jak tvrdí, neměl tehdy problém podvá-
dět, protože „když jste patriot, nepochybujete
o motivaci CIA nebo Bílého domu. Předpokládáte,
že všechno má nějaký vyšší cíl a má sloužit vyš-
šímu dobru. Oni si vybírají dobré, loajální lidi jako
mě a láme mi srdce, když slyším ty pitomé kecy.“

Ale i teď přiznává, že když se v myšlenkách vrátí
zpátky, „nebylo něco v pořádku“.

„Nic dobrého z toho nevzešlo. To není Amerika,
jakou jsme si představovali.“

Howard popisuje, jak došlo ke zřícení budovy:
„Byla to klasická řízená demolice za použití výbuš-
nin. Použili jsme superjemnou vojenskou nanoter-
mitovou směs. Nejtěžší bylo dostat do budovy ty
metráky výbušin, roznětek a zápalných mecha-

nismů, aniž bychom vzbudili přílišnou pozornost.
Ale skoro každou místnost v budově 7 pronajímala
CIA, či jiné tajné služby nebo armáda, díky čemuž
to bylo o něco snazší.“

Bývalý agent dále líčí, že WTC7 byla v onom mě-
síci, který změnil běh amerických dějin, „plná vý-
bušnin na strategických místech“. 11. září, ve
chvíli, kdy už severní a jižní věž hořely, byly v bu-
dově 7 zapáleny roznětky a exploze nanotermitu
udělaly z budovy prázdnou slupku, poničily ocelo-
vou konstrukci, zničily výztuže a umožnily ohni ho-
řícímu v kancelářích, aby se prodral zbytkem
budovy a zničil komplet celý vnitřek.

Budova World Trade Center 7 se zcela zhroutila
v 17:20, sedm hodin po destrukci budov WTC 1 a 2.
Pád budovy šokoval svědky svou rychlostí, odpo-
vídající volnému pádu, která naznačovala, že pa-
dající materiál nenarážel na žádný odpor.

Howard s kolegy splnili svůj úkol.
„Byl to obrovský fofr. Všechno šlo přesně podle

plánu. Úplně hladce. Všichni byli evakuováni. Ve
WTC 7 nebyl nikdo zraněn. Slavili jsme. Opakovaně
jsme si pouštěli záznam demolice, pili jsme whisky
a kouřili doutníky a náhle se stala ta nejdivnější
věc. Začali jsme si dělat starosti, že to vypadá až
moc hladce. Dívali jsme se znovu a znovu a po-
padla nás paranoia. Vypadalo to jako řízená demo-
lice. Říkali jsme si, do prdele, na tohle se lidi budou
ptát. A pak jsme slyšeli, jak svědkové z ulice hlásí,
že odpoledne slyšeli výbuchy. Když nám řekli, že
BBC zfušovala zpravodajství a oznámila světu, že
se budova zřítila 20 minut předtím než ve skuteč-
nosti… v tom okamžiku jsme si opravdu mysleli,
že se to provalilo.“
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Podle oficiální zprávy o 9/11, vydané vládou, se
WTC 7 zřítila kvůli „nezvladatelnému požáru“ způ-
sobenému troskami odlétávajícími z budov 1 a 2,
zasažených dopravními letadly. Kdyby byla ta ofi-
ciální historka pravdivá, byla by WTC 7 vůbec první
výšková budova na světě, jež by se zřítila kvůli ne-
kontrolovatelnému požáru a jediný ocelový mrako-
drap, který by se zhroutil do sebe kvůli „požárům
zuřícím v kancelářích“.

Malcolm Howard a jeho spolupra-
covníci se báli, že veřejnost tento
klam prohlédne, povstane proti vládě
a bude požadovat pravdu.

„Bylo tam tolik nevysvětlených
věcí, zůstalo tam příliš mnoho dů-
kazů. Mysleli jsme, že se toho veřej-
nost chytí a nepustí. Čekali jsme, že
dojde k veřejnému povstání, které
média nebudou moci ignorovat. Že
budou probíhat vyšetřování a lidé
budou chtít vědět, proč se jim lhalo.
Mysleli jsme, že se v té oblasti najdou chemické
sloučeniny, které prokážou, že budova 7 byla zá-
měrně vyhozena do povětří.

Čekali jsme, že přijde revoluce, která smete
všechno až k samotnému vrcholu, k prezidentu
Bushovi. Že ho vyvlečou ven z Bílého domu.

Ale nic z toho se nestalo. Skoro nikdo nepoklá-
dal žádné otázky. Média okamžitě sestřelila kaž-
dého, kdo si troufl zapochybovat o tom, co se
tvrdilo.“

Sledujte tok peněz
Howard tvrdí, že o zřícení severní a jižní věže

Světového obchodního centra „nemá žádné přímé
informace“, a vysvětluje, že „operace CIA jsou
velmi specifické“ – je normální pracovat na větším
projektu a přitom chápat jen malý kousek celé
skládanky.

Ale pro badatele, kteří usilují o pochopení celé
puzzle a o zjištění, kdo stál za nejničivějším úto-
kem, jenž se kdy odehrál na americké půdě, přece
jen jednu radu má.

„Sledujte tok peněz. Když chcete zjistit, kdo za
něčím stojí, sledujte prostě tok peněz. Podívejte se
na obchody, uzavřené těsně před 9/11. Ti chlapi vě-
děli, že se něco blíží. Synové agentů CIA, vládních
úředníků. Blízcí příbuzní nejmocnějších mužů
Ameriky. Cheney, Rumsfeld. Ti všichni zbohatli. Ne-
bylo to jen kontrakty, které přihráli svým kamará-

dům ve stavebnictví, v obchodě; nebylo to jen vál-
kami a úplatky.

Byl to insider trading.“ (obchodování na základě
neveřejných informací)

Ihned po 9/11 započalo mnoho zemí včetně Bri-
tánie, Francie, Německa, Itálie, Japonska a Monaka
s vyšetřováním možného insider tradingu v naději,
že pokud operativci Al-Kajdy zaznamenali na burze

zisk, mohlo by se prokázat, že tato organizace sku-
tečně stála za útoky.

A veškeré důkazy ukazovaly na intenzivní insider
trading v době kolem 11. září. Tehdejší italský mi-
nistr zahraničních věcí Antonio Martino řekl: „Mys-
lím, že za spekulacemi na mezinárodních trzích
jsou teroristické státy a organizace.“ Šéf německé
centrální banky Ernst Welteke uvedl, že jeho vyšet-
řovatelé nalezli „téměř nevyvratitelné důkazy insi-
der tradingu“.

Dokonce i CNN informovala, že kontrolní orgány
„pozorují stále jasnější znaky, že někdo zmanipu-
loval finanční trhy dlouho před útoky v naději, že
z nich bude profitovat.“

Howard je přesvědčen, že seriózní vyšetřování
zaměřené na to, komu přineslo 11. září zisk na
burze, „by vytrhlo americké oligarchii srdce z těla“.

„Je jen jedna organizace, která působí po celém
světě, a mohu vám říct, že to není a nikdy nebyla
Al-Kajda. Je to CIA. Žádné skutečné vyšetřování se
nikdy nemohlo odehrát. Vždyť v tom má prsty celá
stínová vláda.“

Bývalý agent, který má v úmyslu strávit své po-
slední týdny doma, řekl, že kvůli svým doznáním
neočekává zatčení, protože „pak by museli jít i po
všech ostatních. K útokům na mě použijí jen
média. Jsou placeni za to, aby potlačovali všechno,
co se týká 11. září.“ 18. 7. 2017

http://veksvetla.cz
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Proč chce Británie zaútočit na Rusko
FINIAN CUNNINGHAM

Proč Británie vynakládá miliardy dolarů na dvě
nové super letadlové lodě? To je otázka, kterou si
klade státní BBC. Nicméně neočekávejte, že vám
Britská Blbákovská Corporation poskytne nějaké
chytré odpovědi.

Obě dotyčné lodě - nyní vstupující do služby,
jedná se o HMS Queen Elizabeth a HMS Prince of
Wales - jsou láskyplně pojmenované po britské mo-
narchii. Celkové náklady na stavbu těchto obrů jsou
podle BBC přibližně 6 miliard liber (8 miliard dolarů).
Ale až budou plně vybaveny novými bojovými le-
touny, náklady prudce stoupnou a cena se znásobí.

V době, kdy chudoba ve Velké Británii dosáhla
rekordní úrovně, a kdy země čelí ekonomickému
kolapsu kvůli brexitu, rozvodu s Evropskou unií, je
jistě případné zpochybnit podle všeho překroucené
priority britských státních plánovačů, že vůbec za-
řadili tyto mega obrovské válečné lodě do služby.

Jistě oceníte rozměry těchto plavidel. HMS
Queen Elizabeth je dlouhá 280 metrů, je tedy delší,
než ikonická budova Parlamentu v Londýně. Na pa-
lubě může být umístěno až 60 letadel.

BBC nazývá tyto dvě nové super lodě jako „di-
plomacii dělových člunů pomocí steroidů“. Jsou
větší, než kterékoli jiné předchozí letadlové lodě,
vyrobené v Británii, které byly všechny vyřazeny
z provozu kvůli stáří.

Americké námořnictvo má v současnosti 10 ta-
kových plavidel. Čína, Francie a Rusko mají jen
jednu takovou loď. Se dvěma letadlovými loděmi
tak Británie předvádí své „globální ambice“. Ale
jaké jsou tyto ambice?

Je důležité poznamenat, že obě tyto britské vá-
lečné lodě jsou údajně navrženy tak, aby byly kom-
patibilní s americkými protějšky. Británie si pro své
nové lodě konkrétně objednala 48 amerických bo-
jových stíhaček Lockheed Martin F-35B s techno-
logií stealth. Plánuje nakoupit celkem 138 letounů
F-35, aby byla bojová skupina kompletní.

Každý bojový letoun F-35 má cenu kolem 100
milionů dolarů. Takže za celkový počet 138 letounů
pro dvě lodě by konečné náklady mohly činit téměř
18 miliard dolarů. To vše navrch k rozpočtu 8 mili-
ard dolarů na stavbu lodí.

Opět je třeba říci, že to je omračující rozhazo-
vačnost peněz britských daňových poplatníků

v době, kdy země trpí velkou chudobou a veřejné
zdravotnictví - které jim kdysi záviděl celý svět -
se zoufale zhoršilo.

Projekt nových britských lodí - zejména kompa-
tibilita s americkým námořnictvem a vzdušnými si-
lami - je možná klíčem k tomu, jaké jsou doopravdy
„globální ambice“ Británie.

Británie zaujímá pozici jako pronajatá zbraň pro
severoamerický imperialismus v 21. století. Pře-
mýšlejte o tom. Z jakého důvodu by Británie posta-
vila tyto obří válečné lodě takovým způsobem, aby
vykonaly službu pro americké bojové letouny, a ni-
koli pro britsko-evropské protějšky, jako je napří-
klad stíhačka Eurofighter Typhoon?

Funkce Velké Británie coby vojenského komplice
Spojených států není samozřejmě nic nového.
Během studené války byly britské síly spolehlivým
partnerem v rámci amerických intervencí v zámoří.
Role přisluhovače, kterou Británie sehrála, byla eu-
femisticky nazvána jako „zvláštní vztah“.

Po studené válce „zvláštní vztah“ pokračoval,
Británie se zapojila do válek, které USA vedly v Afg-
hánistánu a Iráku. Britové jim poskytli nejen důle-
žitou palebnou sílu a bojovníky pro terorizování
okupovaného lidu jménem Severoameričanů, ale
role komplice také poskytla důležitou nálepku
„multilateralitu“, a tudíž legální krytí pro to, co bylo
ve skutečnosti nehoráznou zločinnou agresí.

Při pohledu do budoucna zjistíme, že imperialis-
tičtí plánovači Washingtonu jsou fixováni na návrat
„velké mocenské rivality“. Na Čínu a Rusko je
otevřeně ukazováno jako na cíle. Jak se ekono-
mická síla USA zmenšuje, je role americké armády
větší, neboť má vykompenzovat tuto slabost s ohle-
dem na uplatňování americké globální moci.

Ale americká vojenská moc je také omezena
historickým ekonomickým zánikem. Při státním
dluhu ve výši 22 bilionů dolarů - když si to spočí-
táme - mají vyhlídky pro americký militarismus ne-
vyhnutelná omezení.

V tom právě spočívá nový úkol pro Británii - part-
nera Washingtonu v militarismu. Zejména jde o sdí-
lení vojenské zátěže, týkající se „zabezpečení“
světa v 21. století pro anglo-americký kapitalismus.

Dvě britské super letadlové lodě se pro tento
úkol hodí. Nepopírám, že stavba lodí byla zahájena
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před 10 lety, ale hovoříme zde o strategickém plá-
nování a o tom, jak američtí a britští plánovači
předjímají geopolitické trendy.

Je také znepokojivé, jak britští političtí a vojenští
vůdci, stejně jako státní propagandistická média
(jako např. BBC a expertní skupiny, jako je jako In-
tegrity Initiative), v posledních letech horlivě urych-
lovali rusofobii.

Údajný pokus o otravu bývalého špiona Sergeje
Skripala v Anglii v loňském roce je toho ukázkovým
příkladem. Britský politický a mediální establish-
ment bil na poplach kvůli tomuto pochybnému in-
cidentu a obviňoval ruskou vládu, že nařídila
„atentát v ulicích Británie“ - což není nic menšího,
než „válečný akt“, jak tvrdí.

Podněcování Británie k válce s Ruskem se také
projevuje na vyšším počtu „zachycení“ ruských
bojových letounů a válečných lodí v mezinárodních

vodách; na bezprecedentním rozmístění britských
vojsk v Arktidě a Baltském moři (včetně prince Har-
ryho!) - aby „vyslali signál Moskvě“; a na nedáv-
ném vyslání britské válečné lodě do Černého moře
na podporu neonacistického režimu v Kyjevě, který
„čelí ruské agresi“, jak tvrdí britský ministr obrany
Gavin Williamson.

Mylné představy Británie o její majestátnosti
jako o bývalé imperiální síle jsou patetické. Ale tyto
bludy jsou také nebezpečné, vždyť Británie dostává
novou roli coby imperialistický přisluhovač Spoje-
ných států pro 21. století. A ve snaze prokázat svou
„hodnotu“ se Británie stává stále útočnější vůči
Rusku.

Komentář Why Britain Aggresses Russia vyšel 8.
1. na 2019 na ICH. 

Překlad Zvědavec
16. 1. 2019

PROTI RUSKÉMU HYPERSONICKÉMU KLUZÁKU
AVANTGARD NEMAJÍ USA ÚČINNOU OBRANU

„Avangard může zničit jakoukoliv americkou obranu," prohlásil před časem ruský prezident Vladimir
Putin. A souzní s ním do velké míry i profesor Theodor Postol z amerického prestižního Massachusett-
ského technologického institutu (MIT). Podle něho je skutečným nebezpečím to, že američtí političtí i vo-
jenští představitelé věří, že systémy
protiraketové obrany jako například SM-3
či další jsou schopné zastavit Avangard.

„Výroky Vladimira Putina jasně a jedno-
značně naznačují, že pochopil, že americké
systémy protiraketové obrany nemají
v současné době schopnosti k tomu, aby
se vypořádaly s existujícími ruskými balis-
tickými raketami, a ještě navíc s hyperso-
nickými kluzáky," uvedl Postol.

Jeho tvrzení podpořil i generál John
Hyten, velitel amerického strategického
velení. „Žádný existující americký systém
protiraketové obrany nemůže zaměřit pro-
středek, který letí tak rychle a v poměrně nízké výšce na strategickou zbraň. Nemáme žádnou obranu,
která by znemožnila použití takové zbraně proti nám," řekl před časem Hyten.

Rusko s velkou pompou vyzkoušelo mezikontinentální raketu v prosinci 2018 a testu přihlížel sám
Putin, který prohlásil, že právě ani systémy protivzdušné obrany nemohou raketu zasáhnout. Avangard
je schopen dosáhnout dvacetinásobku rychlosti zvuku a je nejnovějším ruským příspěvkem k hyperso-
nickým zbraním, jejíž éra podle mnoha vojenských expertů již začala.

28. 3. 2019
Zdroj: nationalinterest.org
www.securitymagazin.cz/defence
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Putinovo varování ohledně sebeobrany bylo 
překrouceno jako „nepřijatelná hrozba“ pro USA
FINIAN CUNNINGHAM

S úžasným dvojitým myšlením západní zpravo-
dajská média tento týden tvrdila, že ruský prezi-
dent Vladimír Putin „ohrožuje“ Spojené státy
a jejich spojence z NATO jadernými raketami.

New York Times obvinil ruského lídra z „řinčení
jadernými zbraněmi“, zatímco Rádio Svobodná Ev-
ropa hlásalo: „Putin hrozí, že rakety budou mířit na
USA.“ Mnoho dalších zpravodajských médií vy-
kreslilo Rusko stejným způsobem - že nějakým
způsobem stupňuje agresivní napětí, založené na
výroční zprávě o stavu národa, kterou Putin před-
nesl v tomto týdnu.

Za senzačními titulky byl skryt trochu širší kon-
text, což naznačuje, že západní média propagují
hrubé zkreslení.

Deník New York Times pohrdavě tvrdil, že Putin
mluvil „agresivním tónem“, a že „zdvojnásobil vý-
hrůžky proti Spojeným státům“.

Times poté pokračoval: „Prezident Vladimir Putin
využil svou výroční zprávu o stavu národa, a učinil
jednu ze svých nejpřímějších hrozeb vůbec, aby tak
zahájil závody v jaderném zbrojení s USA poté, co
[sic] Trumpova administrativa tento měsíc ozná-
mila, že Amerika odstupuje od význačné smlouvy
o kontrole zbrojení.“

Nepřímo, ale zásadním způsobem, západní
média ostýchavě připouští, že Putinovy   poznámky
z tohoto týdne o nasazení nových systémů raket
jsou reakcí na rozhodnutí Washingtonu jedno-
stranně odstoupit od Smlouvy o jaderných zbraních
středního doletu (INF).

Jinými slovy, každé rozhodnutí má své důsledky.
Ale pokud jde o západní média, zdá se, že se zají-
mají pouze o následky.

Navíc Washington Post přidal někam do útrob
článku: „Putin zdůraznil, že Rusko bude reagovat
pouze tehdy, když Spojené státy udělají první
krok.“

To znamená, že pokud USA rozmístí rakety krát-
kého a středního dosahu v Evropě, Rusko přijme
symetrické opatření a zaměří se na území Ameriky
a území jejich spojenců v NATO.

Rádio Svobodná Evropa dokonce bezstarostně
oznámilo, že Putin prohlásil „nechceme konfrontaci“,

a vzápětí moderátor dodal: „Putin řekl, že Rusko chce
přátelské vztahy se Spojenými státy a je připraveno
jednat s Washingtonem o kontrole zbraní.“

Takže západní sdělovací prostředky správně po-
znamenávají - ačkoli zdrženlivě - že ruský lídr jedná
v reakci na opatření, přijatá Washingtonem, a že
otevřeně požaduje přátelské vztahy namísto kon-
frontace. A přesto titulky hlavních zpráv upoutávají
pozornost tvrzením, že Putin „vyhrožuje USA“.

Toto úmyslné zkreslení odsouzeníhodným způ-
sobem zvyšuje již tak nebezpečné mezinárodní na-
pětí. Je také strašlivým selháním, že média přesně
určují, která strana je vlastně zodpovědná za tís-
nivé konfrontační klima. Rusko je obviňováno
z toho, že „ohrožuje“ USA a jejich spojence, při-
čemž realita je opačná. Ten, kdo rozpoutává ne-
bezpečí jaderného konfliktu, jsou Spojené státy, jak
dokonce i západní média nepřímo přiznávají.

Rozhodnutí Trumpovy administrativy odstoupit
jednostranně od smlouvy INF z roku 1987 je zde
klíčové. Americká strana tvrdí, že Rusko porušuje
smlouvu tím, že vyvíjí ze země odpalované střely
s plochou dráhou letu v rámci zakázaného rozsahu
500 - 5 500 kilometrů. Moskva odpověděla, že ra-
keta 9M729 (také známá jako SSC-8) má operační
rozsah pod dolním limitem, který zakazuje smlouva
INF. Minulý měsíc Rusko učinilo bezprecedentní
krok, neboť ruské ministerstvo obrany veřejně
oznámilo na tiskové konferenci letové parametry
střely. Moskva poukázala na to, že USA neposkytly
dostatečné detaily, kterými by podpořily tvrzení, že
Rusko porušuje smlouvu.
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Rusko naopak obvinilo americkou stranu z po-
rušení smlouvy INF, neboť USA již rozmístily v Ru-
munsku a Polsku raketové systémy, které mohou
použít bojové hlavice a zároveň mohou fungovat
jako protiraketové systémy. USA však tvrdí, že
systém Aegis Ashore je výhradně obranného cha-
rakteru.

Nicméně spíše než aby došlo k vyjednávání pro-
střednictvím argumentů a protiargumentů, byla to
právě americká strana, která se rozhodla ukončit
svou účast na smlouvě INF,  stejně jako tomu bylo
v případě Smlouvy o omezení protibalistických
střel (ABM) v roce 2002 za prezidenta George W.
Bushe.

Za odstoupení od druhé hlavní dohody o kontrole
zbrojení nesou zodpovědnost výhradně USA. Třetí
zbývající smlouva, která nese
název New START, je také v ohro-
žení ze strany Washingtonu kvůli
nadbytečnosti.

Likvidací smlouvy INF se Spo-
jené státy osvobodily, takže nyní
mohou potenciálně rozmístit
další raketové systémy v Evropě,
a to přímo na hranicích Ruska.
Rozšiřování NATO směrem na vý-
chod během posledních tří dese-
tiletí znamená, že USA by mohly
rozmístit jaderné zbraně, které
by byly schopné zasadit úder na
Moskvu v rozmezí 10-12 minut,
nikoli hodin, jako v případě strategických bojových
hlavic.

Prezident Putin tento týden poznamenal, že
Washington dosud nenaznačil, zda upustí od roz-
místění jaderných raket středního dosahu v Evropě.

Ruský lídr však důrazně upřesnil podmínky, že
„pokud“ Spojené státy skutečně začnou s tak vý-
hrůžným rozmístěním, Rusko přijme „symetrické
opatření“. Varoval, že budou nasazeny nové hyper-
sonické a z ponorek odpalované střely, jejichž čas
letu bude odpovídat 10-12 minutám, aby USA byly
drženy v rovnováze vůči Moskvě.

Ruské zbraně budou mířit na místa pro odpalo-
vání amerických raket v Evropě, a také na „rozho-
dovací centra“ na americkém území.

Samozřejmě, že takováto dramatická blízkost ja-
derného potenciálu je naprosto alarmující a tres-
tuhodná. Riziko chyby je v takovém scénáři
mnohonásobně větší, dalece přesahuje desetiletí

studené války. Putin poznamenal, že takovýto scé-
nář připomíná Kubánskou raketovou krizi v roce
1962, kdy svět byl téměř svědkem jaderné války.
Referenční bod je trefný pro dnešní složitou situaci.
Sovětský svaz rozmístil v roce 1962 na Kubě ja-
derné rakety poté, co USA v roce 1961 rozmístily
balistické střely v Turecku. Opět tedy platí, stejně
jako dnes, že to jsou Američané, kdo iniciuje dyna-
miku provokace.

Jakýkoli objektivní pozorovatel může vidět, že to
jsou USA, kdo si neustále přisazuje na jadernou
válku. Poté, co se USA zbavily smlouvy ABM, nyní
odstupují od smlouvy INF na základě pochybných
a neověřených tvrzení. Rusko ve skutečnosti po-
važuje odůvodnění Spojených států za jejich skry-
tou touhu osvobodit se od omezování kontroly

zbraní, aby mohly vyvíjet hrozivý
tlak na Moskvu kvůli geopolitic-
kým cílům: Tyto cíle mohou zahr-
novat přinucení Ruska, aby bylo
v souladu se zájmy americké za-
hraniční politiky, nebo zpřístup-
nění ruských přírodních zdrojů
americkému vykořisťování, a tak
dále.

Putinovy   poznámky, které pro-
nesl tento týden, jednoznačně od-
povídají ruské defenzivní doktríně
pro použití jaderných sil. Moskva
zcela jasně prohlašuje, že učiní
„reciproční kroky“, pokud bude

Washington pokračovat ve své útočné trajektorii.
Přesto západní média překrucují situaci a uvádějí,
že Rusko „ohrožuje“ USA.

To je analogické tomu, když nějaký gang pustoší
okolí domu. Poté vůdce gangu oznámí, ať připraví
vrhací kotvy a hodí je přes zahradní zeď. Majitel
domu poté zakřičí: Jen to zkuste, a zastřelíme vaše
kumpány. Nikdo, kdo správně uvažuje, nemůže za
to majitele domu vinit. Říká se tomu sebeobrana.

Avšak v případě Ruska západní zpravodajská
média, která jsou poslušná a mají vymyté mozky,
překrucují tuto sebeobranu a hovoří o „nepřijatelné
hrozbě“.

Komentář Putin’s Self-Defense Warning Twisted
as ‘Unacceptable Threat’ to US vyšel 22. 2. 2019
na Strategic Culture Foundation. 

Překlad Zvědavec.
1. 3. 2019 
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Jana Masaryka patrně zabili britští
agenti, napsal bývalý Havlův poradce

V roce 1948 zemřel za podivných okolností čes-
koslovenský ministr zahraničí Jan Masaryk. Vět-
šina odborníků se přiklání k názoru, že ho připravili
o život komunisté. Hovořilo se i možné demonstra-
tivní sebevraždě. Česko-americký expert Jiří Va-
lenta nyní v odborném časopisu zveřejnil tezi, že
Masaryka zavraždili spolupracovníci britské tajné
služby SIS.

Masaryka našli mrtvého ráno 10. března 1948
na nádvoří Černínského paláce pod okny jeho
apartmá. Kriminalisté v komunisty ovládnutém
Československu uzavřeli případ rychle jako sebe-
vraždu. V demonstrativní sebevraždu Masaryka
však věřil například i jeho tajemník Antonín Sum.
„Obětoval se, aby smrtí upozornil na nedemokra-
tické poměry v zemi po nástupu komunistů,“
uvedl.

V roce 2004 však obnovené vyšet-
řování došlo k závěru, že Masaryka
z okna vyhodili. Kdo tak učinil, se
prokázat nepodařilo, většinou se
ovšem věří, že vraždili českosloven-
ští či sovětští komunisté. 

O pravděpodobné roli britské
tajné služby SIS napsal Valenta v ak-
tuálním čísle odborného amerického
časopisu Middle East Quarterly. Spo-
luautorkou článku je jeho žena Leni
Friedmanová Valentová. 

Valentovi tvrdí, že čeští komunisté
neměli důvod sprovodit Masaryka ze
světa. Populární demokratický politik dal totiž na-
jevo ochotu dál působit v Gottwaldově komunis-
tické vládě. Dokonce se prý chystal s premiérem
Klementem Gottwaldem veřejně vystoupit. 

Valentovi zpochybnili i sovětskou motivaci
k vraždě. Připomněli dění během únorové krize, po
které komunisté opanovali vládu. Masaryk podle
Valentových ujistil sovětského velvyslance, že ne-
podá demisi jako ostatní nekomunističtí ministři.
A svůj slib dodržel. 

Valentovi míní, že Kreml to musel číst tak, že
Masaryk hodlá udržet podporu Prahy pro politiku
Moskvy v Evropě i na Blízkém východě, včetně pro-

deje zbraní izraelské ozbrojené (teroristické, pozn.
red. Lípy) skupině Hagana. Masaryk ostatně sám
Izraelcům ke zbraním vydatně dopomáhal – proti
zájmům Londýna. 

Pro Valentovy je určitým argumentem i to, že
o Masarykovi není ani zmínka v pamětech Pavla
Sudoplatova. Tento expert Kremlu na atentáty a vy-
dírání přijel v únoru 1948 do Prahy spolu s 400 vo-
jáky v civilních šatech. Podle Valentových ovšem
jen dohlížel na vydírání prezidenta Edvarda Beneše. 

Před tím nicméně Sudoplatov organizoval
vraždu Stalinova rivala Lva Trockého v Mexiku. 

Omámit a vyhodit z okna
Valentovi ve svém článku přikládají váhu sporné

výpovědi, kterou v roce 1950 učinil zatčený za-
městnanec ministerstva zahraničí Jan Bydžovský.

Tento specialista na šifry se česko-
slovenským úřadům k vraždě Ma-
saryka přiznal. Bydžovského, který
za války působil v Anglii, označili
Valentovi za člena SIS.

Bydžovský tvrdil, že Masaryka
zabil na popud Arnošta Heidricha,
správce ministerstva zahraničí,
který byl tehdy údajně hlavním spo-
lupracovníkem SIS v Praze. Bydžov-
ský podle svých slov dostal 9.
března 1948 od Heidricha pilulky,
které dal Masarykovi do kávy. Když
ministr upadl do bezvědomí, By-

džovský ho spolu s dalším mužem vyhodili z okna.
Pravděpodobné vině SIS nasvědčuje v očích Va-

lentových i to, že se tato rozvědka snažila podepřít
demaskovanou teorii o Masarykově sebevraždě.
A to i „údajným a nepravděpodobným“ Masaryko-
vým sebevražedným dopisem zaslaným Stalinovi,
jehož kopie se prý dostala k SIS. 

V roce 1967 Heidrich vypověděl, že se mu Ma-
saryk opakovaně svěřil se svými sebevražednými
úmysly. Toto svědectví ale Valentovi považují za
„vysoce pochybné“. 

Informace o Bydžovském čerpá autorská dvojice
z knihy Kauza Jan Masaryk od badatelky Václavy
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Jandečkové. „Jan Masaryk nespáchal sebevraždu,
ale byl vyhozen z okna dvěma muži, Janem By-
džovským a Františkem Fryčem. Oba pracovali na
ministerstvu zahraničí,“ uvedla Jandečková. „Je
to ale pouze má hypotéza,“ dodala spisovatelka,
která je přesvědčená, že z 99 procent šlo o vraždu. 

Jan Masaryk
Narodil se 14. září 1886 v rodině Tomáše Garri-

gua Masaryka, prvního československého prezi-
denta. Jan Masaryk po absolvování akademického
gymnázia pobýval několik let v USA. V 1. světové
válce sloužil jako důstojník rakouské armády. Od
roku 1918 byl třicet let v diplomatických službách,
kde se snažil prosazovat mírovou spolupráci mezi
Východem a Západem. Byl i významným předsta-
vitelem zahraničního odboje a exilové vlády. Po
válce se stal ministrem zahraničí, kterým zůstal
i v Gottwaldově vládě po komunistickém puči
v únoru 1948. Nepřipojil se tehdy k demisím poda-
ným dvanácti nekomunistickými ministry. A i kvůli
jeho rozhodnutí ve vládě setrvat nebylo demisí do-
statek, aby kabinet automaticky padl. Oblíbeným
politikem byl hlavně kvůli svým postojům během
2. světové války.

Na základě poznatků Jandečkové policie případ
ministrovy smrti znovu otevřela. Městské státní za-
stupitelství v Praze ovšem pokračování ve vyšet-
řování neumožnilo. 

Všechny cesty vedou
– do Izraele

Valentovi ve svém článku přímo neříkají, co by
mohlo Brity motivovat k likvidaci Masaryka. Uka-

zují však, že Londýnu vadila podpora, kterou pře-
svědčený sionista Masaryk poskytoval Židům a ro-
dícímu se státu Izrael. Šlo hlavně o dodávky zbraní
i pomoc s přepravou Židů do Palestiny, které Bri-
tové bránili námořní blokádou. 

Ve věci Židů propukla podle Valentových v roce
1946 „tichá válka mezi Prahou a Londýnem“. Ma-
saryk se tedy protivil vůli země, která mu poskytla
azyl během druhé světové války. 

Konflikt zhoršil i fakt, že se na stranu Izraele při-
klonil později i Sovětský svaz, který tak chtěl osla-
bit pozice Britů na strategickém Blízkém východě.

Podle Valentových se v den Masarykovy smrti
sešel Heidrich s Klementem Gottwaldem a Masa-
rykovým komunistickým náměstkem Vladimirem
Clementisem. Seznámil je s osobně připraveným
dokumentem, který měl zpřísnit prodej českých
zbraní do zahraničí, a tedy i do Izraele. 

Masarykův nástupce Clementis nicméně v Ma-
sarykově pomoci Židům pokračoval, dokonce ji
rozšířil. 

Valenta v roce 1968 emigroval z Československa
a usadil se v USA, kde přednášel. V letech 1991 až
1993 vedl Ústav mezinárodních vztahů v Praze.
Nyní je výzkumným (spolu)pracovníkem izrael-
ského analytického střediska BESA Center for Stra-
tegic Studies. Podle svého webu působil jako
poradce Václava Havla i amerických prezidentů Ro-
nalda Reagana a George Bushe. Leni Friedmanová
Valentová je badatelka, umělkyně a politička. 

19. 2. 2019 
Zdroj: www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cr-brita-

nie-izrael-sssr-historie-vrazda-masaryk-rozvedky-
sis
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O Miladě Horákové
JAN BERWID-BUQUOY

Pro nedostatek skutečných hrdinů, mají malé
národy někdy sklony k tomu si své „hrdiny“ vyrá-
bět mystifikacemi osobností, které při bližším
zkoumání ve skutečnosti mravně ani morálně ne-
obstojí.

O Miladě Horákové bylo napsáno mnoho polo-
pravdivých legend. Je velmi těžké dopátrat se toho,
co je pravda a co ona sama o sobě úmyslně rozši-
řovala, aby zahladila stopy… Po známém výroku
prezidenta Edvarda Beneše v roce 1937: „Raději
Hitler než Habsburk!“, se Horáková stává obdivo-
vatelkou „německého národního socialismu“. Fas-
cinuje jí Hitlerova schopnost vyhladit
nezaměstnanost a obrovský podíl žen v institucích
nacistického Německa. Ovšem po vzniku Protek-
torátu Čechy a Morava její nadšení opadá. Neúpro-
sně zjišťuje, že to, co bylo dovoleno německým
ženám v říši, neplatí pro okupované oblasti Evropy
…

Jako jednatelka Ženské národní rady (ŽNR) za-
číná opět rebelovat. Nastává totiž jakýsi paradox:
Židé a české ženy se nesměli stát členy některých
nacistických organizací. Hlavně se jednalo o Ná-
rodní souručenství a Vlajku. To Horákovou připra-
vuje o klidný spánek: Postavit Češku na úroveň
Žida!? To byla pro ni neslýchaná drzost!

Apeluje na K. H. Franka a Emanuela Moravce.
Není to nic platné. Předsedkyně ŽNR, Františka
Plamínková, jí nepodporuje - bojí se. Po válce byla
ŽNR vydávaná oficiální historiografií jako buňka
protinacistického odporu. Šlo o pro masového ob-
čana upravenou legendu neodpovídající historické
skutečnosti.

ŽNR byla legální organizací protektorátu, odpo-
vídající nacistické osvětě. Její předsedkyní byla
Plamínková (též zvaná Strašpytel) a jednatelkou
Horáková (nacisté jí vedli pod krycími jmény Krá-
lová a Pěkná). Hlavní pracovní náplní předsedkyně
ŽNR nebyl údajný odboj, nýbrž nicnedělání a to bez
výjimky. Všiml si toho i nacistický protektorátní
tisk. Národní politika ze dne 7. 2. 1942 píše:

„Protože Ženská národní rada už tři roky mlčí,
soudíme, že si její předsedkyně neví rady, co má
dělat… není ovšem námitek proti tomu, aby se ta-
kové osobnosti uchýlili do soukromí a postoupili
svá místa lidem mladším, schopnějším a pro nové

poměry vhodnějším. Jsme přece lidští a v takových
případech přejeme těmto lidem spokojené stáří
a klidný odpočinek.“

Plamínková neměla ráda Reinharda Heydricha,
neboť onen bezohledný nacistický pohlavár a kari-
érista po ní vyžadoval konečně nějakou činnost.
Proto schvalovala atentát na zastupujícího protek-
tora a byla za to 30. 6. 1942 popravena. Zde však
šlo o nedorozumění. Plamínková neschvalovala
atentát jako takový (k tomu by se neodvážila), nýbrž
si slibovala od tohoto aktu, že nástupcem nebožtíka
se stane K. H. Frank, se kterým, ve svém libovém
nicnedělání, výborně vycházela. Mýlila se však. Ná-
stupcem se stal Kurt Daluege. Ten žádal angažmá
ve prospěch Protektorátu Čechy a Morava.

Milada Horáková ovšem ruce v klín neskládala.
Bojovala houževnatě o to, aby umožnila českým
ženám členství v nacistických organizacích pro-
tektorátu. Zatímco jí K. H. Frank celkem s úspě-
chem ignoroval a vyhazoval, zavěsila se na
Emanuela Moravce. Tam se to zdálo být průchod-
nější. Scházela se s ním ve vládním baru Bocca-
ccio v Grand Hotelu Steiner:

„Milada Horáková byla bisexuální a více než
muži jí zásadně zajímaly ženy. Hlavně mladé dívky.
Lída Baarová v jednom rozhovoru pro Rozhlas Svo-
bodná Evropa, 1970 ve Vídni prohlásila: „Ano, byla
lesbická. Do Boccaccia chodila, ale poměr měla
pouze s mladou ženou ministra Emanuela Mo-
ravce, Jolandou Moravcovou. S ním nikdy. Jednoho
dne se obě o něčem pohádaly. Jolana byla důvěr-
nou agentkou Gestapa. Výsledek byl ten, že Miladu
za něco udala. V srpnu 1940 Gestapo zatklo celou
rodinu Horáků a odvezlo je do Pankrácké věz-
nice…“ (Bar Boccaccio - České milenky nacistic-
kých pohlavárů 1938 - 45, blog iDnes.cz, 11. 7.
2011).

Zde se Lída Baarová poněkud mýlí. Gestapo ne-
zatklo „celou rodinu Horáků“, nýbrž pouze Miladu
a jejího manžela. Okolnosti „zatčení“ jsou přesto
obestřeny záhadou. Prý k tomu došlo ve čtvrtek 2.
8. 1940 v 10:00 hod. v Horním Bradle u Nasavrk,
okres Pardubice. Důvod „zatčení“ měla být pra-
covní činnost Horákové v ŽNR. Jinak se neuvádí
nic konkrétního. Ovšem ve čtvrtek v 10:00 hod. by
se měl manžel Bohuslav nacházet v zaměstnání
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a Milada v kanceláři ŽNR a ne někde na nějaké
pustině u Nasavrk…

Spíš než na „zatčení“ vypadá komplot na kon-
spirativní schůzku. V Nasavrkách se nachází
zámek. V té době patřil Josefu Trautmannsdorfovi
a sloužil jako místo setkávání důstojníků německé
Státní bezpečnosti SD (Sicherheitsdienst). Spolu-
pracovníkem Gestapa nebo Abwehru mohl být kde-
jaký hlupák, ovšem zahraniční spolupracovníci pro
SD byli vybíráni velmi opatrně a to z obzvlášť spo-
lehlivých kruhů…

Projevila snad SD o manžele Horákovi zájem
a pozvala je do Nasavrk na konspirativní schůzku?
Okolnosti by tomu nasvědčovaly.

Posléze dochází pro normálního vězně k neob-
vyklým postupům. V letech 1940 - 1942 je Horá-
ková “vězněna“ na Pankráci a Karlově náměstí
“současně“ - podle potřeby pendluje sem a tam.
Sdílí cely se skutečnými odbojáři a ty po čase
opouští, aby se opět do nich vracela. Něco tako-
vého se praktikuje pouze za účelem zpravodajské
činnosti…

Pobyt jejího manžela a důvod jeho zatčení nelze
zjistit. Každopádně v uvedeném časovém úseku
nebyli oba z ničeho obžalováni a nikdy nestanuli
před soudem. To byla tehdejší praxe v nacistické
justici a exekutivě velmi neobvyklá.

V roce 1942, po atentátu na Heydricha se opět
oba společně, náhle objevují v terezínské Malé
pevnosti, kam byli jinak hromadně dopravováni
protinacističtí odbojáři. Manželé Horákovi získávají
dvě samostatné cely hned vedle sebe ve vězeň-
ském traktu pro prominentní vězně. Ostatně, Bo-
huslav tam nebydlí a má svojí vlastní garsoniéru
mimo koncentrační tábor…

Milada, údajná vězeňkyně, získává v Malé pev-
nosti vedoucí zaměstnání jakési provozářky. Je
kompetentní pro rozdělování potravin a léků. Navíc
kontroluje provoz gastronomie a nemocničního za-
řízení. Může se neomezeně pohybovat po táboře,
opouštět ho a zase se vracet. O její chrup se stará
zubař, jinak kompetentní pouze pro Wehrmacht
a jednotky SS. Někdy přespává mimo - v bytě
svého manžela. Do svojí cely v malé pevnosti si čas
od času vodí dámské návštěvy. Věra Vacková vzpo-
míná:

„Miládce jsem musela vždy dát, a hlavně zazpí-
vat, pokud k tomu byla příležitost… A pak po do-
zpívání jsme vždycky zůstávaly v objetí dlouho
a beze slov. Bylo mi 18 a Miládce 42.“

Věra Vacková pokračuje: „Dr. Sailer se pohyboval
prakticky po pevnosti neomezeně… chodil s růz-
nými léky, které měl… i ze zásob SS lazaretu; s do-
brým čajem zásoboval pravidelně Miládku
i protityfovými tabletami, jimiž jsme byly všechny
pak vybaveny…“

Zpravodajský důstojník si nyní musí položit
otázku: Čím si ona „vězeňkyně“ koncentračního tá-
bora vydobyla tak obrovskou důvěru nacistické
státní bezpečnosti SD, že má přístup k lékařským
zásobám příslušníků SS, fasuje od nich léky
a podle vlastního uvážení je rozdává vězňům?
Podle jaké logiky se lékař Wehrmachtu a SS stará
o její zdraví? Jak je to možné, že vězeňkyně pode-
zřelá z velezrady rozhoduje o rozdělování potravin
a gastronomické zásobování pro vězně celého tá-
bora? Tady něco nesouhlasí!

Ostatně, vězňové z Terezína, vypovídající po
válce a svých kontaktech s JUDr. Horákovou v pro-
storách koncentráku, sotva mluví pravdu, protože
dotyčná osoba tam figurovala pod krycími jmény
Milada Králová a Milada Pěkná a toto nekompro-
misně dodržovala. Nemohli tedy logicky vědět, že
mluví s JUDr. Miladou Horákovou.

V letech 1940 - 1944 nedošlo pro manžele Ho-
rákovy k žádnému obžalování, což je krajně neprů-
hledné. Navíc se to dělo v době, kdy jinak nacisté
s odsouzením spěchali a vynášely se i rozsudky
během 24 hodin. I kdyby byla Horáková zatčena za
svou (ne)práci v ŽNR - jak vždy později sama tvr-
dila, proč se u toho pořád plete její manžel a „sedí
za mřížemi“ vedle ní, ačkoli prokazatelně za nic
nemůže!? 

Tak se též stalo, když je v létě 1944 oba odvezli
do Drážďan k trestnímu soudu. Častá oficiální tvr-
zení, že ona byla odsouzena k trestu smrti, který
nebyl vykonán, a on dostal 25 let těžkého žaláře,
jsou absolutním nesmyslem.

Rozsudek zněl pro Miladu 8 let s tzv. vycházko-
vým režimem (to znamená, že ve vězení pouze pře-
spávala) a její manžel 4 roky domácího vězení,
přičemž mu byly započteny léta 1940 - 1944 jako
vazební, takže měl zaražené vycházky pouze na
cca 14 dní a poté byl na svobodě… Skutková pod-
stata pro oba zněla pokus o zradu. Jak a kde se
měli o tu tzv. zradu pokoušet, není v rozsudku uve-
deno (ale to byla pouze konspirativní taktika pro
budoucnost a jejich další činnost).

Podle mého názoru o žádný klasický soudní roz-
sudek nešlo. Německá SD zřejmě potřebovala
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manžele Horákovy narychlo „uklidit“. Patrně v Te-
rezíně hrozilo nebezpečí nějakého prozrazení. Je-
jich transport do říše jim zaručoval bezpečí,
a rozsudek trestního soudu jim dodal alibi politic-
kých vězňů.

Oba zůstali v Bavorsku. Bohuslav si odpykával
“trest“ v Ebrachu v klášteře cisterciáků s přilehlým
kostelem. Tento objekt zčásti sloužil od roku 1851
jako domácí vězení pro neposlušné mnichy. Miladu
umístili do prominentní ženské věznice v Aichachu:
cely s ústředním topením a sprchami. Možnost
stravování mimo oblast věznice byla zaručena.

Oficiální nesmysly: Bohuslav Horák se prý zú-
častnil pochodu smrti. Nic takového se v Ebrachu
nekonalo. 22. 4. 1945 osvobodili Ebrach a Aichach
Američané. Milada Horáková se vrátila do Prahy až
20. 5. 1945 a její manžel Bohuslav dokonce o dva
dny později. Záhadou zůstává, kde tak
dlouho byli a proč s návratem otáleli. Vyčká-
vací taktika? Obavy z prozrazení?

Po válce vydávala Milada své jizvy na těle
za následky nacistického mučení (oficiální
historiografie tuto verzi převzala). Po její po-
pravě 1950, byly jizvy vydávány za následky
komunistického mučení.

Všechna vzniklá poranění byla ve skuteč-
nosti pozůstatkem těžkého onemocnění
spálou z roku 1923. Ona zákeřná nemoc jí
málem připravila o život. Celé tělo zachvá-
tila mokvavá vyrážka a to i konečky prstů. Paci-
entka nakonec přežila, ale jizvy zůstaly. 

Poranění na prstech deklarovala Horáková coby
vrážení jehel pod nehty. Na základě její výpovědi
před lidovým soudem za to dostal údajný pachatel,
komisař Erich Pfitsch (kriminální asistent v referátu
II BM), trest smrti. Oběsili ho v Praze 3. 5. 1947.

Jak to bylo ve skutečnosti s mučením Milady
Horákové? Archivní prameny nám jednoznačně do-
kazují: nikdo z nacistů, ani komunistů na ní jaktěživ
nesáhl… 

Na základě její výpovědi byli po válce popraveni
tito nacisté: K. H. Frank (oběšen v Praze 1946), dále
dozorci Malé pevnosti v Terezíně: Heinrich Jöckel
a Wilhelm Schmidt (oběšeni v Litoměřicích 1946),
Hans Lewinski (oběšen v Praze 1947) a Albert Ne-
ubauer (oběšen v Praze 1948).

Následkem její přímluvy a výpovědi o slušném
zacházení s vězni si zachránili život její nejbližší
spolupracovníci, a to esesáčtí dozorci: SS-Rotten-
führer Theodor Hohaus (vedoucí skladu - kompe-

tentní pro výdej potravin a léků), tak jako SS-
Scharführer Josef Sternkopf (vedoucí dílen - kom-
petentní k používání gastronomických a lékařských
zařízení). Byli soudem zproštěni viny osvobozují-
cími rozsudky.

Údajná vězeňkyně s těmito dvěma esesáky v Te-
rezíně denně úzce spolupracovala a rovněž potře-
bovala jejich výpovědí o jejím vlastním
charitativním a příkladném chování vůči vězňům
při rozdělování potravin a léků. Oba jí to ochotně
a nezištně potvrzovali.

Facit: Milada Horáková měla neobyčejné nadání
zahlazovat své vlastní stopy…

Milada Horáková rozhodně nebyla obětí komu-
nistického režimu, ale už za okupace pracovala
proti proti ČSR a českému národu, kolaborovala ve
prospěch Německa a nacistických pohlavárů a or-

ganizací. A v této protistátní vlastizrádné činnosti
pokračovala i po ukončení 2. světové války
v novém československém státu až do doby svého
oprávněného zatčení. Byla právem vězněna, od-
souzena a následně popravena.

S vlastizrádcem nelze nakládat jinak! 
Horáková byla nejen mazaná a vytrvalá v té čin-

nosti, ale byla především zapálená a zákeřná!
A i vlastizrádci současné doby (a mezi našimi

státníky a politiky jich je nemálo), by měli být za-
týkáni, souzeni a odsouzeni, měli by nést za svá
jednání a úmyslná vlastizrádná rozhodnutí poško-
zující naši zemi a náš lid plnou zodpovědnost a své
tresty si řádně odpykat, být zbaveni svých postů,
nezákonně nabytých majetků všeho druhu včetně
financí.

Jan Berwid-Buquoy, narozen jako Jan Kopecký
26. března 1946 v Praze, je český a německý poli-
tolog a historik a prezident Českého institutu Me-
zinárodního setkání.
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Začalo to destrukcí. Bouráním Rakouska-Uher-
ska. Jak známo, Čehona byl občan pilný. Hrdě nosil
na klopě vyznamenání od stařičkého císaře pána,
které dostal za svoji ochotu a loajálnost ke stát-
nímu zřízení. K mocnářství. Miloval hřejivý pocit
důležitosti, který se s medailí dostavil. Prototyp
ochotného a všehoschopného člověka, který ještě
ráno 28. října 1918 bránil monarchii. Pohoršoval
ho hluk padajících státních znaků, které neukáz-
nění Češi nadšeně strhávali z fasád domů po celé
zemi. Čehona zbožňoval pořádek a vydal se jej do
ulic bránit. Když zjistil, že Rakousko padlo a nic
z něj už nekouká, opatrně sňal z kabátu medaili za
zásluhy a vrátil se domů jako československý vla-
stenec. Horlivě odstraňoval mariánské sloupy
i sochy maršálka Radeckého, vypořádal se s Fer-
dinandovými třídami i mosty Františka Josefa
a ochotně plival na všechno, co připomínalo nená-
viděný žalář národů. Rakousko. Tři sta let v něm
trpěl! 

Pilného občana Čehonu hrál v roce 1938 v Osvo-
bozeném divadle můj dědeček, herec Rudolf
Böhm-Hrušínský. Tatínek mého slavného tatínka.
Voskovec a Werich do hry Pěst na oko využili verš
z rakousko-uherské hymny: „Čeho nabyl občan
pilný?“ a Čehona byl na světě. Jenže to už zbýval
jen necelý rok do chvíle, kdy československé (nikoli
nacistické, ale československé) úřady odebraly v li-
stopadu 1938 Jiřímu Voskovcovi licenci k provozo-
vání divadla a milované Osvobozené divadlo bylo
zlikvidováno. Československými úřady. Voskovec
a Werich museli emigrovat do USA.

Po vzoru sousední německé říše začali Čehonovi
zčista jasna vadit Židé. Najednou se všude rozta-
hovali. Ve Vlajce psali, že jsou nečistí. A parazitují
prý na lidech. Tak s nimi Čehona zatočil. Milovaný
Hugo Hass vyletěl na hodinu z Národního divadla
a tisíce dalších, neznámých lidí, museli opustit svá
zaměstnání, živnosti i domovy. Aby nepohoršovali.
Na pár dní se mobilizovalo na obranu mladé vlasti.
Aby se neřeklo. Mezitím se pan Čehona naučil
zdvihat pravici, aby pozdravil nový pořádek. Ně-
mecky ještě trochu uměl a na donášení do Peč-

kárny přece také nic špatného není. To dělal už za
starého Rakouska. Hitlerův Wehrmacht a Stalinova
Rudá armáda přepadli Polsko a začala 2. světová
válka. 

Ani ta netrvala věčně. Nové pořádky minuly, ges-
tapo i Hitler byli v pekle a Čehona s nadšením vítal
Voskovce a Wericha, dr. Beneše a především Sta-
linovu Rudou armádu. A za ní armádu NKVD. Uká-
zalo se, že všechno dobré, co na světě bylo, zařídil
Sovětský svaz a bylo třeba se s tím smířit. Soudruh
Čehona dostal legitimaci KSČ a místo kamarádů
z Pečkárny měl náhle plno soudruhů u Státní bez-
pečnosti. Mezi našinci! Mezi Čechy a Slováky.
Ostatně s mnohými se znal už z protektorátu.
A zase začal nový život. Voskovec znovu emigroval
do USA a místo tisícileté říše tu bylo přátelství na
věčné časy, tentokrát se Sovětským svazem. Ale
jak víme, i ty věčné časy utekly docela rychle. Pár
procesů a poprav v padesátých letech (Čehona
ochotně dosvědčil nebo mlčky souhlasil), sovětská
okupace v šedesátých letech (Čehona chtěl socia-
lismus s lidskou tváří, ale rozmyslel si to), norma-
lizace v sedmdesátých a osmdesátých letech –
a věčné časy byly pryč. 

Čehona se hned v listopadu 1989, ještě jako
obětavý agent StB, přihlásil k sametové revoluci
a jako jeden z prvních lidí v ČSSR začal podnikat.
A dařilo se mu. Svoboda byla tak krásná! A kapita-
lismus! Tolik přátel v nejvyšších kruzích! Jen ten
Havel, kdyby neotravoval s těmi svými pravdami.
A těch státních peněz, co všude najednou bylo! Jen
je podojit. A Čehona dojil a dojil. Trochu mu chybělo
staré dobré donášení, ale věřil, že i to se podaří
znovu zavést. A podařilo se.

Havel je sice stále živý, i když už dávno umřel.
No vážně! Každou chvíli mu někde na světě odhalí
bustu, náměstí či ulici, letiště či lavičku. Ale na Če-
honu nemá. Ten se totiž přátelí s prezidenty, co při-
šli po Havlovi, a zdá se, že čas donášení a malého
náckovství je zpátky. Současný prezident otočil
kormidlem prudce na východ. Do Ruska a do Číny.
Jeden prezidentův poradce je opravdový Číňan,
sice trestně stíhaný, ale Číňan, a všichni ostatní Ze-

Sto let od vzniku Československa.
Čehona dostane medaili
JAN HRUŠÍNSKÝ
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Kázání v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha ve svátek sv. Václava 
Mons. PETR PIŤHA 28. září L. P. 2018

Liturgické texty: 
1. čtení – Mdr 6,9-21; 
2. čtení – 1 Petr 1,3-6;2,21b-24; 
Evangelium – Mt 16,24-27. 
Mužové čeští, české ženy, 
mám k vám promluvit v den svátku mučedníka

sv. Václava, takřka u jeho hrobu, tváří v tvář věč-
ného dědice české země. 

Přečetli jsme si krásný úryvek z Knihy moud-
rosti, který výstižně říká, proč je sv. Václav svatý,
jak a kudy ke svému postavení v nebeském krá-
lovství došel a pak provždy stanul mezi námi jako
hlavní patron našeho národa. Byl nejen statečný,
spravedlivý, svůj národ a zemi milující, neobyčejně
vzdělaný a velmi zbožný, ale již jako mladý muž
také moudrý. 

Písmo svaté mluví stále stejně. Kniha moudrosti
platila v době starozákonní, za života Václavova
a platí dodnes. Bude platit i nadále, neboť Boží
slovo je neměnné. Bůh stojí v něm věrně. 

Uvedu dva výroky z toho, co jsme vyslechli. 
Kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za

svaté. Odpověď na otázku v podstatě kající, totiž za
koho budou považováni ti, kdo je bezbožně či
v hloupé liknavosti nestřeží, ponechám na Vás.
Promluvím o druhém výroku. Počátek moudrosti je
touha poučit se. 

Jak se chová dnešní společnost? Silný a určující
postoj lze vyjádřit takto: „Ať se stará stát, platím

přece daně.“ Zcela v tomto duchu se stavíme
i k otázkám duchovním a mravním. Ať se starají pa-
tronové, chodím přeci na Půlnoční. My katolíci mů-
žeme říci pádnější: „Chodím v neděli na mši
a každý den se pomodlím“. 

Přiznejme si, že naše společnost a my s ní je
zcela pošetilá, protože nemá tou- 2 - 

hu poučit se. Mám na mysli poučení z dějin. Čím
je kdo mladší, tím víc ho to nezajímá. Jsme nepo-
učitelní a podle toho dopadneme.

V danou chvíli se v našem parlamentu projed-
nává ratifikace Istanbulské úmluvy a naše společ-
nost je v klidu. Tu a tam se ozve nějaký hlásek, ale
to je přeci odjakživa při všem. Možná, že vůbec ne-
víte, o jaké nebezpečí jde. Nikdo vás dost jasně ne-
upozornil, ale přiznejme si, že my sami se o nic
nezajímáme. Pokusím se to stručně vysvětlit.

Nebezpečí vidím už v tom, jak zákeřně je Istan-
bulská úmluva formulována. V textu samotném
není nic, pod co se rozumný člověk nemůže pode-
psat. Všechno nebezpečné a nepřijatelné je teprve
v důvodové zprávě, která je tak rozsáhlá, že ji
běžný člověk a patrně i dost poslanců nebude číst.
Pro plné pochopení Úmluvy je dále třeba znát texty
řady předchozích, již platných dokumentů. Je rov-
něž třeba ji číst v kontextu dalších proklamací a vý-
roků jejích protagonistů. Protože nemám
přednášku na právnické fakultě, ale kázání v ka-
tedrále, nebudu to rozvíjet.
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manovci jsou skoro Rusové. Čehonovi z čista jasna
začali vadit muslimové, uprchlíci ze Sýrie i malí si-
rotci, kterých se do Čech prý valí stovky milionů.
Říkal to prezident, tak je to pravda. V Parlament-
ních listech psali, že uprchlíci jsou nečistí. A para-
zitují na nás, na lidech. Tak s nimi Čehona zatočí.
Jako s Židy za protektorátu. Ostatně čas nových
pořádků je tu. Čas pilných občanů Čehonů.Jsou
zkrátka mezi námi už sto let. Nezničitelnost a při-
způsobivost pilných občanů je třeba ocenit. Pilný
občan Čehona dostane 28. října 2018 na Hradě od
pana prezidenta státní medaili, jako od císaře

pána. Ke sto letům Čehony. Pan prezident mu ji za
zásluhy připne na klopu a Čehona ji nesundá,
dokud se poměry u nás nezmění a z cesty na vý-
chod se nevrátíme znovu na cestu k západním de-
mokraciím. Už aby to bylo. Tak to slavné jubileum
pěkně oslavme.      

20. 10. 2018
Právě v této době potřebujeme nezávislá média.

Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné
Revue FORUM24 zde. Děkujeme!

http://forum24.cz/sto-let-od-vzniku-ceskoslo-
venska-cehona-dostane-medaili/
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Další nebezpečí vidím v tom, že Úmluva pojed-
nává o určitém rozšíření práv a svobod a nám
úplně uniká, že svoboda není sumou dílčích svobod
a svobodiček, protože je celistvá, jediná a neděli-
telná. Má povahu moře, které není součtem kapek
stejně jako déšť. Svoboda buďto je, a pak z ní
všechny ostatní přirozeně vyplývají, anebo není a je
nesvoboda. Tu máme podle Istanbulské úmluvy
uzákonit ve jménu mocné nátlakové skupiny gent-
ristů a homosexualistů. Zdůrazňuji homosexualistů
nikoli homosexuálů, z nichž mnozí s názory agre-
sivních homosexualistů nesouhlasí.

Dokonale zvrácené zákony, které se u nás mají
zavést a v několika zemích již zavedeny jsou, jsou
namířeny proti tradiční rodině, tj.: otec–muž,
matka–žena, děti, tedy děvčata nebo chlapci,
a prarodiče, vždy muž a žena.

Navržené zákony a jejich protagonisté převzali
ideologii marxismu a nacismu. Jsou to neomar-
xisté, o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se
cudně mlčí. Navrhované zákony jsou ze své pod-
staty nedemokratické. Jsou diktátorské. Diktatury
se vždy potřebovaly zbavit rodiny, která přes jakou-
koli dílčí domácí autoritu je demokratickou jedno-
tkou, je nositelem a zdrojem demokracie a zároveň
i pravé vazebnosti společnosti. Že existovaly a exi-
stují špatné rodiny, všichni víme. Na principu to ne-
mění nic. 

Na úvod připomenu jednu větu z dnešního Evan-
gelia: Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho,
kdo by však svůj život pro mne ztratil, nalezne ho,
a přistoupím k částečnému výčtu toho, co by nás
po zavedení tohoto nového zákonodárství čekalo.

Je mi to líto, protože to bude znít jako zatloukání
hřebíků do rakve nebo bušení na bránu neštěstí.-
3 - 

• Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány.
Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž
a žena nejsou totéž.

• Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašant-
ročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu
křivé obvinění.

• Určení pohlaví vašich novorozenců podle po-
hledu do jejich klína bude zrušeno.

• O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto
budete povinni je vychovávat bezpohlavně a po-
tažmo mu nebudete moct dát ani jméno.

• Za každý nesouhlas budete deportováni do ná-
pravně-výchovných pracovních táborů vyhlazova-
cího charakteru.

• Homosexuálové budou prohlášeni za nadřaze-
nou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné
výpomocné třídě a pracovat podle pokynů moc-
ných elit, které budou určovat, co se smí a co se
nesmí říkat.

• Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří
se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby
ani hmyz zaváděné zákony neplatí.

Co říci na závěr. Je starou zkušeností, že obrana
ohrožených svobodných lidí je snazší a efektiv-
nější, než vzpoury otroků a vězňů. Co by dělal svatý
Václav, říkat nemusím, ale musím říct, že naše na-
děje je v tom, že se postavíme za něj a budeme
zpívat opravdověji a poctivě chorál Nedej zahynouti
nám ni budoucím.

Amen
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Prodavači strachu 
TOMÁŠ HALÍK

Letošní svatováclavské kázání Petra Piťhy bylo
skutečně skandální a fakt, že bylo proneseno v ka-
tedrále, a navíc v den velké církevní i státní slav-
nosti, znamená, že tento skandál (opravdu „veřejné
pohoršení“) nelze jen tiše přejít a „zamést pod ko-
berec“ tak, jak se v církvi bohužel dlouho se skan-
dály zacházelo. Právní experti se domnívají, že byla
naplněna skutková podstata trestného činu rozši-
řování poplašných zpráv, někteří ten projev zřejmé
ztráty soudnosti omlouvají vysokým věkem mons.
Piťhy. Bohužel se nejednalo o okamžitý „úlet“, po-
dobné a ještě skandálnější výroky se vyskytovaly
v jeho kázáních a textech už několik let. Pro mne
je to zvláště bolestné, protože v době našeho spo-
lečného působení v „podzemní církvi“ a křesťan-
ském disentu patřil Petr Piťha k mým nejbližším
spolupracovníkům a přáte-
lům a z té doby má opravdu
zásluhy o naši církev; nyní
však jsme  mnozí, kteří jsme
mu kdysi byli blízcí,  z jeho
postojů a projevů opravdu
konsternováni. Zdá se, že
k změnám u něho došlo až
s jeho vstupem do politiky
v okruhu Václava Klause.
Současná církevní funkce
mons. Piťhy, probošt kapituly
Všech svatých, je sice spíše
formální, avšak znepokojující je to, že řadu let patřil
k nejbližším poradcům kardinála Dominika Duky,
a jeho rukopis bylo možné snadno rozpoznat
v mnohých církevních dokumentech. Bez kardiná-
lova souhlasu by mons. Piťha jistě nemohl v kated-
rále vystupovat. 

Mezi klérem bychom asi těžko našli někoho, kdo
by se plně ztotožnil s absurdními výroky v tom
afektovaném kázání. Avšak část kléru se opravdu
posouvá k ultrakonzervativním náboženským po-
stojům, spojujícím se nebezpečně s politickým pra-
vicovým extremismem. Je to ona opozice proti
papeži Františkovi, která je vůči jeho snahám
o nutnou reformu církve stále agresivnější, protože
se bojí o své pozice a začíná si uvědomovat, že ná-
vrat před Františkovy reformy je nemožný: to by se
z církve stala opravdu marginální zahořklá sekta.

Přesto se snaží církev do této slepé uličky tlačit.
V určitých kruzích ultrakonzervativních katolíků
nejen u nás, ale i v Polsku, Maďarsku a Slovensku
ožívá to, čeho jsme byli svědky za druhé republiky,
kdy odpor části katolíků vůči liberální demokracii
a sympatie k autoritativním režimům je přivedly do
blízkosti fašismu; někteří lidé jsou nepoučitelní.
Tyto sklony jsou dnes často využívány ruskou pro-
pagandou, která šířením fake-news vyvolává odpor
proti EU, s cílem odpoutat své bývalé satelity od
Západu a vtáhnout je do sféry svého vlivu. 

Situace se nyní vyhrotila tím, že v katolické
církvi  u nás se bohužel za podpory episkopátu
šíří hysterie proti Istanbulské smlouvě a „gende-
rové ideologii“, přičemž Istanbulská smlouva je
dezinterpretována, a ve vztahu ke genderovým

studiím jejich rozčílení „kritici“ nejsou schopni
kriticky rozlišit pravdivé jádro od extrémních
podob. Vracejí se k neudržitelné ahistorické kon-
cepci „neměnné přirozenosti“,  nerozlišují to, co
je skutečným smyslem lidství a rodiny, a co jsou
kulturně a dějinně proměnné role. Nechávají se
tak přehnanými formami genderových teorií za-
tlačit do podobně extrémních opačných pozic.
Plamenní obhájci „tradiční rodiny“ zapomínají
uvést, který z mnoha modelů rodinného života,
které se vystřídaly v dějinách a v různých kultu-
rách, pokládají za ten tradiční; žádný totiž nespadl
hotový přímo z nebe. Pokud v těchto emocionál-
ních debatách chybí odbornost, věcnost a „zdravý
střed“, pak se jen překřikují extrémisté zprava
i zleva, agresivní sekularisté s náboženskými fun-
damentalisty. 
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Několik slavných citátů…
„Tam, kudy prošel islám, není ani lid ani národ,

není tam nic než islám.“ Ernest Renan
„Svět nebude zničen těmi, kteří působí zlo, ale

těmi, kteří jen přihlížejí, aniž by cokoli učinili.“ 
Albert Einstein

„Jediná podmínka pro vítězství zla je nečinnost
lidí dobra.“ Edmund Burke

„Ten kdo neví je ignorant, ale ten kdo ví a nic
nedělá, je kriminálník.“ Berthold Brecht

„Smiřovatel je ten, kdo živí krokodýla a doufá,
že bude poslední, koho sežere.“

Winston Churchil
„Minarety jsou naše bajonety, kopule naše

přílby, mešity naše kasárny a věřící naši vojáci.“
Recep Tayyip Erdogan 

Na projevech, jako bylo to ostudné kázání Petra
Piťhy, je snad nejhorší to, že odrazuje od křesťan-
ství a skutečně pohoršuje zejména mladé a vzdě-
lané lidi. Mám tuto zkušenost z univerzity,
z akademické farnosti, z Křesťanské akademie
a zejména z rozhovorů s katechumeny a konvertity.
Ti očekávají od církve v této době moudré a las-
kavé orientující slovo, a proto podobné militantní
apokalyptické výkřiky a absurdní strašení hrozícím
odebíráním a prodáváním dětí a vyhlazovacími tá-
bory, v nich vzbuzují pochybnosti, zda církev tohoto
typu mohou brát vážně. Pro mne a pro mnohé bude
skutečně důležitým signálem o stavu naší církve
to, jak se její vedení k této kauze postaví, zda si
včas uvědomí vážné nebezpečí, že nebude-li po-
dobným tendencím rázně čelit, může přijít i o ten
zbytek věrohodnosti a morální a duchovní autority,
který snad církev ve společnosti ještě má. Podle
evangelia máme být „služebníky radosti“ a šiřiteli
naděje. Když kněz místo zvěstování evangelia dává
průchod svým depresivním náladám, straší lidí
chorobnými vizemi zkázy a nenabízí žádné jiné vý-
chodisko, než obrnit hranice a střílet na všechny
strany, pak místo pokrmu dává jedovatého hada.

Obávám se, že zvláště dnes, kdy populističtí politici
kupčí se strachem, by Ježíš s těmi, kdo toto ne-
bezpečné zboží zavlékají do kostelů, naložil ještě
tvrději než s těmi, kteří v jeruzalémském chrámu
prodávali ovce a holuby. 

Uveřejněno v Lidových novinách 13. 10. 2018
http://www.christnet.eu/clanky/6127/proda-

vaci_strachu

Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr.h.c., katolický
kněz, lingvista, bohemista, v letech 1992�1994 mi-
nistr školství, napsal v promluvě k učitelům: “Ne-
řešitelnost vašeho úkolu je v tom, že budete-li
vychovávat děti pro společnost, tak jak je, musíte
je naučit lhát, krást, podvádět, dělat nepořádek,
kam vstoupí, řvát, nepracovat a požadovat kde co.
Budete-li děti připravovat na život ve společnosti,
musíte je učit nikomu nevěřit ani slovo, všechno,
co zrovna nedrží, zamknout, být dost líní, aby je
druzí neuštvali atd. Povedete-li je opravdu k mrav-
nosti, budete musit ostře kritizovat současný život
společnosti a mnohé zásady, s nimiž nesouhlasíte.“
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Katolická církev majetek 
nevlastnila, jen jej spravovala
VÁCLAV MAKRLÍK

Katolická církev a její vrcholní představitelé po-
rušují honbou za státním majetkem, jehož nejsou
vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí, ale jen
správci, nejvyšší kodex své víry – Nový zákon,
zákon Boží. A tím se stávají nedůvěryhodnými.
V Evangeliu podle Matouše se píše: „Kde poklad
tvůj, tam srdce tvé. Neukládejte si poklady na zemi
nýbrž v nebi. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům
– Bohu i majetku. Nehledejte, čím byste se nasytili,
nehledejte, čím byste se přioděli, hledejte nejdříve
království Jeho a to ostatní vám bude přidáno.“

Z těchto důvodů nemohla katolická církev nabý-
vat majetek do vlastnictví, ale jen jej na základě
lenního práva spravovat. Nedodržování těchto při-
kázání porušuje zákon Boží, což nezakryje sva-
touškovství při církevních slavnostech, zlatem
vyšívané ornáty ani perlami zdobené mitry. Kdo
v sobě nemá Boha, nezprostředkuje mu ho žádná
církev – ani nejvyšší důstojenství v té nejhonos-
nější.

Lenní vztah
Posledním legislativním dokumentem vycháze-

jícím z tisíciletého vztahu státu a církví byl zákon
č. 50/1874 říšského zákoníku, dle nějž je katolická
církev pouze správcem, nikoliv vlastníkem majetku
na území rakousko-uherské monarchie, a při této
správě zcela závisí na příslušných státních úřa-
dech.

Majetek katolické církve vznikal převážně na zá-
kladě lenního vztahu. Panovník nebo šlechtic tyto
statky poskytoval jako léno, které může být nejen
uděleno, ale i odňato. Nešlo tedy o vlastnictví, ale
o správu propůjčeného majetku.

Tento zákon doplnilo ustanovení č. 47/1885M
o dotaci katolického duchovenstva z nábožen-
ského fondu zavedením kongruy, nejnižšího příjmu
duchovního přiměřeného jeho stavu. Nařízení
č. 17/1886 pak stanoví, že řád maltézských rytířů
potřebuje k majetkovým převodům státní souhlas.
Všechny tyto normy vycházely z tisíc let platné zvy-
klosti, kterou kvůli neznalosti historie, možná
i úmyslně, současní politici nerespektují. Církevní

představitelé, kterým jsou tato fakta známá, pak
o nich mlčí.

Onou zvyklostí je, že majetek katolické církve
vznikal převážně na základě lenního vztahu. Pa-
novník nebo šlechtic tyto statky poskytoval jako
léno, které může být nejen uděleno, ale i odňato.
Nešlo tedy o vlastnictví, ale o správu propůjčeného
majetku. Panovníkem takto založené církevní
statky, například kláštery, fary či kostely a pozemky
k nim náležející, byly zvláštním druhem panovní-
kova, respektive sekulárního jmění. Při návštěvě
kláštera se v úvodu prohlídky říká, že jej založil pa-
novník, který do něj povolal členy řádu. Mniši ne-
mohli z příkazu Bible nic vlastnit, pouze spravovat
majetek propůjčený na základě lenního práva vy-
konavatelem moci a skutečným vlastníkem ma-
jetku – panovníkem-státem. Ten nikdy nepřestal
být vlastníkem pozemků, případně dalšího ma-
jetku, který byl řádu dán pouze do správy, a mohl
jím být i odebrán.

Státní zájem
Po ukončení třicetileté války v roce 1648 byl

vestfálským mírem uzavřeným v Münsteru uspo-
řádán vztah církve ve Svaté říši římské německého
národa, jejíž součástí byl i český stát, ve smyslu
nadřazenosti státu nad církví. Císař Karel VI. v roce
1723 zakázal církvi získávat nemovitosti, přičemž
vycházel ze stejného principu jako francouzští pa-
novníci. Ludvík XIV. jej vyjádřil stručně a jasně:
„Stát jsem já.“

Akci nejkřesťanštějších panovníků, a jak se v ra-
kouské hymně zpívalo, panovníků Hospodinu „nej-
věrnější říše“, dokončil v roce 1809 císař František
II., který katolické církvi nařídil vydat všechno zlato
a stříbro z kostelů státu. Vyžadoval to státní zájem
– válka.

Císařovna Marie Terezie při centralizaci impéria
dala katolickou církev, zejména správu diecézního
a řádového jmění, pod tuhý státní dozor. Styk du-
chovenstva a římské kurie byl povolen pouze přes
ministerstvo zahraniční. Zavedla placetum regium
– zveřejňování papežských bul pouze se souhla-
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sem státu. Církevní nadace byly věnované armádě
a školství, zádušní jmění pak zatíženo kontribucí
a půda zdaněna stejně jako panská.

V roce 1769 byl církevní majetek na základě
amortizačních zákonů postaven pod dozor státu,
nemovitosti mohla církev kupovat pouze se stát-
ním souhlasem a měla zakázáno posílat peníze do
zahraničí. Syn Marie Terezie, císař Josef II., šel
ještě dál. Zavedl do státního práva ustanovení vy-
cházející z lenního práva – „církevní statky nepře-
staly být státními“. Církevním institucím nechal jen
řízení svého provozu pod státním dozorem.

Následně sekularizoval církevní majetek – ten
ze zrušených klášterů byl prodán v dražbě a výtě-
žek šel do císařem založených náboženských
fondů, základu Náboženské matice – zemských
státních fondů, spravovaných ve prospěch kato-
lické církve. Akci nejkřesťanštějších panovníků,
a jak se v rakouské hymně zpívalo, panovníků Hos-
podinu „nejvěrnější říše“, dokončil v roce 1809
císař František II., který katolické církvi nařídil
vydat všechno zlato a stříbro z kostelů státu. Vy-
žadoval to státní zájem – válka.

Podřízenost státním zákonům
Po revoluci 1848 se katolické církvi díky konkor-

dátu trochu ulevilo a začala být považovaná za pro-
habsburskou. Nicméně konkordát z roku 1855
vyhlášený císařským patentem č. 195/1855 sice
prohlásil jmění náboženského a studijního fondu
za vlastnictví církve, ale pod jejím jménem ho spra-
voval stát. Až zákon č.103/1862 zrušil lenní vztahy,
ale to podstatné, podřízenost církve státu, a že pod
dohledem pouze spravuje jeho majetek, bylo za-
chováno i v následujících zákonech upravujících
vztah státu a církve.

Krátce poté císařský patent č. 115/1867 upravil
vztah státu a církví včetně majetkového vlastnictví
tak, že církve a náboženské společnosti měly právo
se samostatně a svobodně spravovat, ale byly pod-
řízeny státním zákonům. Z toho vyplývalo, že ka-
tolická církev je korporací veřejného práva a smí
nabývat jen majetek určitého druhu (pro kultovní
činnost, vyučování, dobročinnost), církevní majetek
je pod státní ochranou a státním dozorem finanční
prokuratury, a podléhá v některých případech stát-
nímu schválení. O tom, že stát v případě potřeby
hospodařil i s kultovním majetkem jako se svým,
svědčí rekvizice zvonů v případě války. V roce 1870
zrušila monarchie jednostranně konkordát, začal

soupis církevního majetku, který trval deset let,
přičemž vše vyústilo ve zmíněný zákon č. 50/1874
uvalující opět na katolickou církev a jí spravovaný
státní majetek přísný státní dohled.

Tisíciletý princip v demokratické době
První republika převzala rakouské církevní zá-

konodárství včetně zákona č. 50/1874 a vzápětí
provedla na základě zákona č. 215/1919 pozem-
kovou reformu, jíž odňala katolické církvi 234 119
hektarů půdy. Tisíciletý princip lenního práva, dle
nějž léno může být státem či v něm vládnoucí mocí
uděleno i odebráno, byl použit také v nové demo-
kratické době.

Revizi první pozemkové reformy provedl zákon
č. 142/1947, jenž byl vázán na soupis pozemko-
vého majetku, který však byl ukončen až v únoru
1948. Vlastní převzetí začalo u prvních případů
(olomoucké arcibiskupství) v březnu 1948. Záko-
nem č. 46/1948 Sb. komunistická vláda tento pro-
ces narušila. Církve neměly z čeho existovat, proto
vznikl zákon č. 218/1949 o jejich ekonomickém za-
bezpečení. Církve přišly o veškerý pozemkový
a další majetek, což nahradil závazek státu hradit
duchovním osobní požitky.

Heslo „co bylo ukradeno, musí být vráceno“ zní
v případě církevních restitucí dogmaticky a lživě.
Církev vlastní pouze majetek, který jí věřící, jeho
skuteční vlastníci, darovali, jejž si zakoupila nebo
vybudovala vlastní prací. Ostatní statky jen spra-
vovala, neboť zůstaly i po přijetí zmíněných úprav
vztahu církví a státu vlastnictvím panovníka, re-
spektive státu, bez ohledu na vládnoucí politický
režim.

Zapsání takového majetku do katastru nemovi-
tostí, a tím založení vlastnického práva by bylo krá-
deží, neboť nejde o restituce, tedy o navrácení
majetku původnímu vlastníkovi. Z tohoto hlediska
je diskutabilní i finanční náhrada. V žádném pří-
padě by neměla být vyplacena za majetek, který
katolická církev pouze spravovala.

Pokračování tuhé linie
Republikánská a komunistická vláda jen pokra-

čovaly v tuhé linii vůči katolické církvi, již ve druhé
polovině 18. století nastolili Habsburkové. Církve,
především katolická, v uplynulých 20 let, podobně
jako v minulosti při oslabení moci panovníka, vyu-
žily liberálně demokratických vlád. V tom jim vždy
ochotně sekundovali „čeští páni“, neboť z takové
privatizace vždy „ukáplo“ něco i jim.
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Dějiny ukazují, že tyto procesy nebyly nevratné,
respektive nekorigovatelné. Pokud taková korekce
vztahu státu a církve nastane, mohly by se východis-
kem z krize stát principy, na nichž je založen zákon
č. 50/1874 a příslušné prvorepublikové zákony, proti
čemuž by nemohla nic namítat církev ani ateisté.

Republikánská a komunistická vláda jen pokra-
čovaly v tuhé linii vůči katolické církvi, již ve druhé
polovině 18. století nastolili Habsburkové. Církve,
především katolická, v uplynulých 20 let, podobně
jako v minulosti při oslabení moci panovníka, vyu-
žily liberálně demokratických vlád.

Státem požadované zdanění finanční části cír-
kevních restitucí je jen malou náplastí na velkou
bolest, lež a podvod, kdy někteří politici a církevní
představitelé využívají neznalosti především po-
slanců, jak vztahy, nikoliv vlastnické, ale lenní,

církví a státu – ať už monarchie či republiky – tisíc
let fungovaly na základě Bible a lenního práva.

Problém církevního „majetku“ vystihuje židov-
ská anekdota. Stojí Kón a Roubíček na Svatopetr-
ském náměstí v Římě obklopeném honosnými
stavbami, vyzdobenými nejdražšími uměleckými
díly, pozorují příjezd vrcholných církevních před-
stavitelů v drahých oděvech, ověšených zlatými
šperky, a jak vystupují z luxusních limuzín.

Kón se nakloní k Roubíčkovi a zašeptá: „Roubí-
ček, tomuhle říkám obchod, a začínali s jedním
oslíkem.“ Pro ty, jejichž znalost Bible je v podstatě
nulová, připomínám, že Ježíš Nazaretský přijel do
Jeruzaléma, kde ho lidé vítali palmovými rato-
lestmi, na oslíku. Zbytek si přečtěte v Bibli a říš-
ském zákoníku. 16. 3. 2019

Zdroj: Česká pozice
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Všechny akce KSV, není-li uvedeno jinak, se ko-
nají v budově Politických vězňů 9, Praha 1, vždy ve
středu od 17 hodin, místnost je upřesněna na po-
zvánce.

********************
3. duben 2019 – středa 17:00
O VZTAHU PRÁVA A MORÁLKY
Přednáška s diskusí
Přednáší: JUDr. Čestmír Kubát, CSc. a RSDr. Ján

Mišovič, CSc.
Místnost č. 153
********************
15. květen 2019 – středa 17:00
JAK SOUČASNÉ UMĚNÍ OVLIVŇUJE NÁŠ ŽIVOTNÍ

STYL 
(pokus o rekapitulaci posledních třiceti let). 
Přednáška s diskusí
Přednáší doc. PhDr. Věra Beranová, CSc.
Místnost č. 153
*********************
19. červen 2019 – středa 17:00
ÚSPĚCHY NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKO-

SLOVENSKA, 
KTERÉ SE ZAMLČUJÍ (LÉTA 1945-1989).
Přednáška s diskusí
Přednáší: Prof. Ing. Václav Průcha, CSc.
Místnost č. 153
*********************

REGIONÁLNÍ SEKCE KSV, z. s. BRNO
Akce regionální sekce Brno se konají v Klubu

zastupitelů Brno, Mečová 5
Informace o činnosti budou aktualizovány na FB

profilu sekce. https://www.facebook.com/Klub-
SpolecenskychVedBrno

http://forum.klubspolved.cz/
************************************
Na květen 2019 se připravuje publikace studie

Mapování levice v České republice. Jedná se
o komplexní sociálně-politický výzkum zpracovaný
výzkumným týmem Klubu společenských věd
s podporou nadace Rozy Luxemburgové.

******************************
Na červen 2019 se připravuje odborný seminář

KSV na téma Budoucnost organizace a struktury
levicových politických stran a hnutí.

Záměrem je zamyslet se nad problematikou
struktury fungování levicových politických stran,
zjistit jejich specifika, vývoj a především se pokusit
odhadnout modely efektivního fungování těchto
subjektů v budoucnosti 

******************
INFORMAČNÍ LIST – Interní bulletin Klubu spo-

lečenských věd, z. s., (zapsán do spolkového rejs-
tříku u Městského soudu v Praze pod i. č. 750 13
461). Politických vězňů 1531/9, PO BOX 836, Nové
Město, 110 00 PRAHA 1

AKCE KLUBU SPOLEČENSKÝCH VĚD 
duben až červen 2019
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Islám není náboženství ani kult. Ve své formě je
uceleným způsobem života. Má složky nábožen-
ské, právní, politické, hospodářské, společenské
a vojenské. Náboženská složka slouží jako masko-
vání všem ostatním.

Islamizace země začíná v okamžiku, kdy je
v zemi dostatečný počet muslimů na to, aby poža-
dovali náboženské vyrovnání. Když společnosti
otevřené vůči kulturní rozmanitosti, politické rov-
nosti a toleranci vyslyší požadavek na nábožen-
skou rovnost, začnou se postupně infiltrovat
ostatní složky.

Jak to funguje: Dokud je muslimská populace do
2% bez ohledu na zemi, je vnímána jako mírumi-
lovná menšina a nikoli jako hrozba. Je to případ:

USA 2.00 %
Austrálie 2.25 %
Španělsko 2.30 %
Italie 2.60 %
Mezi 2 % a 5 % konverze ostatních etnických

menšin a okrajových skupin začíná náborem mezi
vězni a mládeže v pouličních ganzích. Probíhá to
např.:

Kanada 3.0 %
Norsko 3.0 %
Dánsko 4.1 %
Spojené Království 4.6 %
Německo 5.0 %
Když podíl muslimů dosáhne 5%, uplatňují již

vliv, který překračuje jejich podíl ve společnosti.
Začnou uplatňovat tlak na zavedení potravin
„halal“ (odpovídající islámským normám), takže-
vytvářejí pracovní místa pro výrobu a pro výběr
„daně za certifikaci“ jejímž příjemcem jsou vý-
hradně muslimové, ale platí ji všichni. Dále zvýší
tlak na potravinářský distribuční řetězec, aby se
tyto výrobky objevily v regálech a pokud tak neu-
činí, vyhrožují, až je jim vyhověno. K tomu dochází
ve státech:

Švédsko 4.9 %
Holandsko 5.5 %
Švýcarsko 5.7 %
Trinidad & Tobago 7.0 %
Když dosáhnou tohoto stavu, muslimové se in-

filtrují postupně do všech oblastí vlivu a pracují na
tom, aby jim existující vlády umožnily, aby si vládli
sami uvnitř svých enkláv na základě zákonů šaríje

(zákonů odvozených z koránu). Konečný cíl isla-
mistů je prosazení šaríje ve všech zemích světa.
Když se podíl muslimů blíží 10% obyvatelstva, zač-
nou zvyšovat odpor k dodržování zákonů země
a tento odpor vede až k otevřenému odmítání a po-
žadavkům na prosazení životních podmínek, které
jsou vlastní jejich kultuře a jejich víře. V Paříži vi-
díme pravidelně hořící automobily v muslimských
enklávách. Veškeré akce, které mohou být vnímány
jako proti muslimské, vyvolávají pozdvižení davů
a výhrůžky, jako například v Amsterodamu, kde
vznikl násilný odpor proti karikaturám Mohameda
a filmům o islámu. Jistě si vzpomenete na aféru
Charlie Hebdo v Paříži. Taková napětí vznikají kaž-
dodenně zvláště v muslimských enklávách ve stá-
tech:

Guyana 7.0 %
Francie 9.6 %
Čína 10.0 %
Filipíny 10.0 %
Thajsko 10.0 %
Izrael 16.0 %
Když dosáhnou 20% podílu obyvatelstva, země,

která je přijala, zažije projevy násilí, vzdělávání dži-
hádistů, vraždění, požáry křesťanských kostelů
a židovských synagog, jako např.:

Rusko 19 %
Indie 20 %
Keňa 33 %
Při 40% domácí národ zažije občasné masakry,

opakující se teroristické útoky, trvalou vojenskou
gerilu, jako např.:

Čad 50 %
Etiopie 50 %
Od 60 % jsou národy trvale persekvovány. Jsou

považováni za nevěřící, ale k nim jsou řazeni také
muslimové, kteří nesdílejí ideologii integritu – ty,
které islám označuje za pokrytce. Nadchází etnické
čištění, použití šaríje jako zbraně pro represi a pou-
žití „Džizje“ – daně, kterou musí platit nemusli-
mové muslimům. To pozorujeme ve státech:

Bosna 60.0 %
Malajsie 60.4 %
Katar 77.5 %
Albánie 79.9 %
Nad 80 %, zastrašování je neustávající, útisk

a krutý džihád řádí beztrestně, etnické čištění je na

ISLÁM A MODUS OPERANDI
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státní úrovni a vede až ke genocidě. Integristi pro-
následují a likvidují všechny nemuslimy, protože
země musí být 100% muslimská, jak k tomu do-
chází ve státech:

Indonésie 88.0 %
Sýrie 90.0 %
Bangladéš 90.4 %
Jordánsko 94.0 %
Egypt 95.0 %
Pakistán 96.3 %
Súdán 97.0 %
Palestina 98.0 %
Libanon 98.0 %
Maroko 99.0 %
Turecko 99.8 %
Irán 99.9 %
Irák 99.9 %
Když dosáhnou

konečného cíle
100% podílu mus-
limů, muslimské
podrobení je zajiš-
těné. Pro připome-
nutí, „islám“
znamená „podro-
bení“. Podle jejich
mínění je to

předpoklad, který
je dovede do „Dar-
es-Salaamu“, islám-
ského domu míru.

Všichni obyvatelé
jsou od toho oka-
mžiku muslimové.
Madrásy jsou jediné
školy a korán je je-
diné slovo, jak je
tomu ve státech:

Afghánistán 100 %
Saudská Arábie 100 %
Somálsko 100 %
Jemen 100 %
Ale, bohužel, k míru nedojde nikdy, protože

v těchto 100%-ně muslimských zemích ti
nejradikálnější vykonávají totální kontrolu a svou

absolutní moc naplňují neukojitelnou žízní po krvi
tím, že zabíjejí ty ze svých souvěrců, kteří jsou
méně radikální než oni… „Než jsem dovršil 9 let,
naučil jsem se kánon, který řídí arabský život. Já
jsem byl proti svému bratrovi, já a můj bratr proti

našemu otci, moje rodina proti příbuzným v našem
klanu, klan proti kmeni, kmen proti světu a my
všichni proti nevěřícím“. Leon Uris, «The Haj»”

Důležité je pochopit, že v jistých zemích s po-
dílem muslimského obyvatelstva podstatně niž-
ším než 100% jako je Francie, lidé žijící
v enklávách – ghettech tvoří 100%. Toto obyva-
telstvo žije takto pod právěm šaríje. Neexistují
zde státní soudy ani školy, ani nemuslimská cír-
kevní zařízení. V takové situaci se muslimové ne-
integrují do širší společnosti. Děti navštěvují
madrasu, neučí se nic než korán. Samotná sku-
tečnost, že někdo má kontakt s nevěřícími je dů-
vodem pro trest smrti. Následkem toho
v některých místech některých zemí někteří imá-

mové a extrémisté mají vyšší moc než zvolené or-
gány neb policejní síly…

V současnosti více než 2 miliardy muslimů před-
stavuje 28% světového obyvatelstva. Zároveň po-
rodnost přesahuje, a to velmi výrazně, porodnost
křesťanů, hindů, buddhistů, židů a všech ostatních
věřících a nevěřících. Podíl muslimů překročí 50%
obyvatelstva světa před koncem století.

****************************
(Otroctví a terorismus islámu. Historické kořeny

a současná hrozba. Peter Hammond)
h t t p : / / w w w. a m a z o n . c o m / D r. - P e t e r-

Hammond/e/B002YPPHPM
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Pomiňme výrazy jako Ni Grace, nigrace, mi-
grace, a přejděme rovnou k věci. Pokusně bylo
dokázáno, že jakmile hustota populace překročí
určitou mez, začíná v populaci exponenciálně na-
růstat násilí, kterým se populace sama v krátké
době zničí.

Skutečnost, že se v nejpřelidněnějším světa-
dílu - Evropě - zastavil populační růst, svědčí
pouze o tom, že této hranice bylo dosaženo,
a staré evropské národy, díky svým historickým
zkušenostem, své kolektivní paměti, na rychlý
nárůst násilí, který byl toho důsledkem, zareago-
valy tak, že se svým přemnožováním přestaly.
Prostě u evropských národů dosud fungují určité
sebezáchovné mechanismy. (A můžeme i před-
pokládat, že tyto mechanismy budou fungovat
obecně víc u populací žijících po tisíciletí na stej-
ném území, a tedy také v souladu se svým pro-
středím, než u populací, které po zničení jednoho
území - většinou vlastním přičiněním - hledaly
území jiné.)

Je naprostou a sprostou lží, že by evropské
národy „vymíraly“, nebo že by dokonce „byly ne-
plodné“. Pouze byl zastaven nebo - a to většinou
- pouze zpomalen populační růst. O neplodnosti
nemůže být už vůbec řeči, protože těžko je něco
tak předimenzovaného jako lidská plodnost
(snad s výjimkou prezervativů, do kterých se po-
hodlně vejde přes deset litrů vody). Lidská ne-
plodnost je v naprosté většině případů pouhá
pseudoneplodnost, kdy se ženy pokoušejí otěhot-
nět s partnerem sice „sociálně správným“, ale
geneticky nevhodným, což jejich organismus od-
mítá. (Také hemživost spermií je stejná jako před
padesáti lety, pokud se měří dva dny po poslední
ejakulaci, a ne za měsíc...). Zastavení přemnožo-
vování není vymírání. K vymírání naopak vede
právě přemnožování.

Všechny lži o „vymírání“, „neplodnosti“
a „stárnutí obyvatelstva“ jsou v naprostém pro-
tikladu s demografickými údaji. Počet údajně vy-
mírajícího obyvatelstva totiž neklesá, a pokud,
tak jen nepatrně a přechodně. Největší povyk, že
nebude mít kdo „pracovat na důchodce“, byl
u nás přesně v době, kdy dospívaly nejsilnější
ročníky sedmdesátých let, takzvané Husákovy

děti, a tak na jednoho člověka, který odešel do
důchodu, dva dorostli do produktivního věku. (Ti,
co vykládají o neplodnosti, jedním dechem mluví
o miliónech „zavražděných“ nenarozených dětí,
a tak dále.)

Společnost musí být schopna fungovat při při-
rozené skladbě obyvatelstva, která je při stálém
počtu obyvatel, a do které samozřejmě patří
i staří lidé. Společnost, která potřebuje neustálý
demografický růst - tedy, aby stále víc mladých
pracovalo na stále menší počet důchodců, přežít
nemůže, a pokud je to ve skutečnosti navíc tak,
že stále menší počet starých lidí pracuje na stále
větší počet mladých nezaměstnaných, tak už
vůbec ne.

O potřebě pracovních sil se také nedá mluvit.
Počet manuálních pracovních míst vlivem tech-
niky klesá, a počet kancelářských míst narůstá
jen díky umělé zaměstnanosti. - Kolik by asi bylo
třeba účetních, kdyby se všechny ty desítky daní
sloučily do jedné? A kolik právníků a koncipientů
by bylo třeba, kdyby byly zákony napsány v ja-
kémkoli živém jazyce, a ne v „právničtině“?

(Nejabsurdnější je mluvit o potřebě pracovních
sil v případě velmi pracovitých Němců, a vysvět-
lovat tím jejich vytlačování Turky. Ve skutečnosti
jde o to, že Němci nesplnili „naděje“, které v ně
někdo vkládal, neuspěli ve vyvraždění Evropy. Tak
teď sází na jiný národ, který má ve vyvražďování
Evropy - ať samostatně, nebo za třicetileté války
ve spojení s Habsburky a za krymské války ve
spojení s Anglií a Francií - srovnatelné zkušenosti).

To, co nyní probíhá, je válka vedená za využití
skutečnosti, že hranice hustoty populace, po je-
jímž překročení následuje rychlá autodestrukce,
bylo dosaženo. Když k prudkému exponenciál-
nímu růstu násilí, které povede ke zničení celé
populace, stačí pár lidí (natož deprivantů) navíc,
proč shazovat bomby? Je to mimo jiné útok na
nejzákladnější životní princip, kterým je žití
v souladu s úživností prostředí. Všechny společ-
nosti, které to nedokázaly, rychle zanikly. Výji-
mečně mohly přechodně přežít skupiny, které to
sice nedokázaly, ale jejichž počet byl udržován
nepřízní životního prostředí nebo okolními sku-
pinami.

Lidé jsou nestlačitelní
JAN KRISTEK
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Když k překročení kritické hranice hustoty po-
pulace nevedlo zakazování interrupcí a antikon-
cepce, začali sem nadbytečné lidi vozit. Zákaz
interrupcí „nezabral“ proto, že je de facto záka-
zem heterosexuality vůbec a monopolizací sexu
homosexuály, a těžko očekávat, že by jak úplné
vzdání se heterosexuality, tak volba homosexu-
ality, jakožto jediné nabízené alternativy, mohly
vést ke zvýšení populačního růstu.

Zapomeňte na pohádky pro „servisní elitu“,
která má toto vyvraždění Evropy zajistit. Pohádky
o tom, že cílem je nahradit evropské obyvatelstvo
nahnědlou populaci s nízkým IQ, která pro ně
bude ochotně pracovat. (Samozřejmě, že ti, co
řídí „servisní elitu“, jsou zase jen „servisní eli-
tou“ pro někoho jiného.) Každý vidí, že ti, co jsou
do Evropy voženi, nejsou schopni práce ani
v současných podmínkách, natož v budoucnosti,
kdy by měly být složitější technologie. Naivní je
i představa, že v plánu je pouze zotročení evrop-
ského obyvatelstva, které bude pracovat pro
nově příchozí. Už teď je jich v Evropě tolik, že Ev-
ropané každému z nich auto se zlatými klikami
a vilu se zlatým záchodem, jak si oni představují,
zajistit nedovedou. A jejich počet stále roste. Vše
je nastaveno tak, aby, až zjistí, že Evropané jim
to nezajistí, Evropany pro zábavu povraždili,
a pak se povraždili sami navzájem. 

V současných plánech je nejdůležitější jejich
počet, rychlé překročení hranice hustoty popu-
lace ještě slučitelné se životem. I když pro urych-
lení procesu jsou navíc přednostně vybírány
kriminální živly, lidé poznamenaní uměle vytvá-
řenými válečnými konflikty a jinými nepříznivými
podmínkami v jejich zemi, jedinci s mozky určitě
ne vypranými, ale přesně naopak ideologiemi ne-
slučitelnými se životem, deprivanti vůbec.

Národy, jejichž příslušníci jsou sem voženi, byly
navíc po tisíciletí zvyklé na daleko nižší hustotu
populace, než jaká je dnes v Evropě. Proto se
u nich agresivita spouští („radikalizují se“) dříve
než u Evropanů - a proto bude jejich agresivita
pokračovat, pokud bude vše probíhat podle plánu,
i po vyvraždění Evropanů, dokud hustota popu-
lace neklesne na původní hustotu subsaharských
a saharských oblastí. (Kritická hranice hustoty
populace je pravděpodobně dána druhem pro-
středí, genetickým vybavením, zvyklostmi.)

Migrace byla možná pouze v době, kdy ještě
Země nebyla zalidněna, kdy byl ještě volný pro-

stor. V dnešní době ale většina zemí dosáhla oné
hranice, po které už jakékoli zvýšení populace
vede k prudkému nárůstu násilí. Za situace, kdy
už příchod i malého množství cizinců vede k ex-
ponenciálnímu růstu násilí, se nejedná o migraci,
ale o válečný akt. O masovém dovážení kriminál-
ních živlů  - právě za tímto účelem - nemluvě.

Stejně tak je válečným aktem (a zločinem ge-
nocidy), pokud se v nějaké hostitelské zemi ně-
jaká skupina, jejíž členové tam pobývají
nelegálně (jako například Albánci v Kosovu),
nebo je legalita jejich pobytu sporná, přemnožuje
za účelem vytlačení původního obyvatelstva
a okupování daného území. Pokud členové ta-
kové skupiny, ať etnické nebo náboženské, ob-
čanství v dané zemi mají, jedná se o občanskou
válku. A samozřejmě také o genocidu. 

Skutečná multikulturní společnost by mohla
vzniknout, kdyby se po 2. světové válce stabilizoval
počet obyvatelstva, všechny země by musely udr-
žovat stálý počet obyvatel, který by byl pod onou
kritickou hranicí, a žít v souladu se svým životním
prostředím. Za těch okolností by byla možná - v ro-
zumné míře - výměna obyvatel, která by mohla vést
ke skutečnému obohacení. Muselo by jít samo-
zřejmě o výměnu obyvatel tolerantních, s respek-
tem k druhým lidem, se smyslem pro spolupráci.
Z těch, co jsou teď voženi do Evropy, nikdo druhou
Kubu nevytvoří. Stěhování za účelem vyvraždění
původního obyvatelstva žádným obohacením není.

Byl však prosazen zcela jiný scénář. Ti, co
z pozadí (jak výstižné!) řídili nacistické vraždění
miliónů lidí v koncentrácích, které bylo zamýš-
leno jako magická oběť, kterou si chtěli zajistit
světovládu, došli k závěru, že se spletli o tři řády,
a že místo miliónů musí vyvraždit - obětovat mi-
liardy. A tak tyto lidi úmyslně namnožili.

Údajné „právo na migraci“ znamená ve vý-
sledku jen právo zničit jakýkoli stát, které si
dosud nárokovaly Zasrané státy chemické a či-
nily tak vojensky. Ty jdou teď „od válu“, skupina,
která je k tomuto účelu používala, zatím nikoli,
a ta chce nadále činit totéž - pomocí „migrace“.
I když na likvidaci Evropy, kterou vidí jako svého
konkurenta, se tímto způsobem zatím stále po-
dílejí i ZSCH - organizováním výběru kriminálních
živlů, financováním jejich přepravy, často i po-
skytováním vojenského výcviku.

Podobně, vykládat lidská práva tak, že každý
má právo plodit neomezený počet dětí, a ostatní
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mají povinnost je živit, je popřením všech lid-
ských práv. Máloco se totiž týká společnosti víc
než její početnost. A to nejen nízká, ale hlavně
vysoká. Jako spodní hranice pro přežití druhu se
uvádí dvacet jedinců - proč tedy takový povyk
v době, kdy se této hranici ani náhodou neblí-
žíme, a kdy je horní hranice naopak už dávno
překročena?

Dalším oblíbeným omylem je, že bílá, respek-
tive severoamerická populace spotřebovává neú-
měrně energie a představuje tak neúnosnou zátěž
pro životní prostředí. Množství energie, kterou
v ZSCH vkládají do produkce potravin určených
na vývoz, odpovídá energii většiny ropy, kterou
spotřebují. (Energie je do této produkce vkládána
hlavně v podobě umělých hnojiv, bez které by
tamní „vymrskaná“ půda nerodila.) Potraviny se
pak vyvážejí hlavně do zemí s tak přemnoženým
obyvatelstvem, že už ani nemohou být potravinově
soběstačné. Jsou tedy největším znečišťovatelem
američtí farmáři nebo konečný spotřebitel? Navíc
pak ještě platí známé „koho chleba jíš, toho píseň
zpívej“, a tak tyto země svou pasivitou (například
při hlasování v OSN) umožňují ZSCH použít další
nemalé množství energie ve formě pohonných
hmot pro armádu a ve formě bomb. Bílé populaci,
žijící v daných klimatických podmínkách, je vytý-
káno, že v zimě topí, a zapomíná se, že pokud se
Afričané přestěhují do Evropy, budou asi také
v zimě topit, a ještě víc.

A už úplně je ignorován fakt, že každá neome-
zeně rostoucí populace představuje také neome-
zeně rostoucí ekologickou zátěž.

Zapomeňte tedy na povídačky pro „servisní
elitu“ o „zlaté miliardě“, o snížení počtu obyvatel
na 500 miliónů atd. Co se jim napovídá, a co si
budou myslet, je irelevantní. Pokud je celý
systém po dlouhou dobu systematicky řízen
směrem, který nemůže vést k ničemu jinému než
k zániku života na planetě, je prostě i cílem
přesně to, a nic jiného.

Stále omílané tvrzení, že Češi jsou rasisté, je
zavádějící. Češi sami byli dlouhou dobu obětí ra-
sismu, zejména německého, a většina z nich do-
káže v této věci dosud velmi dobře rozlišovat.
Rasista není ten, kdo je schopen si všimnout, že
někdo je bílý nebo černý, a přitom tomu nepři-
kládá větší význam než tomu, jak se kdo chová.
Rasista je ten, kdo přikládá barvě pleti větší vý-
znam než například kriminálnímu chování, a v dů-
sledku toho je ochoten tvrdit, že „bílá je černá
a černá je bílá“. Češi mají pouze smysl pro pravdu
a spravedlnost. A to na nich vadí nejvíc. Proto se
nás snaží vyhladit, proto jsou nám jako „pravda
a láska“ vnucovány nejsprostší lži a nenávist
nejen vůči Rusku, ale hlavně vůči sobě samým.

A také na Češích vadí, že máme zkušenost se
sudetskými Němci - kriminálními živly, které
k nám prchly z Bavorska před zákonem přes ne-
hlídanou hranici. S tím, jak se tu namnožili, jak
se k nám povýšeně chovali, jaké měli nehorázné
požadavky, jak nás chtěli všechny vyvraždit, což
se jim i zčásti povedlo, a stále v tom chtějí po-
kračovat. Tedy přesně s tím, o čem je dnešní mi-
grace.

21. 2  2019  
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Nenávidia Rusko, 
lebo milujú Sovietsky zväz?
PAVOL JANÍK

Okolo voľby kandidátov na sudcov Ústavného
súdu Slovenskej republiky zaznievajú pojmy, kto-
rým širšia verejnosť nemusí rozumieť. Napríklad –
ideový spolupracovník rozviedky. Tento termín sa
objavil v súvislosti s človekom, ktorého prezident
Václav Havel bez problémov vymenoval za sudcu
Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky na sklonku jej existencie. 

Bez zaujímavosti nie je ani jeho pôsobenie v po-
litickej strane Most-Híd, ktorá sa profiluje ako dô-
sledný stúpenec nášho členstva
v transatlantických bezpečnostných štruktú-
rach, riadených z USA, a zároveň ako horlivý
zástanca sankcií proti súčasnému Rusku.

Práve vzhľadom na spomínanú kategóriu
ideový spolupracovník rozviedky sa vynára
legitímna otázka, či určitá časť slovenskej
spoločnosti nenávidí Rusko, pretože miluje
Sovietsky zväz. Aby sme rozptýlili neurčitú
hmlovinu nekompetentných mediálnych do-
hadov a prázdnych politických fráz, pozrime
sa, čo o ideovom spolupracovníkovi hovoria
smernice československej rozviedky. 

Podľa spomínaného dokumentu bol ideový spo-
lupracovník československý občan, politicky vy-
spelý a úplne oddaný socialistickému zriadeniu,
získaný pre tajnú a pravidelnú spoluprácu s rozvi-
edkou v zahraničí, ale mohol spolupracovať aj na
území ČSSR pri rozpracovávaní cudzineckých báz.

Členstvo v Komunistickej strane Československa
bolo odporúčajúcou okolnosťou pre získanie za
ideového spolupracovníka. Nebolo však dovolené
získavať za ideových spolupracovníkov funkcioná-
rov a pracovníkov straníckych orgánov. Podľa šta-
tútu rozviedky sa ideoví spolupracovníci získavali
najmä na ministerstvách zahraničných vecí a za-
hraničného obchodu, v podnikoch zahraničného
obchodu, zastupiteľských úradoch, Českosloven-
skej tlačovej kancelárii a podobne, ako aj spomedzi
expertov z rozličných odvetví, ktorí vycestovávali
do zahraničia.

Získavanie ideových spolupracovníkov sa
uskutočňovalo výlučne na dobrovoľnom a ideolo-

gickom podklade. Vyžadoval sa písomný sľub za-
väzujúci k spolupráci s československou rozvied-
kou. V prípade, že kandidát spoluprácu odmietol,
pracovník rozviedky si vyžiadal písomný sľub ml-
čanlivosti vlastnoručne podpísaný kandidátom
verbovania.

Náplň práce ideových spolupracovníkov závisela
od ich možností, schopností a stupňa pripravenosti
a pohybovala sa od podávania informácií o prost-
redí a objektoch cez typovanie a odovzdávanie
zaujímavých kontaktov až po praktickú prácu kád-

rových rozviedčíkov, vrátane verbovania nových
spolupracovníkov.

Ideoví spolupracovníci sa aktívne využívali aj pri
obrane našich zastupiteľských úradov a krajanskej
bázy v zahraničí.

Zvlášť úspešní ideoví spolupracovníci tvorili zá-
kladňu na dopĺňanie kádrových príslušníkov rozvi-
edky.

Pracovníci rozviedky v zahraničí udržiavali s ide-
ovými spolupracovníkmi priamy osobný styk, ktorý
konšpirovali podľa podmienok legalizácie rozvi-
edky, funkcie ideového spolupracovníka a vzhľa-
dom na špecifické podmienky agentúrneho
prostredia.

S podsunutou agentúrou alebo agentúrou pre-
verbovanou nepriateľom zostávala rozviedka
v styku, aby ich prostredníctvom mohla šíriť dez-
informácie.

Z citovaných a parafrázovaných ustanovení
smerníc československej rozviedky pre operatívnu
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Glváč nie je naivný politik
PAVOL JANÍK

Podpredseda slovenského parlamentu Martin Glváč sa ocitol v zornom poli médií na základe vyjadrení
krajne nedôveryhodnej osoby. Neraz som už v súvislosti s viacerými vplyvnými  činiteľmi upozornil na
nebezpečnú hru, keď niekoľkonásobní odsúdení vrahovia a im podobní jednotlivci si môžu zlepšiť svoje
súčasné postavenie a vyhliadky do budúcnosti tým, že svedčia proti predstaviteľom verejného života.

Martina Glváča poznám z obdobia, keď bol predsedom predstavenstva významnej reklamnej agentúry,
ktorej som bol kreatívnym riaditeľom. Je to veľmi inteligentný človek, ktorý by sa určite nikdy nedopustil
takého neuváženého a nezodpovedného konania, z akého ho obviňujú. Okrem iného aj preto, že medzi-
časom nadobudol profesionálne skúsenosti z pôsobenia v pozícii ministra obrany, teda riadil aj armádne
spravodajské zložky. A tak je nepredstaviteľné, aby nevedel o tom, že každú elektronickú komunikáciu
záujmových osôb, ku ktorým nepochybne patria všetci ľudia vo vplyvnom postavaní, rutinne monitorujú
nielen slovenské, ale aj akékoľvek zahraničné výzvedné služby.

Naopak – je veľmi pravdepodobné, že práve vplyvné rozviedky, ktoré operujú v globálnych rozmeroch,
disponujú možnosťami technické kontakty nie iba zachytiť, ale aj vyrobiť ich dokonalé napodobeniny.
Načrtnutá verzia by veľmi vhodne zapadla do scenára, ktorý sa očividne realizuje proti Slovensku s cieľom
postupne zdiskreditovať a rozložiť rozhodujúcu vládnu stranu Smer – sociálna demokracia na základe
obskúrnych okolností vraždy neznámeho novinára a jeho priateľky. Zahraničnopolitické sily v pozadí dô-
kladne organizovaných a odborne inscenovaných udalostí, ktoré ešte nedosiahli svoj cieľ, neprehliadnu-
teľne pokračujú ďalej. 21. 1. 2019

činnosť v zahraničí vyplýva, že pozícia ideového
spolupracovníka bola vedomá a dobrovoľná.

Inteligentní čitatelia dozaista chápu, že spravo-
dajské orgány socialistických krajín úzko spolupra-
covali nielen medzi sebou navzájom, ale najmä
s výzvednými inštitúciami geopolitického hege-
móna, teda Výborom štátnej bezpečnosti ZSSR –
KGB a sovietskou vojenskou Hlavnou správou roz-
viedky – GRU. 

Kariéra súčasného uchádzača o funkciu ústav-
ného sudcu, aj vzhľadom na jeho vymenovanie

Václavom Havlom za federálneho ústavného sudcu
v roku 1992, nevdojak potvrdzuje, že účasť tajných
služieb na prevratných spoločenských zmenách na
rozhraní posledných dekád 20. storočia nie je
vôbec zanedbateľná a ešte dlho zostane mimori-
adne citlivou otázkou národnej bezpečnosti.

Konšpiračná prax znova dokázala, že je dôleži-
tejšia ako konšpiračné teórie, ktoré sa stali domé-
nou denníka, ktorý je sám očividne jedným
z propagandistických nástrojov informačnej vojny.

18. 2. 2019
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Seriál, ktorý zaspal dobu
PAVOL JANÍK

Pre umelecké diela je vždy veľmi riskantné pod-
liehať aktuálnej propagande, pretože skôr ako
vzniknú, sú už na smiech. To je aj prípad seriálu Za
sklom, ktorého proklamovanou témou je spojenie
organizovaného zločinu s politikou. Mimochodom
– hrá v ňom Milan Kňažko, ktorý si postavil nad-
štandardnú vilu s množstvom garáží tesne pri Sla-
víne počas svojho pôsobenia vo funkcii ministra
kultúry, a teda i počas výstavby novej budovy Slo-
venského národného divadla, čo je súvislosť doza-
ista čisto náhodná a nič som tým nechcel povedať.

Trápne vyznieva motív rus-
kého vyzbrojovania palestínskej
teroristickej organizácie cez Slo-
vensko, ktoré vyšetruje v Brati-
slave príslušník izraelskej
spravodajskej služby s dokona-
lou slovenčinou. Tvorcom treba
odporúčať, aby aspoň trocha sle-
dovali korektné rusko-izraelské
vzťahy v bezpečnostnej oblasti.
Dubiózne vyznieva tvrdenie, že
Rusko vedie hybridnú vojnu proti
polovici civilizovaného sveta,
vrátane Slovenska, pretože
v skutočnosti celý tzv. civilizo-
vaný svet vedie hybridnú vojnu proti Rusku –
a práve mimoriadne civilizovaný, informovaný
a predvídavý Izrael sa na nej ostentatívne nepodi-
eľa, čo akosi záhadne uniká pozornosti našich pro-
pagandistov všetkých druhov a odtieňov.

Svedčí o tom fakt, že na oslavách Dňa víťazstva,
vrátane pompéznej vojenskej prehliadky, sa 9.
mája 2018 v Moskve zúčastnili len dvaja zahraniční
hostia na najvyššej štátnej úrovni – izraelský pre-
miér a srbský prezident. Šéf izraelskej vlády do-
konca kráčal po boku ruského prezidenta v rámci
občianskeho podujatia NESMRTEĽNÝ PLUK, kde
státisíce ľudí nesú portréty svojich predkov, čo bo-
jovali v 2. svetovej vojne a mnohí z nich v nej za-
hynuli. Súčasný ukrajinský prezident akciu
NESMRTEĽNÝ PLUK označil za súčasť agresívnej
ruskej hybridnej vojny.

Stačí sledovať správy na internete, ktoré nená-
jdete v našich médiách hlavného prúdu. Nemám
na mysli konšpiračné teórie a obskúrne portály, ale

spravodajské a diskusné relácie oficiálnych rus-
kých a izraelských televíznych staníc. Napríklad –
z Tel Avivu vysiela pozoruhodná súkromná televízia
ITON TV v ruštine. V prospech Ruska veľmi výrazne
a často vystupuje niekdajší šéf jednej zo špeciál-
nych izraelských služieb Yakov Kedmi.

Prečo vždy mimoriadne dobre informovaný Iz-
rael sa odmietol solidarizovať s Veľkou Britániou
v súvislosti s aférou Novičok? Chápem, že podobné
otázky si určite nekladú a rozhodne na ne nevedia
odpovedať nielen slovenskí televízni propagandisti,

ale ani celá naša slávna politická
reprezentácia a výzvedná komu-
nita. Nehovoriac o veľmi aktív-
nom dobrom anjelovi
v bratislavskom prezidentskom
paláci, ktorý len amatérskym
spôsobom recituje prejavy, čo mu
píšu renomovaní agenti vplyvu
zaoceánskej veľmoci.

Profesionálnej stránke seriálu
je zbytočné venovať osobitnú po-
zornosť. Počnúc neraz nezrozu-
miteľným (akoby
tajnostkárskym) brblaním her-
cov, ktoré je často navyše preh-

lušené nevyváženou zvukovou úrovňou ruchov
a hudby, pokračujúc dialógmi, v ktorých sa na
angličtinu odpovedá do rusky a naopak, nekončiac
amatérskou predstavou policajta v utajení. V sku-
točnosti tajné služby a špeciálne policajné zložky
využívajú informátorov zo záujmového prostredia
a keby policajt prešiel k mafii, vždy by naňho hľa-
deli rovnako ako výzvedné organizácie nazerajú
na každého prebehlíka, ktorému nikdy neveria, vy-
ťažia z neho všetky poznatky, ale sami mu nepo-
skytnú nijaké informácie, ktoré by ešte nepoznal.
A napokon môže skončiť ako ten nešťastný bývalý
plukovník ruskej vojenský rozviedky, ktorý bol brit-
ským agentom – vyťaženým, vypočutým, odsúde-
ným, omilosteným a vymeneným, ktorý už nemal
pre Britov nijaký význam a navyše by mu museli
doživotne poskytovať a platiť nákladnú osobnú
ochranu, tak ho radšej otrávili, či priotrávili tesne
pred voľbami v Rusku a obvinili z toho ruského
prezidenta Vladimira Putina. 24. 5. 2018

72

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_01_2019_LIPA  15.04.19  14:58  Stránka 72



73

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Som živým dôkazom, že zázraky sa dejú
PAVOL JANÍK

Nevdojak som si spomenul na článok z mája 1992, ktorý o mne pod pseudonymom OTO RADAR pub-
likoval denník blízky Kresťanskodemokratickému hnutiu (KDH) a ktorý zo mňa – zrejme neúmyselne –
robí doslova zázračné dieťa, presnejšie prisudzuje mi nadprirodzené schopnosti vstúpiť do verejného ži-
vota už pred narodením. Veď posúďte sami.

Narodil som sa v roku 1956, ale podľa článku, ktorý mi zasvätil zbožný autor: “v päťdesiatych rokoch
písal proti nacionalizmu, cirkvi, západným mocnostiam, a tým sa podieľal na kampaniach žiadajúcich
smrť pre nevinne odsúdených.”

Ďalej: “proti účastníkom sviečkovej manifestácie, milionárovi Havlovi, miliardárovi J. Čarnogurskému
a spoločníkom, Charte 77 a chartistom vôbec.”

Ešte ďalej: “chváli súdruha Stalina za deportácie našich občanov do ZSSR a povraždenie 11 000 po-
ľských dôstojníkov v Katyni.”

A napokon ako: “člen ilegálneho vedenia KSČ, ustanoveného po 17. novembri 1989, priamo i nepriamo
riadi kampane proti lustráciám, ekonomickej reforme, reštitúciám a cirkvi.”

Iste chápete, že odvtedy ma už nič nemôže v živote prekvapiť a že čakám iba na to, kedy konečne prí-
slušné autority docenia moje transcendentálne vlastnosti a vyhlásia ma za svätého.

27. 3. 2019

Súkromná česká televízia Noe je podľa jej vlast-
ného profilu názorovo a nábožensky ZNÁŠANLIVÁ,
APOLITICKÁ, určená pre celú rodinu, založená na
tradičných KRESŤANSKÝCH hodnotách, ponúka di-
vákom DUCHOVNÚ HĹBKU a zdravý životný štýl BEZ
NÁSILIA a nemravnosti.

Preto ma mimoriadne prekvapilo, že v jej vysielaní
našla priestor tradične POLITICKY VYHRANENÁ relá-
cia Štefana Hríba Pod lampou, ktorú pôvodne uvád-
zala za NEkresťanské peniaze štátna Slovenská
televízia. Program medzitým zmutoval zo štúdiovej
podoby nekonečného a jednostranného tárania ná-
zorovo spriaznených hostí do medzinárodnej disku-
sie, v ktorej si prítomní navzájom rozumejú len
vďaka slúchadlám so simultánnym tlmočením.

V dojemnej atmosfére všeobecného neporozu-
menia na moderátorove otázky reagovali svojimi
DOGMATICKÝMI POLITICKÝMI monológmi podivu-
hodné postavy, reprezentujúce postoje od nekritic-
kého obdivu súčasného ukrajinského režimu cez
nabádanie na jeho prenos do Bieloruska až po od-
mietanie politiky českého prezidenta Miloša Ze-
mana a maďarského premiéra Viktora Orbána,

pričom jediným spoločným menovateľom bola du-
chovne HLBOKÁ a KRESŤANSKY úprimná NENÁ-
VISŤ k všetkému ruskému ako univerzálnemu
symbolu jediného ZLA na Zemi, ktoré treba bez-
podmienečne odstrániť.

Kuriózne je, že Štefan Hríb, ktorý na Slovensku
patrí do skupiny ľudí, čo sa nikdy nezmierili s po-
kojným a kultivovaným rozdelením Českosloven-
ska, dnes podnecuje ozbrojené konflikty medzi
národmi a občianskymi komunitami na území ni-
ekdajšieho Sovietskeho zväzu a jeho okolia. Keďže
česká televízia Noe je súkromná a slovenský mo-
derátor Štefan Hríb vynikal nehoráznymi faktúrami
za externe dodávanú reláciu štátnej Slovenskej te-
levízii, otázkou ostáva – kto, prečo a v akej výške
financuje tento typ MILITANTNEJ PROPAGANDY,
ktorú možno bez zveličovania označiť za súčasť in-
formačnej vojny, balansujúcej na hrane rozpútania
tretej celosvetovej konfrontácie s nepredstavite-
ľnými tragickými dôsledkami.

Na záver už len odporúčam, aby sa relácia tele-
vízie Noe premenovala na PO NÁS POTOPA.

20. 5. 2018

Po nás potopa?
PAVOL JANÍK
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Schizofrénia USA
PAVOL JANÍK

Hlavnou inštitúciou na garantovanie globálnej
superiority Spojených štátov amerických je Orga-
nizácia severoatlantickej zmluvy (NATO – North At-
lantic Treaty Organization), menej podstatnou, hoci
dôležitou zložkou vplyvu zaoceánskej veľmoci je
projekt Európskej únie (EÚ), ktorá má byť protiváhou
Ruskej federácie, ale nie konkurentom USA, preto
Európa nesmie disponovať svojou spoločnou armá-
dou a vlastnou kontinentálnou spravodajskou služ-
bou, aby nestratila totálnu bezpečnostnú závislosť
od Washingtonu. To je základom zahraničnopolitic-
kej schizofrénie (rozdvojenosti) Bieleho domu.

Jedným z tradičných nástrojov propagandistic-
kého pôsobenia State Departmentu (Ministerstva
zahraničných vecí USA) sú výročné správy o poru-
šovaní ľudských práv, ktoré vždy vyvolávali opráv-
nené pochybnosti, prečo si jedna veľmoc dovoľuje
kritizovať nedostatky v iných krajinách a prehliadať
vlastné ešte vypuklejšie problémy rovnakého cha-
rakteru. Kým išlo o medzinárodné pôsobenie proti
skutočným či domnelým oponentom Washingtonu,
bolo to vcelku jasné a priehľadné, ale teraz sa schi-
zofrénia Bieleho domu výrazne prehĺbila.

Ak State Department oficiálne kritizuje svojho
spojenca v rámci NATO – Slovenskú republiku, vrá-
tane jej nedávneho premiéra, pričom sa celá argu-
mentácia začína a končí informáciami z médií,
znamená to, že má Washington na základe neja-
kých neznámych dôvodov záujem, aby naša krajina
prestala byť členom NATO a EÚ? Dohodli sa USA
s Moskvou na obnovení nárazníkového pásma či
neutrálnej zóny v strednej a východnej Európe? To
je veľmi nepravdepodobná úvaha. Oveľa realistic-
kejšie sa javí úsilie USA zvýšiť tlak na krajiny, ktoré
si udržujú symbolické zvyšky suverenity a nie sú
vo všetkých otázkach dôsledne riadené výlučne
z pôdy amerického veľvyslanectva.

Biely dom tak chtiac-nechtiac očividne potvrdil,
kam až siahajú korene pokusu o štátny prevrat na
Slovensku, ktorý sa zatiaľ čiastočne nevydaril a ne-
pochybne bude v rozmanitých podobách a v roz-
ličnej intenzite ďalej pokračovať.

Americké mocenské elity si naozaj mohli odpus-
tiť nešťastné zaradenie Slovenskej republiky medzi
krajiny, ktoré majú problémy s dodržiavaním ľud-
ských práv. Predovšetkým ukázali prstom na seba

vo vzťahu k všetkým doterajším špekuláciám, kto
si objednal dvojnásobnú politickú vraždu, ktorá
spustila vlnu masových protestov s cieľom zmeniť
výsledky demokratických volieb v súčinnosti s pre-
zidentom.

Korupcia nie je ani slovenský vynález ani mi-
estne špecifikum. V lobizme a obskúrnom financo-
vaní politického života sú nespornými majstrami
sveta práve Spojené štáty americké, nehovoriac
o ich prístupe k riešeniu problémov s neprispôso-
bivými menšinami, ktorý sa začal genocídou
pôvodných obyvateľov a neskočil sa pretrvávaním
rasovej neznášanlivosti. Slovensku sa už počas so-
cializmu podarilo umožniť ambicióznym osobnos-
tiam z rómskej komunity dosiahnuť výrazné
úspechy nielen v oblasti hudby, ale aj v iných ume-
leckých, vedeckých a pedagogických disciplínach,
vrátane sféry riadenia.

Napokon len sucho poznamenajme, že v inkrimi-
novanej správe State Departmentu sú želania určitých
slovenských politických kruhov vydávané za objek-
tívne zistenia americkej diplomacie, ktorá v skutoč-
nosti dozaista nie je odkázaná na informácie z médií,
pretože – ako každá zahraničná služba na svete –
slúži v rámci presadzovania vlastných mocenských,
vojenských a ekonomických záujmov predovšetkým
na legalizáciu svojich výzvedných organizácií. Navyše
– volanie po zatýkaní slovenských politikov nebez-
pečne koketuje s oživovaním hystérie, ktorej predsta-
viteľom bol v 50. rokoch 20. storočia senátor Joseph
McCarthy, keď mnohých ľudí postihovali len na zá-
klade vágnych podozrení, vrátane geniálnych vedcov
(Robert Oppenheimer) a slávnych umelcov (Charlie
Chaplin, Jiří Voskovec či Arthur Miller).

18. 5. 2018
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Hlas ľudu = nehlasovalo 58,21 % voličov
PAVOL JANÍK

Aj druhé kolo volieb hlavy Slovenskej republiky VYHRAL NIKTO, lebo 58,21 % voličov si z možnej per-
sonálnej ponuky VYBRALO NIKOHO. V prvom kole to bolo 51,26 %, teda počet nehlasujúcich občanov vi-
diteľne narástol, čo primerane znižuje reálny mandát novej prezidentky. Pri volebnej účasti 41,79 %
Zuzana Čaputová získala 58,40 % a Maroš Šefčovič 41,59 %, čiže aj rozdiel medzi kandidátmi sa výrazne
zmenil v neprospech právoplatne zvolenej prezidentky. V prvom kole Maroš Šefčovič nedosiahol ani po-
lovicu jej hlasov, v druhom kole sa k nej výrazne priblížil. 

Prvá žena v prezidentskom úrade by si pri elementárnej sebareflexii mala uvedomiť, že zďaleka nere-
prezentuje všetkých občanov, pretože ju viac ľudí odmietlo, ako za ňu hlasovalo. Je to zároveň vizitka
kredibility tzv. demokratického systému, v ktorom väčšina občanov vôbec nie je zaujímavá, podstatné je
len dostatočné množstvo peňazí, ktoré akúkoľvek neznámu osobu môže za niekoľko mesiacov dosadiť
do najvyššej štátnej funkcie, vybavenej rozličnými právomocami, vrátane kompetencií hlavného veliteľa
ozbrojených síl. 

Potvrdil sa aj môj predpoklad, že na základe výsledkov prvého kola sa zmobilizujú odporcovia Zuzany
Čaputovej, ktorá sa prezentovala sloganom POSTAVME SA ZLU (správne po slovensky: postavme sa proti
zlu), čím nevdojak predznamenala, že v druhom kole podstatná časť voličov môže na rovnakom základe
vyhodnotiť ako ZLO práve ju. 

Na tom, že skúsený profesionálny diplomat a podpredseda Európskej komisie (čiže vlády Európskej
únie) Maroš Šefčovič neuspel v súťaži s občianskou aktivistkou okresného formátu, sa podpísalo niekoľko
významných okolností. Tým, že doterajší kontroverzný prezident si dal záležať na tom, aby rovnako ocenil
kvality a osobnostné predpoklady oboch kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola, zámerne a zákerne
znížil šance Maroša Šefčoviča, lebo pred verejnosťou ich – ľudovo povedané – strčil do jedného vreca.
Tak Maroš Šefčovič prestal byť pre mnohých ľudí vnímaný ako zreteľná alternatíva vo vzťahu k Zuzane
Čaputovej. 31. 3. 2019
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Klamať je (vždy) povinné?
PAVOL JANÍK

Nechcem bagatelizovať význam sviečkovej
manifestácie z 25. 3. 1988, hoci sa na nej zú-
častnila iba nepočetná hŕstka ľudí – prevažne
starších žien so sviečkami a s dáždnikmi. Med-
zičasom rozličné médiá a rôzni ľudia, ktorí síce
neboli priamo na mieste podujatia, ale niekde
v neďalekom okolí, hovoria o tisíckach demon-
štrantov, vodných delách, hasičoch, použití
psov, plynu a vôbec o surovom zásahu polície.
V skutočnosti nikto nebol zranený a účastníkov
kropili polievacie autá technických služieb
mesta Bratislavy. Keďže je dnes primátorom
nášho hlavného mesta vnuk vtedajšieho minis-
tra kultúry, mohli by sa čistiace vozidlá konečne
začať používať častejšie – s výnimkou nepriaz-
nivého počasia, teda keď mrzne, alebo prší.

Mimochodom – niekdajší šéf rezortu kultúry
Miroslav Válek – po zmene režimu
na prelome posledných dekád 20.
storočia – na otázku, či bol mocen-
ský zásah proti účastníkom sviečko-
vej manifestácie primeraný,
odpovedal, že zákrok vôbec nebol
potrebný.

Kľúčovým problémom sviečkovej
manifestácie bol a navždy zostane
jej náboženský charakter. Po pre-
vratných spoločenských zmenách
sa medzi veľkým množstvom strán
rýchlo vytvorili aj dva subjekty, ktoré
splnili dôležitú úlohu – oddeliť kato-
licizmus (KDH) od národnej myšli-
enky (SNS), aby sa nezopakoval
historický debakel, keď splynutím spomínaných
ideových platforiem vznikla HSĽS, ktorá dospela
k antisemitizmu, ku kolaborácii s nemeckým
nacizmom a napokon k tomu, že ju po 2. sveto-
vej vojne zakázali. 

V súvislosti s voľbami z roku 1946 zakázaná
HSĽS hľadala východisko z bezvýchodiskovej si-
tuácie vo vstupe do tradične evanjelickej Demo-
kratickej strany. Tá síce vyhrala voľby so ziskom
60 %, ale v podmienkach centralizovaného
štátu sa z Čiech prenieslo na Slovensko víťaz-
stvo komunistickej strany, čo predznamenalo
nasledujúci vývoj, ktorý vo februári 1948 vyústil

do procesu apliká-
cie socializmu so-
vietskeho typu –
so všetkými dô-
sledkami. 

Po štyroch de-
saťročiach niek-
dajšieho systému
a po troch desať-
ročiach kapita-
lizmu neutícha
spor medzi ľuďmi,
ktorí v jednom i druhom režime nekriticky vidia
výlučne pozitíva či negatíva. Napriek tomu, že
napríklad generálny tajomník ÚV KSČ a prezi-
dent ČSSR JUDr. Gustáv Husák bol v 50. rokoch
politický väzeň, ktorého odsúdili ako buržoáz-

neho nacionalistu na doživotie a po desiatich
rokoch ho prepustili v roku 1963. Do verejného
života sa vrátil ako podpredseda vlády v roku
1968. Podobné skutočnosti však fanatických
stúpencov či odporcov socializmu nejako oso-
bitne nezaujímajú. 

Načrtnutá téma už presahuje rámec mojej
poznámky na okraj nesporného a znepokojujú-
ceho faktu, že žijeme vo svete krivých zrkadiel,
kde rozmanité médiá a všelijaké osoby akoby
pokladali za svoju povinnosť vždy a o všetkom
klamať.

25. 3. 2019
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Byl to silny zažitek, bo každy, kdo tu udalost ten-
krat zažil, si do dneška pamatuje, kde ten den byl,
co robil a jaky blby pocit měl, když se dival na ty
padajici baraky.

Tuž zhrňme si, co se vlastně stalo, bo mladi už
nevi, o co šlo a v televizi jim to tež neřeknu.

Dvě letadla řizena unoscama ze Saudske Arabie
narazila před začatkem pracovni doby do dvuch
vysokych baraku. Kdyby si saudskoarabšti synci
kupili listky na pozdějši let,
zabili by přes 50 tisic nepřa-
tel, keři by už byli na šichtě.
Jen diky humanytě a ohle-
duplnosti těchto synku tak
zahynuly enem tři tisice
blaznu, keři chodi do roboty
včas.

Tři železobetonove ba-
raky se diky narazu dvuch
letadel po nějake době ze-
sypaly přesně do svojeho
pudorysu, což se nikdy
předtim ani nikdy potom
u žadneho železobetono-
veho baraku nestalo.

Třeti letadlo, 38 m široky Bojing 757 zrobil v šes-
timetrove vyšce otočku o 270° a vešel se do pět
metru široke ďury v Pentagonu zrovna v mistě, kde
byly uskladněne dokumenty o rozkradani vojen-
skeho rozpočtu ve vyšce několika miliard dolaru.

Čtvrte letadlo, kere miřilo na ten třeti barak,
mělo jakesik potiže a spadlo samo. Nenarazilo tak
do teho třetiho baraku, ale to nevadi, on pak stejně
spadnul sam.

Ňujorske baraky byly tedy rozdrcene na azbe-
stovy prach, enem cestovni pas hrdinneho Sauda
Muhamada Atty byl nalezeny neporušeny, jak 12.
9. prohlasil v CNN minyster spravedlnosti SSA.

Vše by tedy nasvědčovalo, že se bliži utok na
Saudsku Arabiu. SSA ovšem byly fikane a neče-
kaně zautočily na Afghanystan, bo udajny planovač
utoku, saudskoarabsky byvaly spolupracovnik CIA
s bosenskym pasem na jmeno Usama se pry scho-
vaval kajsik v afghanske noře. Měli zme štěsti, že
se nešel schovat na Čeladnu, to by Ameryčani zau-

točily na Beskydy a svrhly by tehdejši Zemanovu
vladu.

Bohužel, Usama, kery měl problemy s ledvi-
nama, nohama a tak, jim zdrhnul. Ameryčani si
mysleli, že se schoval v Iraku, a tak zničili Irak
a nechali zabit jineho byvaleho spolupracovnika
CIA Saddama, bo jim nechtěl prodavat ropu za
dobre ceny.

Ale ani tam Usamu nenašli.

Našli ho teprve v Pakistanu, kde celu tu dobu
v klidu žil, živil se jako jutuber a robil děcka svojim
manželkam. Překvapivě Ameryčani Pakistan nevy-
bombardovali jako Afghanistan a Irak, stačilo jim,
že přiletěli dvěma vrtulnikama, Usamu střelili do
čela, pak ho hodili do mořa a jako dukaz oddanosti
nechali Pakošum jeden poškozeny vrtulnik.

No a tym přiběh konči.
Baraky plne rakovinotvorneho azbestu byly zbu-

lane a postavene byly jine z dobře zrobenych poji-
stek. Iračani už prodavaju ropu za rozumne ceny,
Ameryčani v Afghanystanu furt cosik hledaju aji po
17 rokach a češti vojaci na ně davaju pozor, aby se
jim nic nestalo.

„A počujtě, major, nie je to akésik absurdné?“
„Čo je to absurdné, Kefalín?“

LADISLAV VĚTVIČKA
odborny analyzator Mlade Fronty Fčil
VĚTVOVINY. Září 2018
https://vetvicka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=678
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Už je to 17 roku, co dvě letadla narazila
do dvou baraku a tři z nich spadly 
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Tady přece nejde o blbych 50 milionu
ani o rybařeni v Artěku…
LADISLAV VĚTVIČKA

�Konečně! Buch je mi svědkem, že sem teho
chlopa nikdy neměl rad a nikdy sem o něm nic po-
zityvniho nenapsal. Co sem tež měl o něm napsat
pozityvniho?

Že v době největši prosperity tohoto statu nas
zadlužil o dalši stovky miliard? Že se podilel na de-
vastaci českeho živnostenskeho prostředi? Že za-
dupava do země posledni vyhonky maleho
podnikani a bere duchodcum aji tu posledni radost
z male zahulene knajpy nebo maleho ubytovani?
Že jeho poskoci na finančakach kriminalizovali a li-
kvidovali česke firmy?

Mnozi si řikaju – tak, a fčil konečně končiš, Andy.
Nic ale není černobile, jak na první pohled vypada.
Poďme si zrekapitulovat vyvoj:

– V roce 2007, kdy je malemu Andymu nějakych
24 let, předava mu (a jeho společnikum) tata re-
kreačni firmu Čapi hnizdo, aby se naučil obchodo-
vat. Bo je to firma mala, enem take hnizdečko,
žadaju v bruseli o dotaci pro malu firmu

– V roce 2008 opravdu ziskavaju z brusele 50
milionu Korun

– V te době pry měla tatova firma Agrofert zisk
před zdaněnim okolo 10 miliard. Kdyby tata nebyl
lakomy a synkovi tych 50 milionu věnoval ze svo-
jeho a ne z bruseliho, mohl si ušetřit dnešni pro-
blemy. Pro vašu představu – 10 miliard oproti 50
milionum je v poměru tolik, jak byste v hospodě za
oběd ve vyši 100Kč dali dyško 50 haliřu.

– V listopadu 2011 zaklada Andy starši politycky
spolek Akce nespokojenych občanu – ANO. V roce
2013 ziskava překvapivě ve volbach do sněmovny
druhe misto za ČSSD.

– 2013: mlademu Andymu, pilotovi Bojinga se
moc nedaři, z pozice komerčniho pilota se mu ne-
povedlo pravděpodobně kvuli psychologickym tes-
tum dokončit testy nutne pro pozicu druheho pilota
a kapitana letadla. Jeho kolegove tvrdi, že „pře-
stože vypada zcela zdravě, evidentně ma jakysik
problem„. Podle bulvarnich deniku ma problem
přizpusobit se dominantnim osobam, respektyve
příliš se přizpusobuje, což je na pozici druheho pi-
lota letadla docela pruser, že…

– 2014: mlademu Andymu se nedaři ani jako pod-
nikateli, jeho firma Čapi hnizdo je v minusu cca 30
milionu. Podnik tedy přebira zpět skupina Agrofert

– 2017: Policajti tvrdi, že ta mala firma až tak
mala nebyla a rozdavaju obviněni v kauze Čapi
hnizdo (včteně Andyho staršiho i mladšiho)

– Jaro 2018: Agrofert, aniž by se to po něm chtělo,
vraci dotaci 50 milionu korun. Tak mě napada, že je
něco zvrhleho na teto multykulturně socialni přitom-
nosti. Najdou vam 7 milionu v krabici od vina, a ty
nikomu nechybi, nikdo je nechce vratit. Vratite 50
milionu a nikdo se neraduje, nikde neni poznat, že
by za to kdosik cosik postavil a vylepšil tym život
nam všem. (Na druhe straně, když rozbijete male
podnikani, znechutite lidem život, slibujete za to 18
miliard, školky pro děcka, kere se nerodi, nove kryky
pro duchodce, keři je nechtěju, a po par letech je
jasne, že kapřici nepřipluli, školky nejsou, duchodce
dostal stokorunu navic, přitom nam všecko zdrahlo,
tež to nikomu nevadi. Divna doba)

– Jaro 2018: Pojďme fčil do oblasti velkych
peněz, tedy peněz pro opravdu velke kluky. Andy
starši tvrdi, že je pro dostavbu Dukovan a Temelina,
že je to dobrá investice do budoucna Česke repub-
liky. Investyce bude asi za 500 miliard korun. Mala
varianta, tedy dostavba Dukovan by přišla na 200
miliard. To je furt docela dost peněz. Do tendru se
přihlasilo 6 firem
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– Podzim 2018: přichazi šok – dva dny po nav-
štěvě minystra obrany USA v ČR Andy všecky šo-
kuje, když přichazi s tvrzenim, že by investycu
raději o 10 roku odložil a enem trochu (desetinu
ceny – blbych 20 mld) by nasypal do modernyzace.

– Co se stalo? Slovensky synek v čele česke
vlady se dostal do neřešitelne situace. Ve zpravě
o tendru na dostavbu elektrarni se pry piše, že
rusky zajemce Rosatom je jedinym vhodnym kan-
didatem, kery može dostavět Dukovany a to z du-
vodu jaderne bezpečnosti. Westinghouse stavět
nemože kvůli nekompatybilitě se starou dukovan-
skou elektrárnou, Rosatom ale tež stavět nemože,
z politických duvodu, bo to by narušilo česko –
amerycke vztahy, a to by Andy tež neustal.

– Andymu došlo, že nejlepší bude nestavět nic,
enem trochu zmodernizovat to stare. Tym ovšem
proti sobě poštval amerycke synky. Westinghouse
je totiž dlouhodobě ve važnych problemach, od
roku 2017 byl v ochrannem režimu – praktycky ve
fazi bankrotu. Na jaře tohoto roku byl očištěn od
dluhu a potřebuje dostavět Dukovany ať se robi co
se robi.

– Když 30. října Andrej Babiš cuknul a rozhodl
se nedostavět Dukovany, aby si nemusel zavdat
s Američany (Westinghouse) nebo s Rusy (Rosa-
tom), došlo k rozhodnuti sestřelit vládu Andyho
stejně, jako byla kvůli dostavbě Temelína sestře-
lena v roce 2013 vlada Nečasa, který se prořekl,
že ruský Rosatom má největší šance na to, aby vy-
hrál tendr o Temelin. To synci z Ameryky nemohli
dopustit a na dostavbě Temelína Westinghousem
trvaju. A neuhnu. Andy samozřejmě vi, že jediny,
kdo može Temelín dostavět (což životně nutně po-
třebujeme) v patřične urovni bezpečnosti, kvalitě
a v neposledni řadě s jistou finančni unosnosti, je
rusko-česke konsorcium. Pokud by se měl konat
regulerni tendr, nemože ho vyhrat nikdo jiný. Po-
lozkrachovalý Westinghouse je pouze vytunelovaná
katastrofa.

– Mezitym někdy na přelomu zaři a řijna Slon-
kova s Kubikem (přes svuj server neovlivni.cz fi-
nancovany i ze Sorošovych peněz) dostavaju tip na
misto pobytu Andy junyjora. Navštěvuju ho a toči
svuj rozhovor s nim na kameru ukrytu v gugl bry-
lach. Přestože oba poznavaju, že Andy junyjor je
psychicky v hajzlu (anebo pod lekama, což je to
same), rozhoduju se jako hyjeny tento rozhovor
zveřejnit, aniž by mlady Andy tušil, že byl nahra-
vany.

– Oslovuju režisery Klusaka s Remundu (znate
určitě filmy Česky sen nebo Svět podle Daliborka),
a vytvařaju pseudodokument, jehož jadrem je ne-
chutny rozhovor s nemocnym člověkem, točeny
bez jeho vědomi tajnou kamerou. A fčil se čeka na
vhodne datum.

– To přichaza odpoledne 12. 11. A tak dva tydny
po vyroku, že se jaderne bloky stavět nebudou, při-
chaza pokus o statni převrat v době, kdy je Andy
v cizině. Šest demagogickych stran v utery rano
13. 11. na zakladě teho, co jejich šefove viděli
večer před tym na fejsbučku, žada pad vlády.

– Den pote přijižďa 14. 11. za Andym amerycky
minyster energetiky. Asi se ho chce zeptat, jestli
nezměnil názor na Westinghouse dřiv, než bude
rozjeto další kolo barevneho převratu…

A tak moji mili vesničani! Vzhuru k televizam! Byl
rozehrany pokus o barevny převrat v přimem pře-
nosu, nadherně načasovany na okamžik, kdy slo-
vensky předseda česke vlady tu nebyl; a naopak par
dnu před vyročim, kdy obvykle hlupe a nevzdělane
děcka ze škol vylizaju na ulicu a mavaju červenyma
kartama a jinyma fanglama. A to se može hodit.

Je nabito a mafiani se možu radovat…

PS: Z té „reportáže“ je jasné, co je jejím účelem:
má padnout vláda Andreje Babiše, protože přece
takové hovado, které nechá unášet vlastní děti ne-
můžeme nechat vládnout. Reportáž je spuštěna
měsíc po volbách, ze kterých sice plyne, že ANO
neposílilo, ale o ztrátě politického vlivu není možno
ani náhodou se bavit. Objevuje se také v momentě,
kdy se Andrej začíná „stavět na zadní“ ohledně ce-
lounijní politiky vůči migrantům a dalším eurounij-
ním výmyslům. Odmítl pakt OSN o migrantech,
a jestli je něco jisté, pak to, že kdyby jeho vláda po-
depsala Istanbulskou smlouvu, bude to mít ANO
v nadcházejících eurovolbách opravdu hodně, ale
hodně těžké… Za této situace, kdy je „eurounijní
orientace“ vlády ČR ohrožena, je nutno přijít s dis-
kreditací nejvyššího kalibru. A tou také uvedená
reportáž je…

Tož tak. A pokud si date jedna a jedna dokupy
a chcete vědět, co robil mlady Andy na Krymu, pak
tady mate odpověď. A po přečteni pochopite, jake
je svinstvo točit na tajnu kameru rozhovor s ne-
mocnym člověkem…

Článek vyšel na serveru ladikvetvicka.cz/, na
blogu Ladi Větvičky a také na ProtiProudu a na Zvě-
davci. 17. 11. 2018 
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SYRSKE DĚCKA PATŘI DO SYRIE, 
NE K TETCE DO KROMĚŘIŽA 

To by mě zajimalo, kde ti pambičkaři chodi na
take hodne tety. Všeci si dobře pamatujeme, jak
jedna taka nas libeznym hlaskem přesvědčovala,
že Libanonska smlouva je cosik fajneho a my zme
uplně hlupi.

Blebleble… a nenechte se strašit! Ještě že ty
internety mame a možeme si připomenut, co by
dneska KDU – SSM raději smazala. Ale co internet
schvati, už nikdy nenavrati…

Fčil se probudila jina teta ze stejne partaje, kera
je v Europarlamentu činna jako členka Vyboru pro
rovne pohlavi. Kdyby jen seděla a nic nerobila, bylo
by to lepši, aspoň by nerobila ostudu. Ale to ona
ne. Před měsicem se tato hodna teta pustila do
dyplomacie a vyžadovala odvolani Evy Filipi, naši
velvyslankyně z Damašku, bo se ji zdalo, že je tam
moc aktyvni. Fčil zas navštivila jakysik tabor
v Řecku a začalo ji byt lito batolat, kera se sama
bez rodiču vybatolila ze Syrie, přešla zelenu hra-
nicu do Turecka a doputovala do Řecka.

A hned se ji v hlavě zrobil napad, že byzme ty
batolata mohli ukrast pro sebe.

Pote, co slovensky premier česke vlady prohla-
sil, že to je jakysik tunel, ozvala se tetka znova:
„Vlada by mohla mět tyto teenagery pod dohle-
dem, vzdělavat je a pusobit na ně, aby to byli dobří
lidé…“ Aha, tak naraz už to nesu plavačci v košiku,

už to su teenageři. Ty děcka dneska rostu jak
z vody…

A jak si to teta z Kroměřiža představuje? Necha
je ubytovat ve Strakovce a vlada je bude vzděla-
vat? Tuž na to se těšim. Endy je može učit spisovnu
češtinu. Malačova je može učit ekonomice a Šile-
rova je može učit počitat. Ombucmáňa je može
použivat jako agenty provokatery a tak z nich vy-
chovame spořadane občany.

Syrske děcka patři Syřanum! Nemame pravo
krast cizi děcka. Valka je u konca a pokud ji Zapad
v posledni baště teroristu v Idlibu zas nerozfuka
tym, že tam zas nafinguje jakysik chemicky utok,
nebo nerozstřila cosik jineho, tak vypukne hluboky
mir. Mimochodem, na pobřeži mořa v Latakii a dal-
šich městach je mir furt, pokud nepočitame ty ra-
kety z francuzkych lodi a izraelskych letadel. Na
co teda ještě čekaju uprchlici v taborach? Na ně-
mecke davky?

Syrske děcka nemaji co robit v taborach a už
vubec ne v Kroměřiži. Patři do škol v Syrii. A pokud
kdosik tak touži po přitomnosti dvacetiletych
chlapcu, keři tvrdi, že jim je 15, tak si je snad može
zajistit i jinak.

18. 9. 2018  
LADISLAV VĚTVIČKA, hlasatel pravdy a lasky
Větvoviny
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E-mail
Datum: 16. 11. 2018 13:33:58
Předmět: Zrada Čechů od amerických zaprodanců
Sarajevo II, Nečas II, Kuciak II = Babiš X 
Pouhé 4 dny před 17. listopadem a v době, kdy je premiér v cizině, probíhá v ČR pokus o destabilizaci

země a svržení vlády!
Důvodem bezprecedentního útoku na Andreje Babiše a jeho rodinu je dostavba 2 energobloků jader-

ných elektráren Temelín a Dukovany! Babiš na poslední chvíli Američanům cukl a toto je výsledek!
Bakalovy bestie byly poštvány na psychicky vážně nemocného člověka, Andreje Babiše ml., žijícího

s matkou ve Švýcarsku. Ve 22 minut trvajícím setkání se dvěma tzv. investigativními novináři, kteří nějak
záhadně vyčenichali jejich adresu a dostali se až ke dveřím jejich bytu, kde je neohlášeni doslova přepadli
a zaskočili, navíc s podlostí sobě vlastní celou tuto svou přítomností vynucenou rozmluvu na chodbě
před bytem natáčeli kamerou, skrytou v brýlích (!!!). (Nesvéprávný) Andrej Babiš ml. těm dvěma hyenám
mimo jiné řekl, že otec ho na Ukrajinu a na ruský Krym uklidil, dokonce prý unesl, aby nemohl vypovídat
ke kauze Čapí hnízdo, kde je sám jako obviněný. (Jeho matka, stojící kousek od něj, tyhle tzv. novináře
měla hned vyrazit z domu, a ne jim se synem, trpícím schizofrenií, věnovat svůj čas). Následně pod touto
stále v mainstreamových médiích opakovanou záminkou pražská kavárna a havloidi chystali a chystají
demonstrace, chtějíc takto svrhnout demokraticky zvolenou Babišovu vládu!
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Ve zpravodajské branži je termín honeytraps ši-
roce znám, tento nástroj se užívá po staletí. Větši-
nou jde o nalákání muže atraktivní ženou, nicméně
třeba východoněmecká Stasi měla dobře cvičené
mužské agenty (říkali jim Romeo), kteří sváděli po-
starší osamělé západoněmecké sekretářky a tahali
z nich informace.

V kauze syna českého premiéra na Krymu máme
zatím jen malou část informací. Ruský průvodce
syna českého premiéra pan Protopopov v rozhovoru
pro Právo tvrdil, že psychicky oslabenému synovi
premiéra představil ženu, kterou mu doporučil jeho
známý. Pak ho na Ruskem okupovaném Krymu ne-
chal minimálně několik týdnů samotného jen s ní.
Tento rozhovor doporučoval a sdílel sám český pre-
miér, takže to je oficiální verze událostí. Existují také
fotky premiérova syna s touto ženou.

Jak se syn premiéra na Krym dostal (únos/neú-
nos), pro tento aspekt případu není důležité. Kaž-
dopádně tam evidentně byl, a přestože byl
v psychicky nelehké situaci (plus sám v cizím pro-
středí vojensky okupovaného území), byla mu dle
slov jeho ruského průvodce defacto dohozena kon-
krétní žena. Už to samo o sobě je výrazně pode-
zřelé. Když známe obvyklé fungování ruských
zpravodajských služeb, můžeme vymodelovat ně-
kolik možných scénářů.

FÁZE 1: VYTVOŘENÍ DETAILNÍHO PSYCHOLOGIC-
KÉHO PROFILU CÍLOVÉ OSOBY

– Pokud se na vámi plně ovládané území dostaví
syn premiéra země, kterou potřebujete k něčemu do-
tlačit (obří zakázka na Dukovany pro Rosatom), první
prioritou je dostat se do blízkého okolí dané osoby –
premiérova syna. Odposlechy komunikace a kon-
stantní sledování jeho pohybu jsou v tak kontrolova-
ném prostředí Krymu naprostý základ. Krym je
defacto vojenská základna úzce sledovaná GRU i FSB,
je to takový skleník, ve kterém ruští zpravodajci sle-
dují každého cizince. Takže během několika dní víte
přesně, s kým a jak komunikuje, jaká je jeho denní
rutina, co pije, co je pro něj důležité přes den dělat.

– Vytvoříte psychologický portrét. Pokud je člo-
věk ještě v těžké osobní situaci kvůli případné psy-

chické nemoci, tak je to o to jednoduší. Takové lidi
jde ještě lépe ovládat a manipulovat. Víme také, že
byl se svým ruským průvodcem „na dovolené“
v Kaliningradu na jaře 2016, což je další ruská vo-
jenská základna. Už tam mohl být vytvářen jeho
psychologický profil, téměř jistě byl jako syn čes-
kého vicepremiéra a pravděpodobného budoucího
premiéra, úzce sledován jako VIP cíl.

FÁZE 2: NAVÁZÁNÍ ÚZKÉ OSOBNÍ VAZBY
– Na základě těchto informací je zvolena me-

toda, jak se k němu dostat nablízko. Sám pan Pro-
topopov řekl, že si daná dívka po několika
desítkách minut se synem premiéra sedla a de-
facto se o něj starala. Syn českého premiéra byl
dle dostupných informací v naprosto neznámém
prostředí ponechán sám s touto ženou. A nevíme
kým dalším. Skrze blízký osobní vztah lze psy-
chicky zranitelného člověka dost jednoduše ovlá-
dat a manipulovat, zvlášť když máte jeho detailní
psychologicky profil (viz FÁZE 1). To je třeba věc,
na které před lety v Česku pracoval ruský zpravo-
dajec pan Rachardžo, než byl odhalen. Vytvářel
psychologické profily českých generálů, aby je pak
jiní zpravodajci mohli zkoušet rekrutovat na zá-
kladě identifikovaných slabostí.

FÁZE 3: VYTĚŽENÍ INFORMACÍ
– Jakmile máte blízký přístup k dané osobě, její

velkou důvěru (FÁZE 2) a psychologický profil
(FÁZE 1 i 2), tak můžete začít z cílové osoby vyta-
hovat informace. Pokud to je ještě přes osobní ro-
mantický vztah, je to ještě jednodušší. Historie zná
stovky takových případů. Syn premiéra velmi prav-
děpodobně neměl k dispozici utajované nebo cit-
livé informace o politice českého státu, takže to se
nedozvíte. Ale o to v tomto případě nejde, tato cí-
lová osoba není zdroj informací uvnitř armády, kde
o podobné informace jde. V případě syna premiéra
vás zajímá, cokoliv se dozvíte o premiérovi, jeho
soukromí, rodině, způsobu přemýšlení a jednání,
které není veřejně známé.

– Jeho psychicky nalomený syn (s možnou psy-
chiatrickou diagnózou) je k tomu dobrým zdrojem,
pokud ho máte po dobu týdnů v defacto pevně

O čem se pořádně nemluví
v kauze premiérův syn na Krymu
JAKUB JANDA

Lipa_01_2019_LIPA  15.04.19  14:58  Stránka 81



kontrolovaném prostředí v úzké blízkosti ženy,
které důvěřuje. Cíl je jednoduchý – vytvořit si co
nejdetailnější znalost osobního jednání premiéra
státu EU a NATO, ať už jde o jeho slabiny, vztahy
s lidmi v rodině, a tak dále. Díky tomu v budoucnu
můžete vést své další operace. Nebudu tu rozvá-
dět, jaké možnosti se otevírají, aby to nepůsobilo,
že tvrdím, že se to u premiéra Babiše stalo. To ne-
tvrdím. Jen říkám, že takhle obvykle ruské zpravo-
dajské služby postupují. A bylo by divné, kdyby
v případě takto zlaté šance postupovaly jinak.

FÁZE 4: MOŽNÉ VYDÍRÁNÍ NEBO STRAŠENÍ
– Zde jsme ve fázi spekulací, protože netušíme,

kdy a jak dlouho přesně premiérův syn na Krymu
byl, kdo ho kdy doprovázel, jaký přesný profil měla
daná žena, jeho průvodce včetně tchána tohoto
průvodce. Také nevíme, jakou komunikaci měl sám
premiér se svým synem v té době, jakou případnou
komunikaci měl s lidmi okolo něj. Zdali někomu
něco slíbil, nebo zdali mu bylo jen jasně naznačeno
– podívej se, jak pevně v rukách máme nebo mů-
žeme mít tvého syna. To jsou otázky, na které ve-
řejně neznáme odpověď. Netušíme, zdali tam syna
vědomě nechal odvézt český premiér, netušíme,
jak se syn dostal zpět. Netušíme, zdali byl během
těch několika týdnů vytvořen kompromat týkající
se premiérova syna, který může být premiérovi při-

pomenut v době, až bude rozhodovat o něčem dů-
ležitém.

----------------—
Jsou to citlivé otázky. Zvlášť v okamžiku, kdy je

premiérův syn možným pachatelem v kauze Čapí
hnízdo, tak evidentně slabým místem premiéra
v této ruské části tohoto příběhu. A kdy je chudák
v psychickém stavu, který není ideální – ať už má
nebo nemá schizofrenii.

Tímto příběhem chci jenom říct, že tato část pří-
běhu je pro náš stát obrovsky závažná, ať už domácí
část kauzy syn – Čapí hnízdo dopadne jakkoliv. O této
části příběhu se mluví mezi diplomaty našich spo-
jenců, protože jak říkají – nevíme zdali, kdy a jak byl
český premiér buď součástí tohoto ruského příběhu,
nebo kdy mu bylo jak vyhrožováno či byl politicky vy-
dírán. To ho nestaví do role oběti, ale do situace, kdy
celá kauza má výrazný bezpečnostní rozměr pro celý
stát. Premiér defacto rozhoduje o nemalé části české
zahraniční a bezpečnostní politiky.

Takže pečlivě sledujme, zdali se bude nějak
měnit postoj premiéra k jaderné zakázce na Duko-
vany. To je zatím ta hlavní a nejviditelnější záleži-
tost v ruské/bezpečnostní části této kauzy.

17. 11. 2018
Svobodné fórum 
Vyšlo na facebookovém profilu autora.
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Rozmohl se nám tu takový nešvar. Do politiky čím
dál více řehtají bílí koně. Všimli jste si? Naposled o mi-
nulém víkendu. Ano, jde o ty pražské protesty proti Ba-
bišovi, ve které se proměnila oslava státního svátku,
17. listopadu. Hlavním organizátorem „jádra” akce,
tedy protestního průvodu z Hradčanského náměstí do
středu Prahy, na náměstí Hradčanské měl být spolek
s názvem „Milion chvilek pro demokracii.”

To musí být silná, bohatá a zkušená organizace, na-
padne každého, kdo jen letmo zahlédl pár záběrů
z akce, kterou nám hlavní media nadšeně servírovala
vrchem spodem. Protože…  Třeba jen ty prostory! Kdo
z vás ví, jak si spolehlivě zajistit a zarezervovat dvě ze
tří nejvýznamnějších náměstí metropole? Za kým zajít,
kdy a jakou formou žádat? Anebo si vemte takové
ozvučení. Profesionální. Aby nám to v Evropě, kam zá-
běry z akce media dychtivě přenesou, nedělalo ostudu,
že. To stojí ovšem značné peníze. Nemluvě pak o tisku
pěkných, jednotných cedulí s nápisem DE-MI-SI. Ten-
tokrát bílé barvy, ne červené, jak posledně….

Takže profesionální agentura? Ne, kdepak. Nic není
vzdálenějšího pravdě. Milion chvilek pro demokracii je
spolek tří studentíků. Jsou to Mikuláš Minář, studující
3 obory na 2 školách – filosofii, bohemistiku a teologii,
Benjamin Roll, studující evangelickou teologii na ETF
UK, a Jiří-Jakub Zévl , student sociální geografie na
PřFUK se zaměřením na Urban studies. Také básník,
jak sám hrdě uvádí „publikovaný básník” a k tomu kri-
tik. Asi fakt dobrý oddíl….

Je to dost podobné organizacím, které se „prosla-
vily” na Národní třídě. Oni dva aktivisté, hrdě vyhazující
kytici od premiéra do koše, byli drůbeží z velice po-
dobné líhně. Otakar van Gemund, ten pán, co kytici do
koše vlastnoručně cpal, reprezentoval spolek Kaputin
a ta asistující pipenka vedle něj, aktivistka Vladěnka
Klikarová, zastupovala skupinu Rebelové.

Co všechny tyhle spolky spojuje? Je toho víc než
dost. Mají formu tzv. „zapsaného spolku” a zároveň fa-
cebookové skupiny nebo komunity. Jsou aktivní jen pří-
ležitostně, v čas potřeby. Kdykoli je „žádoucí” vyvolat
rozruch. A demonstrovat to „správné” naladění obyva-
telstva. Takové, jaké si jisté síly přejí. Tak třeba spolek
Kaputin, v osobě aktivisty Otakara van Gemunda, se
vynořil ze spánku před čtyřmi lety, 8. října 2017, kdy se
Otakar (spolu s budoucím presidentským kandidátem
Hilšerem), obnažili na zasedání vlády. O něco později,
17. listopadu 2014 byl opět zatčen, když se chtěl „pro-

testně obnažovat” na Albertově, při projevu presidenta
Zemana. Pak si dal chvíli pauzičku, aby se z ilegality
vynořil letos na jaře, při (druhé) inauguraci presidenta
Miloše Zemana. I zde se, jak je jeho zvykem, protestně
obnažil.

Podobně funguje i Milion chvilek. Z času na čas se
vynoří, aby zorganizoval rozruch. Stojí (tedy oficiálně)
za většinou letošních protivládních demonstrací v Praze
a na všech svých akcích se (velice usilovně) snaží vná-
šet do veřejného prostoru názory, temata a narrativy
opozice. Jako že to podporuje lid…. Tak nějak široce
a masově, jak se kdysi psávalo. Mimo tento, dalo by se
říct vnitropolitický úkol vytváření mediálního křoví
a tlaku na (pražskou kavárnou) nemilované politiky, je
tu i zajímavý aspekt zahraničněpolitický. Naznačuje ho
jedna drobná poznámka ve facebookovém svolávání
na „demošku” za vyslovení nedůvěry Babišově vládě,
svolávané na tento pátek, kdy se o tom má v parla-
mentu rozhodovat. Zní: „Tak přijďte. A pozvěte přátele
na událost i osobně. Vezměte si s sebou anglické a ně-
mecké transparenty…”

Co z toho lze usoudit? Bestie se poučila. Už ne „ne-
ziskovky”. Ale „skupiny” a facebookové komunity. Pro-
tože vůči neziskovému sektoru tu panuje (po
zkušenostech) nevraživá, až nenávistná podezřívavost.
Jakákoli politická aktivita inzerovaná „neziskově” budí
u občanstva apriori odpor a nevoli. Ať si oficiální vý-
zkumníci veřejného mínění říkají cokoli. Navíc, je tu
spousta otravných povinností. Je třeba vydávat a zve-
řejňovat zprávy o činnosti, zdroje příjmů, fingovat a ka-
šírovat alespoň náznak nějaké „veřejně prospěšné”
činnosti… Ne, ne, tudy už cesta nevede.

Do skupiny a komunity se hůř proniká. A má-li ně-
jaký „transparentní účet” s drobnými příspěvky příz-
nivců, kdo prokáže, kolik to všechno stálo? Z účtu jakási
částka odtekla… A to vám musí, holoubkové, stačit.
Byla to skutečná výše nákladů? Nikdo nezjistí. A nemá
ani záminku pátrat. Jde přece o jakousi partu kama-
rádů. A stejně tak i s organizačními záležitostmi. Kluci
se prostě domluvili, svolali přátele a už to bylo. Průvody
Prahou, zábor náměstí, cedule (ty jednotné, tentokráte
bílé), technické zabezpečení, připravení moderátoři
s těmi „správnými” projevy… Takové normální křoví
pokusu o puč.

Nebyl by čas si na tyhle bílé koně posvítit? 
22. 11. 2018
www.rukojmi.cz

Bílí koně revoluce LUBOMÍR VYLÍČIL
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Kosa, zdá se, 
konečně narazila na kámen
JAROSLAV ŠTEFEC

Političtí „tvrďáci“ a harcovníci Kalousek, Fiala,
Rakušan, Němcová, Dienstbier, Štětina a další (k
nimž se ochotně a rád nově „přitulil“ například i šéf
Pirátské strany Bartoš) si za léta působení v české
kabaretní politice zvykli na „měkké“ protivníky
typu Sobotky, Nečase, Bárty nebo Vondry. Politiky
s máslem na hlavě, de facto politické amatéry
s malou odolností vůči stresům jakéhokoliv druhu.
Zvykli si, že díky jejich „politické hmotnosti“ a in-
formacím ve stylu „složky na každého“ prostě jen
stačí na potenciální konkurenty „u žlabu“, nebo na
ty, kteří jim třeba jen
„nejdou na ruku“, za-
dupat a udělat „bud-
liky-budliky-budliky“.
Většinou je vystaráno
– šťoural si „pustí do
kalhot“ a výsledku je
dosaženo.

Pokud se protivník
takzvaně „nepodělá“
a pokračuje ve zlo-
bení, vytáhnou nějaké
to „máslo na hlavě“
(kterého tam má vět-
šina nejen politiků za svůj život zpravidla víc než
dost), proženou ho cíleně a ve správný moment
médii a uplatí pár (byť třeba jen zdánlivých) insi-
derů z jeho okolí, aby to máslo (zpravidla výrazně
již žlukle páchnoucí) věrohodně potvrdili a co nej-
více rozmazali. Tohle obvykle spolehlivě donutí i ty
skutečně tvrdé nátury vhodit bílý ručník do ringu
a stáhnout se. Z politiky, z ekonomiky nebo z byz-
nysu.

Když ani gradovaný tlak nepomůže a nepoho-
dlný diblík to odmítá vzdát, pokračuje se aktivací
„kámošů“ (například) ve Vojenském zpravodajství,
kteří jsou specialisty na organizování diskreditač-
ních akcí – ať už se jedná o vykonstruované obvi-
nění z pohlavního zneužití, nedovoleného
ozbrojování nebo držení drog. Oblíbené je také ob-
vinění z braní úplatku na základě několika miliónů,
zázračně se v noci před zatčením objevivších na

kontě nepohodlného subjektu. Tomu už neodolá
téměř nikdo. Tito protivníci jsou následně mediálně
zadupáni do země, vyvrženi z lůna společnosti
slušných lidí a společensky, ekonomicky a občas
i fyzicky likvidováni.

V obzvláště zapeklitých případech, a když
všechny předešlé metody nátlaku selžou, je dalším
stupněm tortury veřejné lynčování lumpa nehod-
ného, bohu nemilého. Za pomoci spřátelené „praž-
ské kavárny“, oblíbených figurek politického
panoptika města pražského, „aktivistů“ z nezisko-

vek a podobně, se svolají přes mediální sítě tzv.
příznivci a pár set placených studentů. Uměle vy-
tvořený dav, dirigovaný zkušenými manipulátory,
poté s řevem a často pod ukrajinskými vlajkami
(proč vlastně ukrajinské vlajky? … že by hrozba
Majdanem?!) táhnou Prahou a žádají, většinou na-
štěstí jen obrazně, ale sem tam i fyzicky, hlavu da-
rebného nedobroty a nepřítele národa.

Stojí-li dareba navíc v cestě byznysu „spřátele-
ných“ zahraničních firem, je možné zapojit i pra-
covníky ambasád příslušných „spřátelených“,
zpravidla západních zemí. A cesta k dostavbě
JETE, JEDU či nákupu vrtulníků je otevřena.

Za normálních okolností a podle zkušeností výše
zmíněných českých politických dinosaurů tohle
v českých podmínkách politicky, lidsky ani ob-
chodně nepřežije nikdo. Alespoň zatím nikdo ne-
přežil, s výjimkou svérázného, všem měřítkám
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české politiky se vymykajícího, neprůstřelného po-
litického apatosaura Miloše Zemana. Což je ovšem
výjimka potvrzující pravidlo takovým způsobem, že
se stala pravidlem sama o sobě. Ale v případě sou-
časného premiéra viditelně padla
příslovečná kosa na příslovečný
kámen.

Andrej Babiš, zocelený tvrdými
poměry v byznysu, zvyklý praco-
vat pod tlakem a s vysokou mírou
rizika, čelit tvrdému tlaku konku-
rence a bránit vytvořené impé-
rium, uplatňuje získané
zkušenosti v politice. S miliardo-
vým majetkem za zády dokáže
nejen úspěšně čelit amatérským
pokusům českých politických ne-
douků a rádoby investigativních
pisálků o pošpinění jeho jména při každé možné
i nemožné příležitosti, o vyvolání vládní krize, či
o něco jako puč po pražsku, ale dokonce využívat
jejich stále směšnějších a průhlednějších akcí
k růstu své popularity a podpory nejen skalních vo-
ličů.

Andrej Babiš toho nejspíš má jako podnikatel
„na svědomí“ hodně.
Miliardářem se nesta-
nete, jste-li z gruntu
hodnými a milými lidmi.
Podle všeho dost jeho
kroků, například při li-
kvidaci konkurence,
bylo hodně na hraně
etiky a občas i zákona.
Ale jak se zdá, jednak
se tyto metody nijak zá-
sadně nelišily od metod
používaných jeho kon-
kurencí a dalšími ob-
chodními subjekty na
českém trhu, jednak nikdy nepřekročil zákon na-
tolik, aby bylo možné ho na něčem skutečně na-
chytat. Jak to vypadá, nepochybil nijak zásadně
dokonce ani v kauze „Čapí hnízdo“.

Vždyť i zpráva OLAF, svého času opozicí vzývaná
téměř jako esence ryzí pravdy, je dnes v tichosti
zapomenuta, protože, byť velmi neurčitě, vlastně
konstatuje jediné – „… z pohledu EU k ničemu zá-
sadnímu nedošlo, a pokud premiér Babiš porušil
české zákony, vyřiďte si to v Čechách a nás do toho

netahejte. My máme svých starostí dost!“ A to Ba-
biše do EU napráskal zdroj z nejdůvěryhodnějších
– anonym!

Nehájím ho. Toho jsem skutečně dalek. Ale mys-
lím, že poslední akce, ta pečlivě
naaranžovaná, ale ve své pod-
statě vysoce neetická, hloupá,
a z pohledu švýcarských zákonů
dokonce trestně postižitelná ná-
vštěva „investigativního“ dua
Slonková – Kubík u nemocného
syna premiéra Babiše, při níž
zneužili ilegálně nahraného, digi-
tálně zpracovaného, a více než
po měsíci „ve vhodný moment“
zveřejněného „rozhovoru“, musí
být pro premiéra přímo „darem
z nebes“. A přivede mu - na-

prosto oproti jejich očekávání – podle výsledků
mediálního sondování různými agenturami - jen
další hlasy do stranické kasy.

Češi nemají rádi, když se do někoho kope. Fy-
zicky nebo obrazně, dávají to kopajícím znát. Kdyby
dnes byly předčasné volby, současný premiér a jeho
ANO z nich opět vyjdou jako suverénní vítězové.

Nejspíš vyšším poměrem hlasů, než při volbách mi-
nulých. Možná by stálo za úvahu přemýšlet nad tím,
proč. Tady někde je totiž skryta cesta, jak sjednotit
politické trpaslíky, všeliká ta politická hnutí a pidist-
rany, a dát jim konečně jeden program a shodné
cíle. Jak se konečně zbavit těch, kteří se nejvíce
podepsali na současném stavu naší země a „kva-
litě“ našich životů. A nejspíš i s Andrejem Babišem.

21. 11. 2018
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Najdi svého Kremlina! Neprůstřelný
test pro odhalení ruských agentů
TOMÁŠ VYORAL

Vzhledem k nezměrným obavám většiny uvě-
domělých (lepšolidí) ať už z oblasti politiky,
médií, kultury nebo neziskového sektoru, jsem
si dovolil připravit naprosto neprůstřelný test,
díky němuž zcela prokazatelně odhalíte sebe-
menšího Kremlina. I toho, který o tom ještě sám
ani neví, že jím je. Otestujte své
kamarády, rodinné příslušníky
i náhodné pocestné. S pozitivními
nálezy můžete informovat napří-
klad české internetové elfy, býva-
lého pornoherce Jakuba Jandu,
kohokoliv z demobloku, z Newsro-
omu ČT24, nebo kteroukoliv re-
dakci, spadající pod Bakalovu
Economii (včetně DVTV). Typové
otázky (mohou být položeny for-
mou testu, nebo při jako nezá-
vazné konverzaci):

- zpíváte / brumláte si někdy rus-
kou hymnu? (doplňující otázka:
znáte její slova?)

- umíte rusky? (doplňující otázka:
a chtěl byste umět?)

- četli jste něco od podřadných ruských autorů
(například Puškina, Dostojevského, Tolstého, Če-
chova, Gogola...)?

- chutná vám/vašim dětem ruská zmrzlina?
- posloucháte hudební brak od Petra Iljiče Čaj-

kovského?
- když hraje Rusko hokejový zápas (jedno

s kým), fandíte mu?
- máte doma ušanku / beranici?
- sledujete o Vánocích Mrazíka?
- mají vaše děti / vy matrjošku?
- líbí se vám ruská vlajka? (doplňující otázka:

víte, jaké jsou na ní barvy?)
- máte doma rubly?
- byl jste někdy v Rusku? (doplňující otázky: Lí-

bilo se vám tam? / A chtěl byste?)
- máte ruské občanství?
- máte odznak "Agent Kremlu" nebo "Putinův

agent"?

- věnujete se hackování?
- čtete / píšete pro následují weby (viz seznam

"dezinformačních" webů Jakuba Jandy z jeho Ev-
ropských hodnot)?

V drtivé většině případů je správná odpověď NE.
To znamená, že odpoví-li testovaný subjekt alespoň

jednou ANO (a nezachrání se ani následnou dopl-
ňující otázkou), existuje pravděpodobnost, hraničící
až s jistotou, že se jedná o prachsprostého Krem-
lina a je třeba ho nahlásit.

Napadá mě, že bych se měl asi zbavit odznáčku
„Agent Kremlu“, který mi věnoval kamarád (Pavel,
nikoliv Vladimir).

25. 1. 2019
http://www.rukojmi.cz
* Přepracovaný článek vychází z mého textu: Vy-

šetřovací komise proti cizímu (ruskému) vlivu?
A poradci budou Janda, Kundra nebo Štětina? To
abych zahodil svůj odznak „Agent Kremlu")

**************************************************
Tomáš Vyoral je divadelník, písničkář, básničkář,

sportovec, čitatel, pisatel, cestovatel, degustovatel,
PRista, nevěřící Tomáš, který tuší, že pravda se ne-
leskne a netřpytí...
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Korporátní média naříkají nad holými regály
a prázdnými žaludky ve Venezuele, ale je údajný
nedostatek potravin realitou? Max Blumenthal nav-
štívil jeden supermarket v Caracasu a našel spou-
stu zboží - dokonce i pivo Craft.

„Regály v obchodech se skví prázdnotou, neboť
potraviny se čím dál více stávají vzácností“ ve Ve-
nezuele, naříká UK Independent. Obchody v zemi
zůstávají otevřené, ale „zřídkakdy jsou zásobené“,
lamentuje deník Guardian. Dokonce ani „základní
zboží“, jako jsou zubní kartáčky, není k dostání, bě-
duje CNN. „Hladoví“ Venezuelané si musí vybrat
mezi „týráním nebo vyhladověním“, uzavírá za-
smušile Bloomberg. Mainstreamová média, podá-
vající zpravodajství o Venezuele, vytváří dojem, že
prezident Nicolás Maduro nechává svůj vlastní lid
pomalu vyhladovět – což je naprosto klamná verze,
jak zjistil novinář Max Blumenthal poté, co pro-
zkoumal obrovský supermarket v Caracasu.

Obchod nabízel široký sortiment masa, země-
dělské produkce a mléčných výrobků (ačkoli ne-
měli nízkotučný řecký jogurt, což je potupa, zřejmý
důsledek Madurova týrání, jak Blumenthal vtipně
poznamenal). Nejdůležitější však je, že pivo Craft,
které je charakteristickým znakem heroického
konzumu, se nacházelo v supermarketu v uličce
s alkoholem.

Blumenthal se také rozplýval nad obrovskou
škálou parfémovaných toaletních papírů, šamponů
a toaletních potřeb – což je „základní zboží“, které
není nikde ve Venezuele, podle CNN, k dostání.

Blumenthal dochází k závěru, že „zde není
žádný problém s distribucí potravin nebo nedostat-
kem potravin“, a dodává: „Problém je, že kupní síla
Venezuelanů byla naprosto zničena, protože jejich
měna byla tak výrazně oslabena hyperinflací, spe-
kulacemi a přívalem dolarů, které zde vláda ne-
může řídit, a také tím, že si soukromé kapitalistické
živly, které podporují opozici, hromadí zásoby.“

Tato zábavná reportáž přímo z Venezuely byla
natočena uprostřed patové situace, kdy se Spojené
státy americké snaží doručit do země to, co Was-
hington označuje za humanitární pomoc pro Vene-
zuelu, a to navzdory vládě. Juan Guaidó,
samozvaný „prozatímní prezident“ Venezuely,
jehož podporují Spojené státy, ve čtvrtek prohlásil,
že osobně pojede na hranici s Kolumbií, aby získal

zásilku z USA, přičemž vyzval řidiče, aby jeli s ním
a vzepřeli se pohraniční stráži, která má nařízeno
zabránit doručení dodávek.

Humanitární organizace se distancovaly od
údajného balíčku pomoci na základě obvinění, že
„humanitární pomoc“ může obsahovat vojenské
vybavení, nebo být použita pro politické účely.

Článek Where are the ‘empty shelves’? Max Blu-
menthal tours Caracas supermarket vyšel na
rt.com 22. 2. 2019. Překlad Zvědavec.

(Na rt.com bylo k článku ještě přidáno video
z nákupu Maxe v onom zmíněném supermarketu
v Caracasu).

**************************************************
Poznámka editora
Chtěl bych varovat před přílišným optimismem.

Propagandu používají obě strany. Z videa nelze po-
znat, kdy a kde bylo natočeno. A i kdyby to bylo
pravé video, neříká to nic o tom, zda mohou nor-
mální Venezuelané normálně nakupovat, zda si to
vůbec mohou dovolit. Víme, že je tam obrovská in-
flace (článek to ostatně sám uvádí), za kterou je
lvím podílem odpovědný Západ a neustálé stupňo-
vané tvrdé sankce s miliónem větších či menších
podrazů, takže v podstatě neexistuje přeshraniční
obchod. Vladimír STWORA

Kde jsou prázdné regály? 

Ni
co

lá
s 

M
ad

ur
o

Lipa_01_2019_LIPA  15.04.19  14:59  Stránka 87



Aktuální zprávy z Venezuely
RADIM VALENČÍK

Snad to ani nepotřebuje komentář. Je to auten-
tické. Takto kope chcípající kobyla – jádro sou-
časné globální moci. To ani Lubomír Zaorálek,
komentující situaci ve Venezuele, netušil. Snaha
dovést svět do záhuby totální válkou. Tak se dobře
dívejte, kdo tomu svinstvu slouží "do roztrhání
těla".

V důsledku rozhodnutí venezuelského prezi-
denta Nicoláse Madura, učiněnému v úterý 12. 3.
v souladu s Vídeňskými úmluvami, pak 14. března
velvyslanectví USA stáhlo z Venezuely všechen
svůj diplomatický, konzulární a administrativní
personál. Poté, co vypršela původní lhůta 30 dní
a další prodloužení o 15 dní, se Venezuela roz-
hodla už další prodloužení neudělovat a vypově-
děla diplomaty USA do 72 hodin...

V srpnu 2018 se uskutečnil jeden z neúspěš-
ných atentátů proti prezidentu Madurovi. Guaidó
potom řekl, že to byl předstíraný atentát. Ale CNN
zveřejnila video záznam rozhovoru svého zpravo-
daje s účastníkem tohoto dronového atentátu na
Madura. Na videu sděluje, že dron koupili v USA
a obsluhovat se ho učili na jedné fince v Kolumbii.
Byli si vědomi toho, že riziko pro civilní obyvatel-
stvo, které tam bylo shromážděno, bylo velké, ale
rozhodli se atentát provést. Po tomto pokusu
o atentát se jeho organizátoři 3x sešli s úředníky
USA. A to na žádost těchto funkcionářů, kteří chtěli
znát podrobnosti a nabídli organizátorům atentátu
pomoc.

Skupiny paramilitares, pohybující se po obou
stranách venezuelsko-kolumbijské hranice, nabí-
zejí mladíkům (ve věku 18 - 25 let) z obou zemí
1.500,- USD, aby se k nim připojili za účelem
ozbrojeného vniknutí do Venezuely, s cílem vyvolat
občanskou válku podle modelu, odzkoušeného
v Sýrii. Po naverbování jsou posíláni do výcviko-
vých táborů ohledně absolvování taktiky boje ve
městech a organizování násilí v ulicích. Po absol-
vování výcviku jsou posíláni do skupin paramilita-
res "Resistencia Radical Venezolana”
a "Resistencia los Jesuitas”, které již útočily na
venezuelské vládní síly na hranicích těchto zemí
letos 23. února.

Sofistikovaná sabotáž proti vodní elektrárně
a rozvodu elektrické energie ve Venezuele, která

probíhala na 3 úrovních, byla dle vlády země ří-
zena ze zahraničí, viz prohlášení Mikea Pompea
a dalších, kteří komentovali na sociálních sítích
podrobné zkutečnosti dříve, než je znala samotná
Venezuela, s pomocí domácí ultrapravice.

Pokud se týká vlastizrádného jednání Guaidóa,
o kterém není pochyb, a také proč dosud nebyl
uvězněn - vláda Venezuely postupuje striktně podle
Ústavy, která praví, že nejdříve musí být zbaven par-
lamentní imunity. V tomto směru je aktivní Nejvyšší
soudní tribunál. Maduro se snaží nedat USA zá-
minku, aby mohly jeho uvěznění Guaidóa ze strany
vlády nebo Nejvyššího soudního tribunálu vydávat
za akt diktatury, a pod takovou záminkou pak žádat
pomoc od 50 vazalských států, které na jejich žádost
uznaly Juana Guaidóa prozatímního prezidenta, na
podporu přímých nepřátelských akcí vůči Venezu-
ele.

15. 3. 2019
http://radimvalencik.pise.cz

88

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_01_2019_LIPA  15.04.19  14:59  Stránka 88



89

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Zdá se, že společné prohlášení prezi-
denta USA Donalda Trumpa a premiéra ČR
Andreje Babiše na závěr jeho návštěvy
v USA dají alespoň na chvíli zapomenout
na všechny předcházející hříchy skuteč-
ného majitele Agrofertu.

Prohlášení obou státníků je jistotou
a zárukou, že Česká republika se stává
jedním z největších a nejspolehlivějších
vazalů Spojených států amerických, po-
kračujících v dobývání zbytku světa, který
nesdílí jejich hodnoty a zájmy.

Zatímco největší evropský světový hráč
Německo mnoho chuti k plnění závazku, týkajícího
se vyčlenění dvou procent HDP pro investice do
obrany a modernizace svých ozbrojených sil,
nemá, tak Česká republika namísto chybějících fi-
nancí do resortu sociálních věcí, zdravotnictví či
školství se rozhodla desítkami miliard korun ročně
navíc dotovat vojenský průmysl v zámoří.

Na rozdíl od jiných aliančních spojenců v NATO
zůstává Česká republika nadále největším spojen-
cem USA i v otázce zapojení našich vojáků do za-
hraničních vojenských misí. Podle vyjádření

našeho premiéra můžeme být na stav české ar-
mády pyšní. Jaká je skutečná realita bylo vidět 
28. 10. 2018 při vojenské přehlídce v Praze.

Podtrženo a sečteno. Hlavní body Babišovy cesty
do USA – Westinghouse, Huawei a NATO - byly spl-
něny do puntíku. Je zbytečné vypisovat výběrové ří-
zení na dostavbu Temelína, stejně jako na dodávky
vojenských hraček, které jsou již v zámoří pro naši
armádu připravené. Jako bonus, a možná to nejcen-
nější z návštěvy Spojených států, jsou instrukce pro
českého premiéra od šéfky CIA … 8. 3. 2019

Pro bezpečný a mírový svět podle not
USA splnil Babiš vše do puntíku!
MIROSLAV KAVIJ
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B

Od: Marek Řezanka <marek.rezanka@gmail.com>
Komu: Jan Poláček <vnk.jp@seznam.cz>, etc…
Datum: 21. 3. 2019 14:56:17
Předmět: Pozdrav
Krásné odpoledne,
reaguji na bezprecedentní chování Senátu, který ideologii nadřadil zájmům země a instituce, která se

zve Ústavní soud. Místo, aby potvrdil do funkce pana Gerlocha, tak tohoto skutečného odborníka lživě
dehonestoval - asi by si tam nejraději zvolil někoho jako paní Čaputovou.

Stačí se podívat, jací odborníci na právo v Senátu sedí - například Jíří Nic Nevím Drahoš či Marek Na-
hatý Hilšer - a to odborníci přes právo vskutku nejsou. To by určitě dopadla lépe i přímá volba, kdyby
ústavního soudce volili místo Senátu občané. 

Podívejme se též, kdo senátory různými peticemi ovlivňoval - šašci jako "Rudá a hnědá prasata" Hře-
bejk, Jan Žumpa Rejžek atp. Za tohoto stavu věcí jsem přesvědčen, že Senát není žádnou pojistkou de-
mokracie, ale že jí svým složením vyloženě škodí. Proto bych se přimlouval za jeho zrušení. 

Není zkrátka možné, aby o kompetentních záležitostech rozhodovali lidé zcela neznalí, emočně ovliv-
nitelní a totálně nekompetentní. Navíc zvolení minimálním počtem oprávněných voličů, neboť senátní
volby naše občany dlouhodobě nezajímají - zejména jejich druhé kolo.

Mějte se pěkně Marek ŘEZANKA
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nezakladnam.cr@gmail.com
Komu: epodatelna@ceskatelevize.cz, jolka.krasna@ceskatelevize.cz, roman.fojta@ceskatelevize.cz,

vnk.jp@seznam.cz, etc…
Předmět: Vydává ČT24 dezinformační zprávy?
Vážená paní Krásná, pane Fojto,
dovolíme si Vás upozornit, že by Vám nic nemělo bránit v opravě chybného tvrzení,
že se v Praze setkali Obama s Putinem, jak dnes v 7:45 hodin zaznělo při komentování dnešní návštěvy

našeho premiéra v USA. 
Jsou dvě možnosti hodnocení Vaší práce, při které plně odpovídáte za to, čím zasáhnete diváka, kon-

cesionáře, nuceného si platit zpravodajství ČT24, což by v normální době neplatil. Použité označení „za-
sáhnete" vychází ze Zprávy o činnosti ČT.

1) Buď vědomě, a není to poprvé, necháte úmyslně diváka dezinformovat, nebo máte strach opravit
případné chybné tvrzení

2) Nemáte příslušný odborný přehled při vedení reportáže s pozvaným hostem
Této skutečnosti odpovídají i Vaše oslavy, kdy jsme byli přistoupeni k NATO. Při svých oslavách vyne-

cháváte tu druhou objektivní stránku NATO. Tou jsou tisíce mrtvých například v Jugoslávii, Iráku atd…
Vaše oslavy paktu nelze označit jinak, než jako prosazování totality a nejen totality NATO. Koncesionáři

si snahu o novou totalitu nemají v úmyslu dobrovolně platit. 
S pozdravem
za Iniciativu Ne základnám ČR: Václav Novotný, předseda
7. 3. 2019

Prohlášení k Istanbulské úmluvě
Členkám a členům Levicových klubů žen není

lhostejné dění v dnešním světě, v dnešní společ-
nosti, proto se chceme vyjádřit k ratifikaci Istan-
bulské úmluvy. Tato úmluva je opředena mnohými
záhadami, záludnostmi, pravdami či nepravdami.
Po řádném prostudování a projednání v našich klu-
bech jsme jednoznačně PROTI ratifikaci Istanbul-
ské úmluvy.

V Úmluvě Rady Evropy o prevenci
a potírání násilí vůči ženám a domácího
násilí se popisují různé formy násilí, po-
pisuje se cíl a definice této Úmluvy, ale
zároveň se popisuje příprava dalšího
monitorovacího systému, další vznik ne-
ziskových organizací a dohledového úřadu. 

My se ptáme: PROČ by (ne)měla Česká republika
ratifikovat tuto úmluvu?

Česká republika má své dostatečné zákony na
ochranu týraných osob, má také mechanizmy na
předcházení a zabránění násilí. My odmítáme ja-
kékoliv násilí na ženách, mužích a hlavně na dě-
tech. Neskrývejme tento problém ale pod hlavičku
genderu. Celá Úmluva potírá právo na národní
zvyky, kulturu, tradice. Konkrétní věcná ustanovení
nic nového nepřináší. Je nutné zabránit násilí

plošně, a ne pouze na určitých minoritních skupi-
nách. Úmluva by měla respektovat právo členské
země Evropské unie, která za pomoci zákonných
mechanismů chrání své obyvatelstvo před všemi
formami násilí. 

Zároveň však odmítáme vznik dalších sledova-
cích systémů, nadbytečných neziskových organi-

zací a nepotřebného dohledového úřadu.
Tato Úmluva poskytuje pouze velmi
 mlhavý přehled o tom, jak by měly tyto
sledovací mechanismy fungovat a přede-
vším není z Úmluvy vůbec jasné jejich
 financování a organizace. Pro dodržování
mezinárodního a národního práva je tato

Úmluva nadbytečná. 
My chceme žít bez ztráty národní identity, bez

vměšování se do tradic a zvyků jiných národů, bez
násilí a hrozeb ozbrojeného konfliktu. Chceme žít
v míru.

Vážení představitelé České republiky, nezneuží-
vejte násilí na ženách jako svůj politický obranný
štít, za který schováte své mocenské cíle.

Proto nepodporujeme ratifikaci Istanbulské
úmluvy.

LEVICOVÉ KLUBY ŽEN 1. 3. 2019
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Od: marek.rezanka@gmail.com
Komu: evanovot@gmail.com, vnk.jp@seznam.cz,
etc…
Datum: 22. 10. 2018 10:30:07
Předmět: Pozdrav
Hezké dopoledne všem,

pokládám za obludné, co se na Slovensku v sou-
vislosti s vyšetřováním dvojnásobné vraždy děje.
Padla Ficova vláda - zcela nesmyslně a zbytečně,
řada lidí rezignovala a byla mediálně vláčena - bez
jediného důkazu - a aby toho nebylo málo, zatím
podle všeho nevinný člověk Ronald Rigó doplatil
na mediální štvanici životem (coby údajný svědek
spáchal ve svých 24 letech v podkroví domku, kde
krátce žil, sebevraždu oběšením, našla ho tam jeho
matka).

Celá tato kauza mi od počátku na hony zapáchá
- a z dostupných informací si nemohu pomoci, ale
hledal bych spíše osobní motiv, kde novinářská
práce vůbec nemusela hrát roli. 

Vidím tuny fušeřiny, a možná i záměrného se-
lhání (tím hůře).

Předložené verzi nevěřím, byť jistě, existují ší-
lenci, kteří nemají pud sebezáchovy a ve své me-
galomanii mohou spáchat cokoli. 

Ale nějak se mi nezdá, že to by měl být případ
čtyř obviněných. 

Těch rozporů je tam celá řada, vypíchnu jen, co
mi vrtá v hlavě:

1) Ján Kuciak měl mít problémy s autem. Osud-
nou noc si měl do rána vypůjčit nabíječku na auto
od souseda. Ten se po ní druhý den nesháněl?
A ani dny následující?

2) Pachatelé si prý měli místo činu obhlížet pře-
dem. Pak by měli vědět, kdy je zamýšlená oběť
sama doma. Přesto zaútočí v době, kdy je ve spo-
lečnosti své partnerky?

3) Pachatel měl počkat, až se pár rozdělí. Přesto
jde ale nejprve zabít novinářovu partnerku Martinu
Kušnírovou. Nabízí se otázka, proč nešel rovnou za
novinářem do sklepa? Prý že ona byla v nesprávný
čas na nesprávném místě - to je ale mohl zastřelit
rovnou na dvoře, nemusel chodit dovnitř, ne? Tak-
hle to spíš vypadá, že ji zabil úmyslně.

4) Příbuzní obětí čekají několik dní bez infor-
mace o svých blízkých - a ani se tam nezajedou
podívat, co se děje?

5) Je někde psáno, že ti pachatelé jsou naprostí
idioti bez základního vzdělání? Protože jen někdo
takový by si nechával u sebe vražednou zbraň, aby
ho mohli chytit.

Bylo by toho více - ale tohle dle mého bohatě
stačí.

S pozdravem Marek ŘEZANKA

Od: Karel Picek
Komu: Výbor národní kultury <vnk.jp@seznam.cz>
Datum: 22. 12. 2018 15:20:11
Předmět: Lípa
Dobrý den, pane šéfredaktore, 
už mám v rukou i 3. číslo letošní Lípy, takže vá-

noční dárek na sebe nenechal, díky Vám, tak dlouho
na sebe čekat. Ke svému překvapení jsem v něm
našel i text e-mailu, který jsem Vám 26. 11. 2018 po-
slal. Cením si toho, že jste jej, jistě po svém zvážení,
dal "do oběhu". Ne vždy se moje názory a náhledy
setkávají s pochopením zejména pravicových disku-
térů. Teď jsem jen zvědav, zda se najde někdo, kdo
mi o tom mailu poví. Tím se eventuelně také dozvím,
že ten někdo Lípu čte anebo že dal na mé doporučení
a Lípu si předplatil. 

Přeji Vám, vážený pane Poláčku, pěkné prožití
svátků a do r. 2019 dobré zdraví a úspěchy ve Vašem
(pokud bych nebyl ateista - bohulibém) konání ve
prospěch vlastenectví a ve prospěch dnes (žel větši-
nou médií odsuzovaného) levicového pohledu na
svět.  KAREL PICEK

Od: Jaroslav Šabata
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 1. 4. 2019 17:11:36
Předmět: Poděkování
Pane Poláčku, zdravíme Vás a děkujeme za

vzpomínku na Pepu Balladu v Lípě č. 4/2018.
Seznámily jsme se s ním na zájezdu do Ruska
v roce 2004. To nám ozřejmil život v Americe
a na jeho předpověď, že se to k nám přižene
(migrace), myslíme stále. Byl tak poznamenán
tím žitím v USA, že se různých návyků a opatr-
ností nezbavil ani po několika letech, co se vrá-
til zpět do naší vlasti. Kdyby myslel víc na sebe,
snad tu mohl s námi být a rozhodnout rozumně
o své pozoruhodné knihovně. Velmi litujeme, že
se nedostala do správných rukou. Přejeme Vám
hodně sil a hlavně zdraví, aby nám Lípa dále
vycházela. 

Drahomíra ŠABATOVÁ
a Jaroslava HOLCOVÁ
PS: Lípa č. 4/2018 už cestuje do Volgogradu. 
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Koncem roku 2001 mě chytla velká melancholie.
Někteří kolegové ekologové do mě ryli, že píšu
samé básně - ekologické balady. Jsou bez výjimky
smutné. Jenže najděte mně poctivého ekologa –
optimistu. Jak říká starý ekologický vtip: „Dřív než
se nám podařilo příslušné území vyhlásit za chrá-
něné, už v něm nebylo co ochraňovat!“ Řekl jsem
si, že bych přece jen mohl nějakou tu báseň – ro-
manci zkusit. Napsal jsem tehdy dokonce romance
tři. Ta třetí pojednávala o záchraně kriticky ohro-
ženého supa afghánského před vyhynutím. Měla
název „Velká romance o afghánských supech“. 

Příběh to byl prostý. V Afghánistánu celá deseti-
letí vládl král. Byl prý zbabělý, s kdekým jednal,
s kdekým se snažil dohodnout. Životní úroveň
v chudém Afghánistánu byla sice velmi nízká, ale
aspoň v zemi vládl mír. Sup afghánský, symbol
státu, byl navzdory přísné ochraně na vymření.
Problémem nebyl ani tak jeho nelegální odstřel,
jako absence potravy. Sup afghánský mřel hladem.
Sotva překvapí, že si velmi chudí afghánští rolníci
svůj dobytek pečlivě hlídali, a málokdy nějakou mr-
šinu supům nechali. Takže se prý něco muselo
stát.

Stalo se. Příbuzný svrhnul pana krále státním
převratem, když se král léčil kdesi v cizině. Začal
stát modernizovat. Problém byl, že v zemi začaly
boje, byť tehdy ještě jen místní. Později byl svržen
levicovými důstojníky státním převratem. Boje po-
kračovaly, pravda, s vydatnou podporou ze zahra-
ničí. Pak na žádost tamní levicové vlády přišla
sovětská vojenská pomoc. Boje dále vzrostly. Stavy
supů afghánských se začaly zvyšovat. 

Po deseti letech bojů s mudžahedíny, podporo-
vanými Západem, z Afghánistánu odešla sovětská
expediční armáda. Občanská válka v zemi pokra-
čovala. Prezident, usilující o usmíření, vyslyšen

nebyl. Mudžahedíni zpočátku v bojích proti vládě
neuspěli. Po rozkolu v afgánské armádě ale dobili
Kábul. Zmasakrovali množství skutečných i do-
mnělých příznivců dosavadní vlády. Proti nové
vládě brzy vystoupil jeden krvavý afghánský gene-
rál a proměnil nejen metropoli v bojiště. Pak do
země vstoupili bojovníci z hnutí Talibán. Také ti
časem obsadili Kábul. Zmasakrovali skutečné i do-
mnělé příznivce dosavadního prezidenta. Zavedli
středověké právo šaría a postupně ovládli skoro
celou zemi. Válka ale pokračovala. Afghánští su-
pové tomu spokojeně přihlíželi. Jejich stavy dále
rostly. Ochránci přírody proto supa afghánského
vyškrtli ze seznamu kriticky ohrožených druhů. 

Po pěti letech byli talibánští vládci v Kábulu ob-
viněni z ukrytí údajného osnovatele dodnes neob-
jasněného velkého atentátu v New Yorku, jistého
Usámy bin Ládina. Bez důkazů, jak se na svobod-
nou demokratickou společnost sluší. Protože tali-
bánci trvali na předložení důkazů, začaly se na ně
sypat bomby USA. Když bomby zemi důkladně pře-
oraly, afghánští odpůrci Talibánu jeho vládu svrhli
a ustavili vládu svou. Talibánská armáda mizela jak
pára nad hrncem. Po následném příchodu vojsk
USA talibánci přešli na partyzánský způsob boje
pod hesly: „Smrt bezbožným okupantům!“ Válka
pokračovala. Stavy supů afghánských dál rostly.
Ochránci přírody konstatovali, že sup afghánský
začíná být přemnožen.

Čím se v těch letech afghánský sup živil, jsem
ve své Velké romanci o afghánských supech příliš
nerozváděl. Zlí jazykové tvrdí, že se živili stejně
jako po svržení pana krále. Po celých 17 let zavá-
dění západní svobody a demokracie v Afganistanu
se živí stejně. Zda je to Afghánec či není, nerozli-
šují. Hlad je hlad a každá potrava je dobrá. 

23. 10. 2018
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Napsal jsem Velkou romanci 
o afghánských supech
JAN ZEMAN

Omluva + vysvětlení
Redakce Lípy se dodatečně omlouvá paní Nině Žečevě za technickou chybu, která se objevila v Lípě

číslo 2/2018 v jejím článku „Pečujeme dostatečně o naši národní kulturu?“ Odstavec, začínající Kate-
řinu Šedou a končící Zn: Bičík vlastní nebyl dostatečně oddělen od vlastního textu pisatelky a mylně
vytvářel dojem, že je součástí jejího článku. Za redakci Lípy Jan Poláček, šéfredaktor.
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Již něco pamatuji. Nevzpomínám si, že by se
někdy na pražské tramvaji či autobusu objevila
vlajka Varšavské smlouvy, vojenského uskupení
evropských socialistických států, uzavřeného
v roce 1955 ke společné obraně proti stále agre-
sivnějšímu paktu vyspělých kapitalistických
států NATO. Byla to reakce na předchozí vstup
západního Německa do paktu NATO, jenž byl za-
ložen už v dubnu 1949. 

Po státním převratu v roce 1989 byla rozpuštěna
Varšavská smlouva, kdy nám bylo slíbené zrušení
NATO. K tomu ale nikdy nedošlo. Naopak tento pakt
se brzy utrhl z řetězu a zahájil své tažení za světo-
vládou. Mimo jiné se začal rozšiřovat. 

12. březen 1999 se Česká republika s Polskem
a s Maďarskem stala bez referenda členem útoč-
ného paktu NATO. Vzápětí podpořila brutální pře-
padení svobodné Jugoslávie jeho letectvem. Stali
jsme se součástí zločinného spolku agresorů, pře-
padávajícího jiné státy, předstírajícího boj za lidská
práva. Agrese NATO si vyžádaly statisíce zabitých,
milióny zraněných, zničení celých států a také zba-
vení milionů jejich občanů domova. Stali se z nich
váleční uprchlíci, s kterými si, stejně jako
s uprchlíky, ať už ekonomickými či klimatickými,
neví staré členské státy Evropské unie rady.

12. března 2019 tedy uplynulo již 20 let od ne-
šťastného vstupu ČR do válečnické Severoatlan-
tické aliance. Byl to i den, kdy jsme mohli vedení
tohoto paktu oznámit, že z něho vystupujeme. Ne-
stalo se tak. Na Pražském hradě, ve Strakovce
a na dalších místech papaláši slavili. Vedení velké
pražské radnice nařídilo pražským tramvajím jez-
dit s vlaječkami České republiky a NATO, v praž-
ském metru do omrzení připomínali prý
významný den pro bezpečnost České republiky –
vstup do NATO. Připomenout zločiny proti míru,
zločiny proti lidskosti, zničení celých států a další,
na nichž jsme se jako člen NATO také podíleli, za-
pomněli. 

Se zajištěním bezpečnosti pod taktovkou USA to
bylo vždy divné. Již v 50. letech plánovaly Spojené
státy válku proti socialistickým státům Evropy

s tím, že Východní i Západní Evropa shoří v jaderné
válce a USA pak budou diktovat celému světu. Ne-
stalo se tak, socialistické státy díky obrovské vo-
jenské síle Sovětského svazu byly dostatečně
silné, takže se do jisté sebevraždy jestřábi ve Was-
hingtonu jít neodvážili.

Nejinak je tomu i dnes. USA vypovídají jednu
smlouvu o kontrole a omezení zbrojení za druhou,
a budují v těsné blízkosti Ruska jednu vojenskou
základnu za druhou. V Moskvě dobře chápou, že
se připravují Rusko přepadnout. Připravují se na
náležitou odvetu, která jako jediná může válečníky
z USA a NATO zastavit. Proti době socialismu je tu
ale jeden rozdíl. Tehdy existoval určitý časový pro-
stor mezi zjištěním údajného odpálení nepřátel-
ských raket a jeho ověřením, takže několik omylů
na obou stranách dobře dopadlo a ke světové ja-
derné válce nedošlo. Při rychlosti dnešních rake-
tových zbraní, a jejich postupné dislokaci
v blízkosti Ruska, nebude čas ověřovat, zda jde
o nepřátelský útok nebo o omyl. V případě popla-
chu budou okamžitě všechny jaderné zbraně od-
páleny na nepřítele. 

Čeští papaláši oslavují i stupňující se vojenský,
ekonomický i propagandistický tlak na jadernou
Ruskou federaci. Že jde o hazard s naší bezpeč-
ností? Prý žádný problém. Logika války je ale ne-
úprosná. Může se snadno stát, že primátora piráta
Hřiba na Mariánském nahradí hřib atomový a že
budeme v řiti všichni. To jsou ale prý jen slova ška-
rohlídů, kteří měli tu drzost protestovat na Klárově
proti válečným orgiím českého papalášstva ve
jménu válečnického paktu NATO.

12. 3. 2019

Chtějí si vykoledovat atomový
hřib v Praze
JAN ZEMAN
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Vědomí a svědomí
LENKA PROCHÁZKOVÁ

Severoatlantická aliance byla založena v dubnu
roku 1949. Cíl jejího vzniku byl shrnut do tří bodů:
Udržet USA v Evropě, Rusko mimo západní Evropu
a Německo při zemi. Sovětský svaz nicméně
v březnu 1954 požádal bývalé spojence o vstup do
NATO. Žádost byla zamítnuta. Ale už v říjnu téhož
roku byla neočekávaně pozvednuta ze země NSR
a oficiálně vyzvána ke vstupu do Severoatlantické
aliance. Ten se uskutečnil 5. května 1955. O devět
dní později vznikla Varšavská smlouva. Jako reakce
na změnu pravidel.

Československá armáda se jako člen VS nikdy
nepodílela na invazi do cizí země a byla cvičena vý-
hradně jako armáda obranná. Při invazi vojsk VS na
naše území se však obranná armáda musela stáh-
nout do kasáren. Srpnový vstup vojsk, vysvětlovaný
obavou o osud socialismu v Československu, měl
i další, ryze strategický motiv. Naše republika byla
v té době jediným státem Varšavské smlouvy, na
jehož území nebyly přítomny sovětské jednotky. Při-
čemž na území NSR rozšiřovala NATO základny
včetně jaderného arzenálu. Představitelé Polska,
NDR a jestřábi z Kremlu tedy prosadili, aby Varšav-
ská smlouva posunula svou obranu i do Českoslo-
venska, blíž k západoněmeckým hranicím. Zpětně
viděno je zřejmé, že existence dvou vojenských
bloků fungovala na principu balancování.

Invaze pěti armád spřátelených zemí, která se vy-
vinula v okupaci už pouze sovětskými vojsky, byla
součástí té křehké balance. Když se bubáci v želez-
ných maringotkách konečně stáhli z našeho území
a když došlo v Praze roku 1991 k rozpuštění Varšav-
ské smlouvy, brala to většina občanů Českosloven-
ska jako opožděnou satisfakci. Většina občanů také
předpokládala, že podobným způsobem bude roz-
puštěno i NATO. Předpokládal to i prezident V. Havel.
Jenže když z jedné misky vah sundáte závaží
a z druhé ne, zůstanou předpoklady takříkajíc v luftu.
A tak si nás přitáhla ta zatížená miska s názvem
NATO. Dvanáct dní po vstupu využila Aliance náš
vzdušný prostor pro zásah v Jugoslávii, jehož sku-
tečné motivy jsme mnozí pochopili až opožděně,
protože mediální krytí ještě nemělo tak rozšířenou
konkurenci v internetu.

To, že dnes stojíme, jako člen NATO, na straně
spoluviníků i dalších obdobně motivovaných válek

a agresí, je obrovská psychologická změna. Dosud
jsme byli, po celé generace, formovaní opakovanou
rolí oběti tzv. vyšších (čti cizích) zájmů. Nyní je to
poprvé, co patříme k alianci viníků. Je to nový pocit.
Pochopitelně, že netrápí každého. Mnozí si tu změnu
nepřipouštějí a spokojují se deformovaným pohle-
dem na svět, který jim poskytuje mainstream. Nic-
méně i mainstream se občas nevyhne tomu, aby
zveřejnil informace, které působí varovně. Například
v deníku Právo nedávno ministr obrany Lubomír
Metnar připustil, že po zrušení dohody INF (o likvi-
daci raket středního a krátkého doletu) může NATO
prosazovat, aby v Evropě byly umístěny další ame-
rické základny. O této hrozbě svědčí i závěrečný do-
kument ze setkání B9 v Košicích. A jak asi s tímto
trendem souvisí návštěva premiéra Andreje Babiše
v USA? Je zřejmé, že v mezinárodních vztazích při-
tuhuje. V době, kdy politici tzv. suverénních evrop-
ských států selhávají a nejsou schopni a ochotni
klást odpor plánům NATO na další základny v Ev-
ropě, jejichž existence není obranná ale expanzivní,
je řada na občanech těchto zemí, aby koordinovaně
čelili skutečnosti, že povinná nenávist proti Rusku
může být velmi drahá, až studená válka přeroste ve
skutečný střet.

Když před lety vznikla iniciativa NE ZÁKLADNÁM,
dokázala svým apelem proti umístění amerického
radaru získat pozornost a probudit ostražitost české
veřejnosti. Dnes se varující informace šíří mnohem
obtížněji, protože mediální prostor je kontrolovanější,
než byl před deseti lety. Starší generace, která má
z dob normalizačního zpravodajství vypěstovaný
odpor k cenzuře a umí „číst mezi řádky“, si však po-
většinou dokáže obraz o stavu současného světa se-
stavit. Působí paradoxně, že spíš mladým lidem,
trávícím na internetu dlouhé hodiny, mnohdy chybí
čas vyhledávat „různobarevné“ informace a tvořit si
z nich mozaiku odlišnou od té oficiální černobílé.
Tento zdánlivý paradox je ale výsledkem dlouhodo-
bého úsilí o plošného programování mladých mozků
už od raného dětství s cílem porušit tzv. kolektivní
paměť. Psala jsem o tom jako informovaný laik už
mnohokrát, psali o tom i skuteční odborníci. Nyní za-
čínají výsledky manipulace hodnotit i politici. Ale ku-
podivu zjišťují, že proces převýchovy národa na stádo
není v praxi tak rychlý a úspěšný, jak se teoreticky
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VŠECHNO JE TO JEŠTĚ TROCHU JINAK…
JAN POLÁČEK
***********************************************
Od: dgt
Datum: 12. 3. 2019 18:41:37
Předmět: Dronový útok - nelze rozdýchat!
Použití dronů proti teroristům ISIS a jiných teroristických struktur ve státech Afriky, navrhl prezident

Miloš Zeman ve svém vystoupení na posledním zasedání Valného shromáždění OSN. Nevím, proč naše
armáda jimi nedisponuje.  

Je to úplně jiná válka, jenom my se pořád připravujeme na tu minulou, takže kupujeme pancéřovaná
auta, tanky, obrněné transportéry, děla, vrtulníky apod. Nevím, k čemu naší armádě v příští válce budou.
Poznámka dgt.

Natočeno z akce proběhlé v Sýrii. Vzdušný útok na ISIS konvoj, pokoušející se zásobit své bojovníky v
Mosulu. Dron byl řízen absolventem Ranger School in Fort Benning, sedícím na kopci poblíž Las Vegas,
a byl vyzbrojen raketami a 20mm kulometem.  

**********************************************
Musím bohužel vyvrátit informaci stran videa DroneAttack.mp4-Video, 5 MB, šířícím se po internetu (pod

názvem Natočeno z akce proběhlé v Sýrii) mezi levicovými abonenty. Neútočil totiž dálkově ovládaný dron,
alébrž bitevní verze čtyřmotorového dopravního letounu Lockheed AC-130 H Herkules Spectre, vyzbrojená
velice účinnými a přesně zaměřovanými děly ráží 20, 40 a 105 mm. Rakety ve výzbroji tato starší verze le-
tounu nemá. Na obranu proti raketám země-vzduch a vzduch-vzduch pouze vystřeluje salvy světlic, ma-
toucích naváděcí systémy protiletadlových raket. A navíc příliš efektní záběry tohoto nočního leteckého
útoku spíše vypadají jako video, vytvořené na počítači, simulující napadení kolony teroristů z ISIS, než sku-
tečné záběry palubní kamery z obávaného amerického bitevníku. A hlavně USAF má (či ještě nedávno měla)
ve výzbroji 8 letadel těchto dnes už přece jen postarších AC-130H. Pro posouzení pravosti videa je dobré
vědět, že u této verze došlo již koncem roku 2000 k demontáži obou 20 mm kanonů. Na připojeném videu
je gunship AC-130H ve výzbroji má, leč údajný útok na kolonu ISIS v Sýrii mohl proběhnout teprve až mezi
roky 2012 - 2018. US Air Force má ještě ve výzbroji 12 letadel AC-130W Stinger II (s redukovanou kanonovou
výzbrojí, ale přibyla možnost nést menší bomby a rakety) a 17 kusů AC-130U Spooky II (zde byly odstraněny
oba kanony ráže 20 mm a nahrazeny jedním dělem ráže 25 mm. V současnosti si USAF ještě pořizuje nej-
novější variantu bitevníku AC-130J Ghostrider, opět s pozměněnou a vylepšenou výzbrojí. Do roku 2021
Lockheed dodá americkému letectvu celkem 32 těchto letadel. 

Sečteno a podtrženo – je to vlastně jen další fake news, tedy falešná informace. Na úplném počátku
měl někdo snahu, abychom to zbaštili i s navijákem. Ona už i ta výzbroj onoho údajného dronu je uvedena
pochybně. Svým úvodním přílepkem k původnímu textu a videu - kde zmiňuje názory našeho prezidenta
Miloše Zemana na vojenské drony a jejich využití v budoucnu - to lidem dgt rozpoznat ovšem trochu ztí-
žila, jistě ale neúmyslně a v dobré víře. Na lopatu jsme si ale nakonec nesedli. 13. 3. 2019

předpokládalo. Především se ukazuje, že dětí urče-
ných k plošnému programování se rodí čím dál
méně, zatímco důchodci disponující kritickým rozu-
mem se hromadí. Úroveň a dostupnost našeho zdra-
votnictví sice dlouhověkost nepodporuje, vzrůstající
ceny energií, nájmů a potravin také ne, a přesto tato
„stará garda“ vzdoruje decimaci a ještě má tu drzost
předávat si informace a svými názory kazit i mládež
a infikovat jí ideály o smyslu lidského života. Proč to
dělají ty babičky a dědečkové? Proč používají slovo

mír, když NATO (čti USA) potřebuje 2 % z HDP na své
dobyvačné války? Proč ti pamětníci invaze vojsk ně-
kdejší VS už nevnímají dnešní Rusko černými brýlemi
staré nenávisti? Komu jsou poplatní? Odpověď je
prostá: svému svědomí. Vnímají, že svět je na pokraji
zničující války, které se RF snaží zabránit. Tak jedno-
duchá je ta křížovka, k jejíž tajence naše „stará
garda“ celým svým životem dospěla a nyní se svo-
lává k poslednímu odporu. Heslo je stejné jako za
mlada. VÁLKA JE VŮL! 14. 3. 2019 
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TLAMPAČE
EVA BARTŮŇKOVÁ

Díl první: Literární plagiát
Winston Smith stál na eskalátoru, který ho sta-

hoval do podzemí. Tak jako všichni ostatní vztáhl
ruku po zdarma rozdávaných novinách nezávislých
na názorech opozice. Ale byla by chyba je hned
číst. Přirozeně, musel zjistit, jak se bránit rejdům
ruských špionů a kterou nepřátelskou zemi je
správné nechat vyhladovět, než Velký bratr sáhne
ke krajnosti bombardování. Ale na to byl čas, na-
konec potřebné směrnice ho obklopovaly ze všech
stran. Teď se očekávalo, že bude pozorně sledovat
zarámované reklamy na stěnách tunelu. Spořá-
daný občan nemusel sám aktivně útočit na vzdá-
lenou zemi. Musel přispívat ke spotřebě,
samozřejmě správným směrem, protože spotřeba
je to, co laskavý Velký bratr očekává.

Souprava zastavila ve stanici a Winston se tím
trhnutím probudil.

„Můstek“, hlásil monotónně nahraný hlas.
Winston na poslední vteřinu vyrazil z vagonu

ven.
Kde to je? A co se mu to vůbec zdálo za pitomý

sen? Motal se mezi neorganizovaně spěchajícími
lidmi. Kde se to probudil? Tohle není spořádaná
Oceánie z románu, do kterého patří, kterému ro-
zumí a ví, co se kdy stane. Kde jsou obrazovky Vel-
kého bratra? Lidé si dělají, co chtějí. Mají vůbec
unifikované myšlenky?

Tu se ozval hlas. Silnější a živější než běžné
mumlání z reproduktorů. Hlas rozeného vůdce
kroužil podzemním prostorem, burcoval a vléval
optimismus. Winston neznal jazyk, ale rozuměl
tónu. Ano, nebude zde tak ztracený… Moudrý vo-
jevůdce pokračoval náhle srozumitelně. Winsto-
nova duše zaplesala. Vždyť oni i mluví anglicky.

Spoluobčané, volal hlas dunící přirozenou auto-
ritou: v dnešní radostný den naše republika slaví
výročí našeho vstupu do Demokratického obran-
ného paktu… Den, kdy jsme se vydali na cestu ke
svobodě, k západu… Jsme šťastni! Toto jsem vám
chtěl v tento šťastný den povědět jako váš První
spoluobčan.

Winstonovo literární srdce se rozehřívalo radost-
ným poznáním. Ať je, kde je, bude se tu cítit jako
doma.

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

Díl druhý: Obrázky z dějin loajality
Přečtěte si útržky z kroniky jedné obecní školy

ve středních Čechách. Z úcty k pěkné vesnici po-
necháme její jméno v anonymitě*. Nezáleží na něm
příliš, protože princip loajality k státu (nebo vrch-
nosti) je napříč dějinami stejný.

Roky 1914-1915
„Dnes tedy rok po ohavném atentátu sarajev-

ském počíná se klonit vítězství na stranu Rakouska
Uherska a Německa a my s bezpečnou důvěrou
hledíme vstříc novým slavným činům branné moci
– a konečné vítězství.“

„V sobotu dne 3. října 1914 (místo 4. 10.) v Den
nejvyšších jmenin Jeho cís. a král. Apoštolského
Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. obco-
valo žactvo zdejší školy se sborem učitelským slav-
ným „Službám Božím“ s ½ 9 hod. a ve středu dne
18. srpna 1915 v den Nejvyš. narozenin konány tak-
též slavné Služby Boží o 8 hod.� po nichž bylo Te
Deum a sv. požehnání. Po zapění Rakouské národní
hymny vrátilo se žactvo se svými učiteli a všemi po-
zvanými do ozdobené 5. tř. školy zdejší, kde řídící
učitel pronesl slavnostní řeč odnášející se k po-
svátné osobě Jeho Veličenstva a k význačným slo-
vům našeho historika Františka Palackého „Kdyby
nebylo Rakouska, museli bychom je utvořiti“.

„Školní rok 1914/15 ukončen slavnostním způ-
sobem… Zvláště pozoruhodné bylo, že Její Jas-
nost Vysokorodá kněžna Ida ze Schwarzenbergu s
celou svou rodinou účastnila se nejen služeb Bo-
žích, ale i do budovy školní se dostavila. Tam pří-
tomna byla proslovu řídícího učitele a jeho projevu
loyality, předneseným básním a písním a prodlela
tam až do ukončení Rakouskou nár. hymnou.“

Rok 1916
„Milovaný otec národů rakouských odešel tam,

odkud není návratu. … Nebyla to nikdy jen záko-
nem nařízená loyalita, kterou jsme sami chovali a
v mládeži pěstovali, ale byl to pravý cit nelíčené
lásky a hluboko tkvící úcty k osobě mocnářově…
Národ náš povždy lnul oddaně k Jeho vznešené
osobě a bude vděčně žehnati slavné památce otce
národů.“

Rok 1918
„Dne 28. 10. 1918 prohlášena národním vý-

borem Československá republika. Dne 4. 11.
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POMÁHAT A CHRÁNIT
JAN POLÁČEK

V souvislosti s pátečním postřílením 50 muslimů několika národností, shromážděným ve 2 mešitách
na Novém Zélandu, prověřují čeští policisté, zda se někteří naši lidé, především na internetu a sociálních
sítích, nedopustili schvalování tohoto zabíjení. 

„Máme celou řadu nástrojů, jak pachatele tohoto druhu trestné činnosti odhalovat. Zmíněným aktivitám
věnujeme zvýšenou pozornost a každý zjištěný skutek bude důsledně prošetřen,” napsal na Twitteru šéf
policejního sboru Švejdar :-( 

Kdopak je to asi navedl, aby využívali každou možnou záminku ke špiclování lidí? George Soros and
his company? A že by byl někdo ausgerechnet členem některé z těch Sorošových NGO partiček?

Policejní prezident Jan Švejdar a ministr vnitra Jan Hamáček se na společné tiskovce opravdu před-
vedli. Naivně jsem si dosud myslel, že varování některých kolegů psavců před pomalým sklouzáváním
establishmentu k fašistickým praktikám, je z jejich strany přece jen přeháněním. Ale tohle je bohužel
další důkaz, že mají se svými obavami spíš pravdu. Je to jak na tobogánu. Sice se teprve začínáme
někam řítit, ale kde až se to zastaví, netuší možná ani oni sami… To je těžko uvěřitelný jednání naší
(ne)demokratické vrchnosti. Chtějí vyhrůžkami umlčet, zastrašit kritiky své politiky, svých nedemokra-
tických kroků.   

Zastrašování národa je vskutku inovativní verzí oficiálního sloganu naší policie Pomáhat a chránit.
Nyní to vypadá na Sledovat a zastrašit. George Orwell má v záhrobí důvod k náramné spokojenosti.
Na jeho varování, vyslovená v knize 1984, došlo. A nemusíme chodit pro přirovnání tak daleko, a to
přesto, že zrovna tohle kulhá ne na jednu (jako Josef Goebels), ale na obě nohy. Němečtí okupanti za
schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora, generála zbraní SS, Reinharda Heydricha,
rozdávali v Protektorátu Čechy a Morava tvrdé
tresty. A Gestapo začalo okamžitě po zabití He-
ydricha našimi vojáky (Kubišem a Gabčíkem
z výsadku Anthropoid z Anglie) také s honem
na takzvané schvalovače. Záminkou pro jejich
zatčení se stalo cokoliv. Hodila se jim jakákoliv
udání (dříve českých) Němců i českých kola-
borantů. Ve slavném českém filmu Vyšší prin-
cip i s vědomím tohoto rizika zazní ke
studentům tato slova rozhořčeného pana pro-
fesora: Z hlediska vyššího principu mravního,
vražda na tyranu není zločinem. I já schvaluji
atentát na Heydricha...
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1918 zahájeno školní vyučování slavností na pa-
mátku zřízení tohoto našeho státu. Ke shromáž-
děným žákům promluvil říd. učitel o vývoji
československého státu i nešťastné události bě-
lohorské a jejích následcích. Vzpomněl budova-
telů českoslov. státu, jakož i českosl. legií, které
v bojích proti odvěkému nepříteli svou ušlechti-
lou krví vlast svou vykoupily. Řeč končil apelem
na školní dítky, aby svým příštím životem, svou
obětavostí a láskou k vlasti byly hodny těchto
vzorů.“

Rok 1920
„Dne 6/2 1920 oslaveny ve škole narozeniny

Masarykovy. Třídní učitelé v 1. vyučovací promluvili
o významu jeho v národě českém… a ve všech tří-
dách zapěna čes. nár. hymna.“

---------------------------------------------------
* Poznámka – Navzdory anonymitě musíme ra-

ději dostát autorským právům: Kronika školy …
ovské, založena roku 1888. Její digitalizovaná
verze je dostupná na webových stránkách Státního
oblastního archivu v Praze.
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Z potřeby fair play
MILAN BLAHYNKA

Poslední knížka, kterou Lubomír Man nazval
VÍM, JAK SJEDNOTIT NÁROD (Repronis, Ostrava
2018), je už čtvrtá svého druhu. Úvahy, komen-
táře, polemiky a glosy od ledna 2017 do září
2018, (všechny?) už publikované, a to v LUKu a na
dalších nezávislých, většinou internetových mé-
diích, jak názorově, tak formou a stylisticky na-
vazují na stejně rozměrné spisky Psáno ve
vzteku. Od Topolánka k Nečasovi (Repronis, Os-
trava 2012), Braň se!!! Nevzdávej to! Od Schwar-
zenbergra k Zaorálkovi (zřejmě nákladem
vlastním Ostrava 2014), Kdyby tak tohle řekl Putin
(Apis Press, Třebíč 2017).

Kdo by soudil podle názvu první ze čtveřice,
byl by daleko od smyslu a povahy Manových
textů. Jsou sice jistě psány z bezmocného
vzteku na to, co se u nás ve světě děje, ze
vzteku, který vepsal Milan Kohout na titulní list
své působivé, servítky si neberoucí sbírky veršů,
o níž LUK už referoval, nepochybuju však, že se
rodí především z autorova celoživotního zaujetí
pro fair play a z jeho nepotlačitelné odvahy fair
play vyžadovat. Většina jeho textů pranýřuje ofi-
ciální globální a českou politiku a téměř všecka
média z hloupé, tupé a žel totální jednostran-
nosti, neschopnosti a hlavně nevůle řídit se
krásnou právní starořímskou zásadou audiatur
et altera pars, budiž slyšena i druhá strana. Do-
mněle demokratická, dokonce i veřejnoprávní
média do omrzení melou o tom, jak usilují o vy-
váženost, ale skutek utek. Co se jim nehodí do
jejich krámu, to ignorují a jen se nanejvýš po-
koušejí zesměšnit, rozhlasové přehledy tisku ne-
citují z jediného skutečně opozičního
celostátního deníku atd. Man tu v zájmu sku-
tečné vyváženosti obětavě supluje za ně. A jest-
liže Česká televize dává z devadesáti procent
slovo těm, kdo mají jen pětiprocentní podporu
občanů, nemá pro to jiné slovo než Kocourkov.

Mám za to, že jeho smysl a touha po fair play
vyplývá z celého jeho předešlého života a díla. Je
nejen absolventem tělesné výchovy a anglistiky
na brněnské univerzitě, ale byl dvakrát i vicemist-
rem ČSR ve skoku dalekém a je autorem řady vy-
nikajících sportovních románů pro mládež. Jak se
dočítám z medailonku v jeho knížce poslední, Wi-

kimedia Commons zařadila jeho knihu Hrrr na ně!
(2003) „do seznamu 40 nejlepších knih světové
knižní produkce roku 2003“. Co si osvojil v celo-
životní účasti na nekomerčním sportu a při psaní
knih pro mládež, na tom tvrdošíjně trvá i ve ve-
řejném životě a také na referování o něm.

A neváhá jmenovat lžidemokraty, kteří nemají
smyslu pro fair play ani za mák.

A svoje vyvažování jednostrannosti těch u moci
servíruje vtipně, s humorem, ironií, sarkasmem,
s nadsázkou. Stačí uvést pár názvů jeho textů:
Jak by asi šel Hitler na věc, kdyby měl ještě jeden
pokus; Hurá, ve STANu mají novou krev; Vzhůru
na Václavák proti pravdě. Man taky dobře ví, oč
účinnější je tázat se než tvrdit a odpovídat. Nejen
pointami svých článků se rád táže: „Co jste to za
lidi?“ „A kde jste vůbec sebral tu drzost (…) pro
své mrzké politikaření“ brát si „člověka tak vzác-
ného, jakým byl Karel Čapek, do úst?“ „Že věčně?
A to i my Češi?“ „V čem, vedle brýlí, na nás Dra-
hoš ještě hraje šmé?“ (To na okraj úniku zjištění,
že si opatřil brýle bez dioptrií, jen aby vypadal
„jako myslitel a mudrc“.) A je snad účinnější
výzva než otázka „A co vy?“

V titulním článku Vím, jak sjednotit národ Lu-
bomír Man ukazuje, jak stále bezostyšnější tlak
(v daném případě účelové mazání rozdílu mezi
zločinci a oběťmi) budí protitlak, který dnešní
vládce nad médii zcela demaskuje, a jeho ab-
surdní nápad, jak dosáhnout toho v celostátním
měřítku, míří k naději, že mediální revizoři dějin
svým pořád drzejším způsobem vyvolají tak ob-
rovský protitlak, že je smete.

Netřeba se bát, že by v zájmu svého přežití ze
svého tlaku ubrali, jen toho nejsou schopni.

Čtenář by možná uvítal, kdyby Man napříště
kromě data svých textů, které tvoří živou kroniku
politického života, uvedl také, kde a jak byly pub-
likovány; vysvětlilo by se tím, proč k některým do
nebe volajícím projevům arogance píše Man dva-
krát a jiným tónem: protože pro různé adresáty.
To není ovšem případ vynikající sarkastické stati
Arabista Pelikán: Spojencům věřit musíme, i když
lžou, zřejmě omylem v knížce tištěné dvakrát.

30. 1. 2019
LUK
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Za přicházející globální kolaps životního pro-
středí bychom měli v prvé řadě vinit bohaté lidi
a jimi podporovaný kapitalistický kult bohatství. 

Bohatí lidé horečnatým a sobeckým hromadě-
ním bohatství vytvářejí největší uhlíkovou stopu,
způsobující globální oteplování.

Dnes lituji, že jsem se jako aktivista v disentu
podílel na kolapsu bývalých socialistických hospo-
dářských a politických systémů ve východní Ev-
ropě.

Za socialistických systémů byly výrobní pro-
středky a veškeré území celospolečensky vlast-
něno. Což by dnes, pokud by to ještě existovalo,
dalo celé společnosti do ruky mocný nástroj a zá-
kladnu, jak přistupovat udržitelně k naší existenci
na zeměkouli a radikálně změnit způsob jakým vy-
rábíme zboží, používáme přírodní suroviny, energii
a všechny veřejné statky.

Socialismus (vedle anarcho-socialismu) byl
a doposud stále zůstává, nejrealističtější ekono-
mickou a politickou platformou, která může zbrzdit
globální oteplování, které ohrožuje život na celé
planetě.

Socialistický ekonomický systém je založen na
myšlence rovného sdílení všech zdrojů, na společ-
ném vlastnictví území a na myšlence produkování
k životu pouze nejpotřebnějšího zboží, které je vy-
ráběno tak, aby bylo trvanlivé.

Naproti tomu kapitalistický systém (schovávající
se za jménem demokracie) je v přesném opaku
k této myšlence, neboť je založen na nekonečném
ekonomickém růstu, na filozofii plánované krátko-
dobé životnosti výrobků a neomezeném dranco-
vání přírodních zdrojů. Hlavním ekonomickým
a politickým cílem kapitalismu je zvýšení soukro-
mých zisků, bez ohledu na skutečné potřeby lidí
a udržitelnost životního prostředí. 

A protože je kapitalistický ekonomický systém
vlastněn a diktován různými soukromými, navzá-
jem soutěžícími vlastníky výrobních prostředků,
tak se společnost zákonitě nedokáže dohodnout
na žádné jednotné akci, která by zpomalila nebo
zvrátila katastrofální globální klimatický kolaps.

Proto se chci omluvit, že jsem jako součást čes-
koslovenského disentu slepě pomáhal zavést prin-
cipy takzvaných individualistických lidských práv,

která ve svých důsledcích vedou jen k sobectví
a atomizaci členů společnosti, tak typické pro ka-
pitalistickou společnost. 

Taková práva jsou falešnými lidskými právy.
Nyní uznávám, že zásady lidských práv by ne-

měly být odděleny od přírodních práv a globální
ekologie.

Dnes lituji, že jsem pomohl zničit socialistické
systémy.

Zvlášť se chci omluvit mé šestileté dceři, která
bude v budoucnu platit krutou cenu za mé bývalé
chybné kroky.

18. 3. 2019

Digitální omluva příštím generacím
MILAN KOHOUT
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Dovolte mně pár poznámek k Janem Čulíkem
z Britských listů rozvířené debatě o svobodě slova
z 27. 1. 2019: 

https://blisty.cz/art/94311-cr-ohromujicim-zpuso-
bem-na-ceste-k-bezpravnimu-statu.html

V dnešní době je více než jindy potřeba bojovat za
princip svobody slova. Jakmile se někdo nazve ar-
bitrem, který má rozhodovat, co je či není takzvaná
“fake news” či jaký výrok je chápán jako nenávistný
a nesnášenlivý, a jaký nikoliv, tak se musí společnost
vzepnout k protestu.

V blízké době, kdy nepochybně začne kolabovat
(pro přežití na zeměkouli neúnosný) kapitalistický
systém, tak se uzounká vrstva, vlastnící drtivou
část výrobních prostředků téměř na celé země-
kouli, bude zoufale snažit o cenzuru svobody slova,
aby pozdržela světovou revoluci. Samozřejmě bude
vychytrale operovat respektem k osobním svobo-
dám, právu na různé volby a vše pod hlavičkou
takzvaných principů lidských práv. Které paradoxně
dnešní kapitalistický systém sám nejstrašnějším
způsobem porušuje, a to od účelového vyvolávání
válek, v kterých umírají statisíce dětí, až po globální
devastaci životního prostředí v zájmu nekoneč-
ného, pro kapitalismus sebezáchovného ekonomic-
kého růstu. 

Když přijmeme fakt, že jakási vyvolená skupina ar-
bitrů bude cenzurovat svobodu slova, tak by se ku-
příkladu mohlo stát, že nazve i můj předchozí
odstavec za vyvolávání nenávisti a násilného převratu
vůči kapitalistickým vlastníkům výrobních prostředků
a potrestá mě vyříznutím jazyka, jak jsme již v historii
častokrát zažili. (Samozřejmě, že tímto vyzývám ke
svržení kapitalistického ekonomického řádu!)

Chápu, že může absolutní svoboda slova, kterou
vášnivě prosazuji, způsobit občas utrpení některým
jednotlivcům, kteří se po výkřiku “hoří “ v zaplněném
divadle vrhnou k únikovým dveřím a zemřou pod no-
hama davu. Ale na druhé straně v celé historii lidstva
svoboda slova vždy zachránila životy milionů lidí,
kteří by byli jinak “ušlapáni” mocenskými menši-
nami. 

Nedávno jsem dělal v Bostonu se svou kolegyní
Mari Novotny Jones z Mobiusu performanci, vyzý-
vající k revoltě proti stávajícímu politicko-ekono-
mickému systému, dominujícímu zejména

takzvanému západnímu světu. Ale neshodli jsme
se na principu absolutní svobody slova. Mari tvr-
dila, že takzvaný “hate speech”(nenávistný projev)
by neměl být součástí svobody slova. Naprosto
jsem nesouhlasil a argumentoval tím, že je někdy
velmi těžké rozhodnout, co vlastně “hate speech”
je a co není.

Obrátili jsme se tedy na znalce, který s naší orga-
nizací Mobius (Mobius.org) často v minulosti spolu-
pracoval, a to na předsedu bostonské organizace,
snažící se o zachování svobody slova, zaručené prv-
ním dodatkem k americké ústavě. 

Zde cituji dotaz mé kolegyně a znalcovu odpověď:
*************************************************
“Mari Novotny Jones, Mobius artist group:
Mám dotaz. Milan a já budeme dělat performanci

v The Distillery. Snažíme se pracovat s anarchismem.
Milan říká, že věří v absolutní svobodu slova a že je
nenávistný projev (“hate speech”) součástí svobody
slova. Já věřím, že by měl být nenávistný projev
(“hate speech”) oddělený od svobody slova. Máte
také nějakou výstižnou a oficiální definici nenávist-
ného projevu?

*************************************************
James D’Entremont, předseda Bostonské koalice

pro svobodu vyjadřování
(The head of the Boston Coalition for Freedom of

Expression (BCFE) in Boston, Massachusetts):
Naprosto a vášnivě souhlasím s Milanem, který

sám na vlastní kůži zažil, jaké je to žít pod vládou,
která zakazuje určité kategorie svobody slova.

Buď máme svobodu slova, nebo ji nemáme.
“Hate speech” (nenávistný projev) je téměř ne-

možné právně definovat. Je to módní výraz, který se
vylíhl v levicové akademii v osmdesátých a devade-
sátých letech.

Je nemožné se celospolečensky konsenzuálně do-
hodnout, která slova jsou akceptovatelná, a jakýkoliv
pokus o to by byl naprosto zavádějící. 

Princip, který někomu beztrestně dovoluje mě na-
zvat “buznou”, mně zároveň dovoluje nazvat Donalda
Trumpa “hnilobu sajícím šukačem prasat”.

To byla vždycky pozice naší organizace, která sou-
stavně nesouhlasila s univerzitními kódy pro svobodu
slova a také i jinými snahami o sociální inženýrství,
uplatňovanému pomocí cenzury.

Svoboda slova je svoboda slova. Tečka
MILAN KOHOUT
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Ahoj Honzíku, jak se vede?
My tady čelíme strašným mrazům, zaviněným globálním oteplováním.
Tady máš originál. Jo, a připojuju hned další, který můžeš samozřejmě také použít (i s ilustračním

fotem). Myslím si, že by se mělo upozorňovat na svobodu slova, kterou by dnešní vládnoucí režim velmi
rád oklestil.

Drž se, bude hůř. Milan Kohout, Boston

MEZINÁRODNÍ DEN HOLOCAUSTU
Pane Čulíku, 
jelikož tolik bojujete za odstraňování takzvaných “Fake News” ze sociálních sítí, tak byste si měl, ob-

razně řečeno, ale také “zamést před vlastním prahem”. 
Ve vydání BL z 27. 1. 2019 jste publikoval přejatou částečnou “Fake News” od pana Marka Hilšera,

který píše, cituji: “Vzpomeňme na 6 milionů žen, mužů a dětí, které v továrnách na smrt zavraždili nacisté.” 
Tato částečná “Fake News”, vyvolává dojem, že v nacistických koncentračních táborech, nazývaných

“továrny na smrt”, zahynulo jen 6 miliónů lidí. 
Což samozřejmě vytváří politicky účelový dojem, že v koncentračních táborech zahynuli jen příslušníci

židovské náboženské skupiny.
Já vím, že Marek píše o obětech židovského Holokaustu, který dnes s respektem vzpomínáme, ale

jeho formulace je vyloženě nešťastná a dnešní mladou generaci matoucí. 
Když jsem se ptával svých studentů na universitě v Bostonu, kolik lidí umučili nacisté v koncentračních

táborech, tak mě téměř vždy odpověděli, že 6 miliónů židů. O ostatních obětech neměli téměř ponětí,
protože právě slyšeli jen takovéto, Markem opakované “částečné Fake News”.

Přikládám ofocený výřez hesla z Československé encyklopedie, který zmiňuje počet zavražděných lidí
v nacistických koncentračních táborech. 

Jak se mají cítit pozůstalí tohoto děsivého zločinu nacizmu, jejichž zavraždění příbuzní, mezi nimiž
byly statisíce dětí, kteří jsou z takto účelově pokroucených výroků vyškrtnuti

Váš boj proti “Fake News” v tomto případě jasně ukazuje, jak je někdy těžké označit co je již “Fake
News” a co není. Proto by se mělo v první řadě bojovat za svobodu slova a nechat každého napsat co
chce, ale zároveň napravovat pokroucená fakta protiargumentačními útoky, požívajíc rovněž svobody slova.

MILAN KOHOUT

Mezinárodní den holocaustu 27. 1. 2019
V tento den, 27. ledna 1945, osvobodila Rudá armáda koncentrační tábor Osvětim.
Marek Hilšer dne 27. 1. 2019 napsal na Twitteru:
„Vzpomeňme na 6 milionů žen, mužů a dětí, které v továrnách na smrt zavraždili nacisté. A nedo-

pusťme, aby se jakékoliv nelidské extremistické myšlení zleva či zprava opět dostalo ke slovu.“
https://blisty.cz/art/94313-mezinarodni-den-holocaustu.html

Nemám žádnou dobrou definici pro nená-
vistný projev, protože neuznávám jakoukoliv de-
finici tohoto konceptu. Možná, že někteří lidé,
se kterými vášnivě nesouhlasím, se snaží něja-
kou takovou definici vytvořit, já však nikoliv.
A bůh nás chraň, abychom někdy měli nějakou
oficiální definici nenávistného projevu (“hate
speech”).

Snad bych měl dodat, že svoboda slova samo-
zřejmě nepředpokládá schvalování všech projevů.
Jedna z důležitých funkcí svobody slova je možnost

odsouzení projevů, které považujete za ofenzivní
a zraňující.

Nejlepší lék proti strašnému projevu je lepší pro-
jev.

A na závěr. Lidé, kteří chtějí prosadit zákony a re-
gulace zakazující projev, který považují za odporný,
tíhnou k předpokladu, že lidé, kteří s nimi chtějí tyto
zákony prosadit, s nimi budou vždy souhlasit.

Jestli někdy prosadíme mechanismus k potlačení
svobodného projevu, který považujeme za ofenzivní,
tak bude dozajista v budoucnu použit proti nám.”
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Projev k 74. výročí konce 2. světové
války a osvobození obce Cikháj
RUDOLF HEGENBART

Milí spoluobčané, vážení přátelé!
Toto místo našeho každoročního set-

kání je spjato s nejtragičtější a nejbo-
lestnější epochou dějin naší obce, celé
naší vlasti, s krutou 2. světovou válkou.
O této válce bylo mnoho napsáno a ře-
čeno. 

V těchto dnech se k ní znovu a prá-
vem vracíme. Byl to nejen boj armád,
ale bylo to také střetnutí dvou spole-
čenských soustav. Šlo o válku nejagre-
sivnějších sil západního světa,
representovaných hlavně fašistickým
Německem, proti ostatním zemím, s cílem je
ovládnout a nastolit v nich svůj nacistický pořádek.

Tyto síly 22. června 1941 přepadly Sovětský
svaz, aby zlikvidovaly jeho politický a společenský
systém, aby získaly jeho území, jeho veliké ne-
rostné bohatství, levnou pracovní sílu.  

Zabráním našeho pohraničí a okupací naší vlasti
před 80 lety jsme ztratili jednu třetinu území s 1
250 000 obyvateli české a slovenské národnosti,
40 procent všeho průmyslu a většinu surovinových
zdrojů, přervány byly dopravní spoje, zničen
obranný systém země. Němci chtěli zotročit a vy-
hladit náš národ a Slovany vůbec. 

Když fašistická vojska napadla Sovětský svaz,
tehdejší předseda anglické vlády Winston Churchil
prohlásil: „Hitler, to je zlověstné monstrum, nena-
sytný ve svém dychtění po krvi a loupení. Nyní
chce pokračovat v započatých jatkách a pustošení
na nekonečných prostorách Ruska a Asie. Strašlivá
vojenská mašinérie drtí lidské životy, boří obydlí
a ničí práva milionů lidí…“ 

V přetěžkých bojích, za cenu obrovských lid-
ských, duchovních a materiálních ztrát, podrželi
a uchránili vojáci Rudé armády své dílo Října 1917.
Uhájili nezávislost svou i jiných národů a států, dali
nacistům odpověď za Mnichov 1938 a 15. březen
1939, za protektorát Čechy a Morava, za 360 tisíc
padlých a umučených Čechoslováků. 

Jsem součástí generace, která jako poslední si
ještě pamatuje tuto hrůznou válku.

Nezapomenutelné jsou příjezdy kolon němec-
kých vojsk a gestapa do naší obce. Zatýkali naše
občany, vyslýchali a odváželi je do koncentračních
táborů.

Pouštěli své vlčáky po vesnici a do houštin
kolem obce. Střelbou do lesa zastrašovali občany.
Spolu s konfidenty hledali partyzány. Z místní zvo-
nice odvezli zvon. 

Přes veškerá opatření okupačních vojsk, i půso-
bení Vlasovců, činnost partyzánů neustala. Vedle
oddílů Jan Kozina, Vpřed, Kirov bylo nejvýznamněj-
ším oddílem u nás Zerevo a především partyzán-
ská brigáda Mistr Jan Hus. 

Členové jejího štábu přišli do naší obce z Nové
Huti, ze základny na kótě 801, z Kamenného vrchu.
Stalo se tak počátkem listopadu 1944. Navázali
spojení s místními občany a získali je ke spolu-
práci. Uznání zaslouží rodiny Opatovy, Vajsovy, Bu-
káčkovy, Hamanovy, Ptáčkovy, Litochlebovy,
Jaitnerovy, ale i další.

Brigáda M. J. Hus utrpěla velké ztráty. Do 5.
května 1945 vedle materiálních ztrát, zbraní,
úkrytů a vysílaček bylo zabito v bojích 119 party-
zánů, ve vězení zemřelo 46 jejich spolupracov-
níků. V Cikháji vypálili Němci domek jednoho
z nich, Josefa Vajse, prostříleli kulomety domek
Josefa Roučky a zatkli 11 místních občanů,
včetně tří žen.

Poslední vítězný střet s přesilou německých vo-
jáků svedli partyzáni 27. dubna 1945 v lese za Cik-
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hájem směrem ke Kocandě o sovětský letecký
shoz potravin, zbraní a munice.   

1. máje 1945 obklíčila fašistická vojska obec,
každý dům obklopili kulomety, prováděli podrobné
prohlídky. Hledali ukryté partyzány a zbraně, obci
při jejich nalezení hrozila totální likvidace. Díky
dobré zpravodajské činnosti partyzánů odtáhli
Němci s nepořízenou.  

S respektem si připomínáme ukončení války,
osvobození naší vlasti a příjezd vojáků Rudé ar-
mády do Prahy dne 9. května 1945, jejich hrdinství
a oběti, spolupráci armád protihitlerovské koalice.
Nezapomenutelná je osvobozovací úloha našich
vojáků na Západě, a pod vedením generála Ludvíka
Svobody na Východě, její součinnost s Rudou ar-
mádou, boje u Sokolova, na Dukle.

S hrdostí a úctou si připomínáme Pražské po-
vstání českého lidu proti německému fašismu,
ale i povstání obyvatel Cikháje 5. května 1945.
Kácení smrků přes komunikace, vedoucí do obce,
bránilo dalšímu nájezdu jednotek Wehrmachtu
a příslušníků Gestapa. Odpoledne téhož dne par-
tyzáni prohlásili naši obec za svobodnou. Na bu-
dovách zavlála po šesti letech československá
vlajka.

10. května 1945 přijel do vesnice první voják ví-
tězné Rudé armády, posléze na čas několik skupin
maďarských vojáků a především 12. května 1945
dorazilo 1 200 vojáků Rumunské armády. Pomáhali
zatýkat zběhlé německé vojáky, starali se o bez-
pečnost a pořádek. Jejich odjezdem dne 27.
května 1945 skončila pro Cikháj válka. Místní se
radovali a spolu s partyzány slavili ví-
tězství a získanou svobodu.

V prosinci roku 1945 na ustavují-
cím sjezdu Svazu osvobozených po-
litických vězňů a pozůstalých
president republiky Eduard Beneš
mimo jiné řekl: „Přijde brzo chvíle,
kdy viníci se budou před sebou
samým a před světem očisťovat
z toho, co v těch letech napáchali.
A budou tomu sami věřit, až tyto své
nové lži budou přednášet. Že začnou
– o tom buďte přesvědčeni. A ko-
nečně přijdou opět, aby od očisťo-
vání přešli k útoku. Bude to nová
reakce, která opět spojí svůj útok
s útokem na naši svobodu národní
a lidskou.“ 

Měl pravdu! Po převratu 17. listopadu 1989 se
začaly objevovat a stále se objevují v tisku a mé-
diích články od pisatelů, kteří v období 2. světové
války ještě ani nežili. Články, které znevažují
a snižují významnou roli partyzánů, stejně tak za-
pojení občanů do protifašistického odboje, a pře-
devším obrovský význam Rudé armády v boji
s nacistickými vojsky. Člověk někdy nevěří vlast-
ním uším a očím, a přemýšlí, zda nejsme v novém
národním ohrožení. My přece dobře víme, že par-
tyzáni byli odvážní vlastenci, kteří v bojích proti
německým okupantům a jejich přisluhovačům
riskovali to nejcennější, co měli, své životy. Ne-
zapomínejme na jejich odkaz. 

Máme zemi krásnou, zemi milovanou. Bojujme
za pravdivý výklad její historie, za právo na suve-
renitu, za právo na její existenci a rovnoprávnost.

Tento náš památník je symbolem boje za sku-
tečnou demokracii, za rovnost lidí, za úctu člověka
k člověku. Je rovněž vzdáním úcty těm, kteří za
osvobození vlasti trpěli a umírali v koncentračních
táborech, a vůbec všem, kdož za naši vlast položili
své životy. Každá oběť měla konkrétní tvář, vlastní
osud a nezcizitelné právo na život.

Věřím, že hodnoty míru, přátelství, šťastného ži-
vota nás dnes přivedly sem, protože jsme těmi,
kteří si váží člověka bez ohledu na jeho politické
přesvědčení či náboženské vyznání.

Snažme se, aby toto místo zůstalo i nadále mís-
tem přátelství, vzájemného porozumění mezi lidmi
různých národností, symbolem míru. 

6. 4. 2019
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Občas mi něco nejde do hlavy
PETR BURDA

Všichni se dnes předhánějí ve vzpomínkách na
události, které prožili před padesáti lety, já jsem
ochoten ponořit se ještě hlouběji.  Nejméně o dal-
ších deset let. Do doby, kdy jsem stejně jako moji
vrstevníci, čekal v sobotu odpoledne na hru pro děti
a mládež a v neděli na pohádku. Rozhlas byl tehdy
mnohem dostupnější, než televize a jediné co
nevím, zda se i tehdy platily koncesionářské po-
platky. A právě na ně chci upoutat vaši pozornost.
Měl jsem štěstí, že jsem mohl mnoho let sledovat
zákulisí tvorby, nejen v době, kdy Český rozhlas byl
jediným hráčem rozhlasového éteru, ale i v době,
kdy se v éteru začaly ozývat první soukromé sta-
nice. Dělat dobré rádio je pracné, drahé a složité.
Proto mě udivuje, že koncesionářský poplatek je
stále pouhých čtyřicet pět korun. Už několik let měl
být alespoň o deset korun vyšší a je s podivem, že
se Českému rozhlasu o tom nepodařilo zákono-
dárce přesvědčit. Vždyť za čtyřicet pět korun dnes
v Praze pořídíte maximálně jeden půllitr značko-
vého piva. Tím chci naznačit, že třeba pro osobu sa-
mostatně výdělečně činnou to není částka, která by
se nedala zaplatit. Představuji si, že jsem například
fotograf, který má ateliér našlapaný modelkami
a přemýšlel bych, jak poslechem veřejnoprávního
média u nich vybudit tu správnou náladu. Rádiem
Plus pouze se zprávami a časovým znamením asi
ne, vhodné nebude ani Rádio Wave, při vší úctě ke
stanici Vltava, ani vážná hudba nezaboduje, a Ra-
diožurnál má dnes stejný playlist, jako kterékoliv
soukromé rádio. Přesto před půldruhým rokem při-
stálo v datových schránkách mnoha firem ozná-
mení sdělující, že jako odběratelé elektrického
proudu musí platit koncesionářský poplatek. Pone-
chme stranou propojení dodavatelů elektřiny se cti-
hodnou veřejnoprávní institucí, ale v tržním
hospodářství je přece chucpe vázat jednu službu
na druhou. Pravdou je, že rozhlasové poplatky lze
zahrnout do odečitatelného nákladu firmy či orga-
nizace, takže pro firmy nepředstavuje problém. Co
se za rozhlasový přijímač považuje, to vypočítává
zákon 348/2005 Sb., zajímavé je, že Český rozhlas
nemá povinnost pravidelně posílat upomínky. Takže
po jednom oznámení v datové schránce stačí rok
a půl počkat, a pak udeřit. Nejlépe v březnu, kdy
mají podnikatelé nejvíce starostí s daněmi, a do da-

tové schránky jim
hodit oznámení, že
Český rozhlas vyu-
žil oprávnění přede-
pisovat přirážky ve
výši 5.000 Kč
a k tomu poplatky,
takže čekáme od
vás platbu přes šest
tisíc korun, zcela
dobrovolně a bez
nátlaku, s možností
splátkového kalendáře. A co na to rozhlasový om-
budsman? Já vám nepomohu, obraťte se na soud.
Úsměvné. A tak firma raději zaplatí, i když přístroj
nikdy nevlastnila, nevlastní a po této zkušenosti
vlastnit nebude. Měli byste vědět, že od koncesio-
nářského poplatku jsou osvobozeny Rada pro roz-
hlasové a televizní vysílání, Český rozhlas, Česká
televize, držitelé licence k rozhlasovému vysílání
a školy zapsané ve školském rejstříku. A to jsem si
bláhově myslel, že v seznamu najdu i jednu z par-
lamentních politických stran, jako kompenzaci za
to, že Český rozhlas celostátní deník Haló noviny ve
svých přehledech denního tisku zakázal citovat se
souhlasem Rady Českého rozhlasu už před devíti
lety. 

22. 3. 2019
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V pondělí 24. března roku 1969, tedy před pade-
sáti lety, se na pultech objevila dlouhohrající deska
o délce čtyřiceti pěti minut a dvaceti tří vteřin za tři-
cet šest korun československých. Album sestavil už
tedy populární Jiří Černý z nahrávek z regionálního
ostravského rozhlasu, kde Karel Kryl natáčel. Popu-
lární rozhlasový pořad Čtrnáct na houpačce manželů
Černých pomohl několika interpretům a tak bylo jen
otázkou času, kdy uspěje také Karel Kryl. Podařilo
se to osmého prosince v osmašedesátém, kdy
v Houpačce písnička Bratříčku, zavírej vrátka, po-
prvé skončila na druhém místě, následující Hou-
pačku vyhrála a držela se tam až do poslední
Houpačky s datem třicátého března 1969, kdy byla
zakázána už i repríza pořadu. Jiří Černý s Krylovým
albem u Supraphonu neuspěl, proto oslovil druhé

vydavatelství – Panton. Tam v lednu 1969 Karel Kryl
podepsal smlouvu a album vyšlo v rekordní době tří
měsíců. Pro představu, dlouhohrající deska se vy-
ráběla rok, vytištění rukopisu knihy roky nejméně
tři. Jiřímu Černému se povedlo v mimořádném vy-
sílání Houpačky 25. ledna 1969 odvysílat většinu
písní z chystaného alba a prokládat je citáty z Bible.
Je škoda, že se na tento padesát let starý pořad
letos zapomnělo. Dokazoval by snahu držet i v těch
nelehkých podmínkách uměleckou laťku stále vy-
soko. Náklad Bratříčka byl rekordní, nejméně pade-
sát tisíc kusů. Ne všechny se dostaly na pulty. Když
bylo rozhodnuto o zákazu prodeje, po nástupu no-
vého, konsolidaci plnícího ředitele Pantonu, potkal
zbylé desky smutný osud. Na dvoře v Říční ulici byly
rozřezány cirkulárkou. 24. 3. 2019   

Vzpomínka na jedno elpíčko
PETR BURDA

Nekrolog za paní Věru Klimentovou
V sobotu 9. března 2019 zemřela česká vlastenka a mecenáška paní Věra Klimentová. V dubnu by ji

bylo devadesát let. Se svým manželem žili po roce 1968 ve Švýcarsku, po politických změnách roku
1989 se vraceli pravidelně do své rodné země. Velmi těžce nesli rozdělení Československa. Po smrti
svého manžela se Věra vrátila natrvalo do Prahy a založila vlasteneckou Nadaci Jana Klimenta pro roz-
víjení české kultury, pro vlasteneckou činnost mládeže, a obecně pro podporu rozvíjení české identity
a integrity. Nadace několikrát podpořila existenci a činnost Společnosti Edvarda Beneše, za což jí je SEB
nesmírně vděčná. Bohužel před lety měla paní Klimentová neblahý úraz, který ji trvale připoutal na lůžko.
Nesnížil ovšem její zájem o veřejné záležitosti, ani o podporu Nadace, sloužící vlasteneckým účelům.
Pokračování činnosti nadace bude dále v rukou správní rady Nadace Jana Klimenta.

Paní Klimentová byla vzácným příkladem navrátivších se emigrantů, kteří měli hluboké sepětí se svou
rodnou zemí a podle svých možností pomáhali (a pomáhají) v oblastech, kde se jevila (a jeví) největší
potřeba pomoci – v kultuře, ve vydávání knih, zaměřených na zanedbávané pozitivní stránky české his-
torie, na vlasteneckou činnost specifických organizací. Za tuto podporu patří Věře Klimentové velký vděk
a velká úcta. Čest její památce. Marie Neudorflová

Připojují se i ostatní členové redakční rady literárního a vlasteneckého čtvrtletníku Lípa.

Umělecká skupina Česká duše 
Charlotta Garrigue Masaryková    
Američanka, která se stala Češkou
Komponovaný pořad z dopisů a vzpomínek Charlotty a Alice, provázený lidovými písněmi a hudbou                                                                                   
Charlotta Garrigue se provdala za Tomáše Masaryka roku 1878 a po celý jejich život v lásce sdíleli

dobré i zlé. Jejich velká rodina pro ni byla nejpřednější, ale účastnila se i veřejného života, který ji postavil
před mnohé těžkosti, ba i tragédie, jež nesla s velkou statečností. Náš komponovaný pořad připomíná
ženu, na kterou se jako na českou vlastenku zapomíná.

Marie Neudorflová – režie, příběhy - průvodní text. 
Představení v Liberci se koná 9. května od 16 hodin ve vědecké knihovně univerzity v Liberci
Představení v Praze se koná ve středu 22. května 2019 od 18 hodin v Českobratrském kostele, Sou-

kenická 15, Praha 1. 
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Téma Jeronýma Pražského souvisí nejen s naší
národní a historickou identitou a hrdostí, ale i s myš-
lenkami, které mají věčnou platnost, a s mírou poc-
tivosti a odvahy, která je nesmírně vzácná a měla by
být trvale ctěna. Toho si byla vědoma řada osobností
v 19. století, v době, kdy znalost vlastní historie čes-
kého národa byla pranepatrná.

Do té doby téměř neexistovala možnost zabývat
se naší reformací, a našimi velkými osobnostmi stře-
dověku, které jsou spjaté s láskou k českému ná-
rodu, s úsilím o jeho povznesení. Svůj život věnovaly
jeho prospěchu, navzdory utrpení a nesnázím, které
na ně dopadaly. Konservativní politické poměry ka-
tolické habsburské říše po staletí potlačovaly identitu
a historii svých neněmeckých národů, a jen válečné
katastrofy politické poměry v 60. letech 19. století
částečně uvolnily, a s nimi i možnost bádání zane-
dbaných stránek historie českého národa, jako byla
reformace. To se týkalo Mistra Jana Husa, Jeronýma
Pražského, Petra Chelčického, Jana Amose Komen-
ského a dalších. Počáteční iniciativy se obvykle cho-
pili neprofesionální historikové, literáti, kteří nemuseli
dodržovat náročné principy historického bádání a vě-
děli, jak bylo důležité seznamovat českou veřejnost
s činností málo známých vynikajících českých osob-
ností, které byly po staletí zakázány nebo jejich pů-
sobení pokřivováno a negováno. 

Český národ, ponižovaný vládnoucími Austro-
němci, kteří věřili ve svou nadřazenost a právo vlád-
nout, zoufale potřeboval rozšířit svou národní identitu
o historickou dimenzi a posílit tak svou sebeúctu
a sebevědomí. V sázce byla jeho úroveň, jeho schop-
nost iniciativy ve svůj prospěch, jeho důstojnost.
Čeští historikové ani v době politického uvolňování
neměli dostatečný prostor, dostatečnou akademic-
kou svobodu pro svobodné bádání, oficiální tlaky je
stále usměrňovaly na nepodstatnou a velmi dílčí pro-
blematiku, zvláště tu středověkou. Tak jako mnoho-
krát později, z toho důvodu neakademická literatura,
ba dokonce i krásná literatura, se začala ujímat role
důležitého prostředku k sebeznalosti českého ná-
roda, k jeho sebeúctě. Do toho spadají i díla věnující

se osobnostem českého středověku, včetně Jero-
nýma Pražského. Zmíním hlavně zpracování jeho ži-
vota dvěma vynikajícími žurnalisty, zanícenými
českými vlastenci, Janem Herbenem (1883) a Jose-
fem Barákem (1885), vydaných začátkem 80. let 19.
století, a poté důkladnou práci našeho nejpředněj-
šího současného historika středověku Františka
Šmahela (1966).  

Barák i Herben zmiňují nejstarší dobová svědectví
o Jeronými Pražském, týkající se jeho situace v Kost-
nici a jeho hrůzného upálení, o jehož spravedlnosti
měli mnozí pochybnosti a to i z církevního soudo-
bého dogmatického hlediska. Vůbec nejstarší výpo-
věď je od českého svědka Kostnického koncilu, Petra
z Mladoňovic. Nesmírně cenné je svědectví dalšího
rovněž očitého svědka italského humanisty Pogglia
Braccioliniho. Dalšími významnými vlaštovkami bylo
několik krátkých popisů z 15. století, něco málo ze
16. století, a poté z první poloviny 17. století. 

Když se Barák a Herben zabývali Jeronýmem
Pražským, mnoho informací bylo ještě nedostup-
ných, takže nemohli vědět to, s čím roku 1540 přijel
do Čech mladičký Matěj Červenka, pozdější biskup
Jednoty bratrské. Totiž, že při svém pobytu ve Št-
rasburku byl mile překvapen, že přední štrasburští
reformátoři Martin Bucer a Wolfgang Capito mu při-
pomněli, že jejich reformace vzešla z Husových
a Jeronýmových myšlenek. Také nevěděli, že české
kalendáře měly do roku 1585 červeně označeny
jako památné dny 6. července – Jana Husa, a 7. čer-
vence – Jeronýma Pražského. Se stoupající mocí
habsburských panovníků a katolické církve tyto
svátky z kalendářů zmizely. Herben připomněl
i předchůdce Jana Husa a Jeronýma Pražského, pů-
sobících v době čím dál více sevřenější katolickým
dogmatismem a mocí. Podává také stručný přehled
Jeronýmovy akademické kariéry v Oxfordu, na Sor-
bonně, v Německu, kde všude dostal vysoké tituly
a možnost zde přednášet, ale také se tam dostal do
problémů, neboť obhajoval učení Johna Wicliffa (u
nás zvaného Jan Viklef) i Jana Husa. Ani v Praze, kde
se stal na univerzitě Mistrem svobodných umění, to

JERONÝM PRAŽSKÝ. 
TRVALÉ POUČENÍ Z HISTORIE
MARIE NEUDORFLOVÁ
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neměl lehké, neboť od roku 1405 univerzita musela
některé Viklefovy knihy zakázat, ba dokonce spálit.
Ale ani Jeroným, ani Hus se nepodřídili. Jeroným byl
velkým přítelem Jana Husa, nesmírně zdatný, vyni-
kající řečník, intelektuálně velmi vlivný. K tomu při-
spíval i Jeronýmův zjev, který Herben popsal jako
bohatýrský, příjemný, dovedný v obcování, skvělý
zjev své doby.

Jeroným Pražský byl spolu s Husem iniciátorem
Dekretu Kutnohorského, který posílil důstojnější po-
stavení českého národa a jazyka i reformního hnutí.
Podobně jako Hus hájil svobodu zkoumání, ve veřej-
ných disputacích hájil Viklefovy knihy proti papežově
Bulle proti kacířství. V této době, to je kolem roku
1410, se Pražská univerzita Jeronýma intenzivně za-
stávala proti těm, kteří chtěli jeho uvěznění a upálení.
Napjatou situaci zvýšilo prodávání odpustků papeže
Jana XXIII., aby získal peníze na války. Hus i Jeroným
vedli horlivé veřejné dišputace proti odpustkům jako
něčemu, co nemělo oporu v Písmu. Hus dokonce vy-
věsil na všech kostelech v Praze tzv. intimaci proti
odpustkům. Oba organizovali i průvod zesměšňující
papežské bully. Hus byl následně dán do klatby
a musel brzy odejít na venkov, kde však měl svým
učením na lidi nesmírný vliv. 

Herben oprávněně lituje, že se zachovalo tak málo
zpráv o Jeronýmově cestování v zahraničí. Jako nej-
významnější prezentuje jeho cestu do Polska na po-
zvání polského krále Vladislava, a do Litvy na pozvání
knížete Vitolda. Tam panoval slovanský jazyk, pravo-
slaví a užívala se hodně čeština. Vitold sám byl ka-
tolík, ale tolerantní. Jeroným tam nepřímo šířil učení
Viklefa a musel se i obhajovat z podezření z kacířství.
Katolíci na Rusi i v Litvě mu měli za zlé, že uznával
pravoslavnou církev, a že její stoupence považoval
za dobré křesťany, a že chodil na jejich pobožnosti
a procesí. O návštěvách Jeronýma v dalších zemích
Herben pravděpodobně neměl ještě žádné infor-
mace. Zdůrazňuje, že Jeroným Pražský měl odvahu
jet do Kostnice za uvězněným Janem Husem. Když
viděl, že svou přítomností nic nedokáže, jen ohrozí
sám sebe, svoji statečnost vyjádřil tím, že na dveře
kostelů, na brány měst a domů kardinálů vyvěsil list,
v němž žádal krále Zikmunda o glejt k bezpečné
účasti na sněmu, aby se mohl hájit. Když ho nedostal,
za několik dnů se rozhodl vrátit domů. Koncilium
však vydalo nařízení, v němž dostal bezpečnost proti
násilí, ale ne proti právu, o čemž ovšem Jeroným ne-
věděl. Koncem června 1414, na cestě domů, téměř
u českých hranic, byl však poznán, zatčen, svázán do

kozelce a přivezen v okovech do Kostnice. Zacházeli
s ním tak krutě, že onemocněl. Král Zikmund tak zra-
dil oba – Husa i Jeronýma. Kruté zacházení a strach
z ohně způsobily, že Jeroným při výsleších podlehl
nátlaku, a označil učení Viklefa i Husa za kacířské,
bludné. Ale brzy pochopil, že tím svobodu ke svému
působení nezíská, a proto tento postoj změnil. Znovu
hájil učení obou. Zatím do Kostnice poslalo 452 čes-
kých a moravských zemanů několik psaní, v nichž
protestovali proti Husově smrti a bránili Jeronýma
jako osvíceného milovníka moudrosti, mistra se-
dmero umění. Považovali za velkou křivdu, že jsou
Češi osočováni z kacířství, ač jsou nejkřesťanštějším
národem. Přesto byl před svým upálením Jeroným
vězněn 350 dní ve strašných podmínkách. 

Herben zmiňuje řadu pozitivních svědectví o Je-
ronýmu Pražském. Jako nejvěrohodnějšího svědka
jeho posledních krutých a beznadějných dnů jmenuje
očitého svědka, italského humanistu Poggia Bracci-
oliniho, který situaci vylíčil v dlouhém dopise svému
příteli. Poggio zdůraznil velkou důstojnost Jeroný-
mova vystoupení, jeho důmyslné odpovědi, mocné
argumenty, kterými se hájil, když konečně dostal je-
dinou příležitost se před sněmem hájit. Nenacházel
v Jeronýmových názorech žádné provinění, naopak
žaloby považoval za lži, za výraz nenávisti. Litoval
však, že se Jeroným vzepřel katolické církvi, a tím si
zpečetil svůj osud. Hlavně svou chválou Husa, jako
spravedlivého, poctivého, pilného, a tím, že ho nazval
svatým. A také tím, že obviňoval církev, že peníze,
které patřily chudým, církev používala na stavbu
chrámů, drahá roucha, skvosty, prostitutky, koně, psy
a blahobyt pro sebe. Jeroným měl dva dny na to, aby
odvolal. Neodvolal a na smrt šel s odhodláním. Velmi
smutné bylo, že řada přátel, kteří sdíleli Husovy a Je-
ronýmovy názory, je oba ze strachu zradila. 

Jeroným Pražský byl obecně uznávaným učen-
cem - i v Kostnici byl mnohými obdivován – zvláště
jeho důkladné znalosti, statečnost, paměť, schopnost
citovat a argumentovat. Bohužel, jeho výpovědi se
nedochovaly. Jeho práce, stejně jako Husova, smě-
řovala k nápravě církevních poměrů, a tím i sociál-
ních podmínek nižších vrstev, k odstranění zlořádů
v církvi. Již roku 1417 vydala Pražská univerzita pa-
mátný spis, ve kterém pokládala oba za svaté a za
mučedníky pro víru Kristovu. Václav IV. reagoval od-
mítnutím na požadavek koncilu roku 1418, aby byly
spáleny všechny husitské spisy. Naopak vydal zákon,
který zapovídal, aby Češi byli hanění a povolávání
před zahraniční soudy.
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Kostnický sněm zbavil český lid úcty a strachu
k církvi. V době husitské a reformační, kdy lidé měli
více svobody a národní integrity, se v českém krá-
lovství zrodilo nejvíce geniálních lidí. Náš lid ocenil
Jeronýmovo vlastenectví a jeho protiněmecké smýš-
lení, neboť Němci měli tendenci usurpovat vše jen
pro sebe. Oceňoval i Jeronýmovu myšlenku slovan-
ství, aby se spojilo více slovanských národů pod
jednu církev, pod znamením posvátného kalicha. Číst
Herbenovu knihu o Jeronýmu Pražském muselo být
pro většinu Čechů velkým povzbuzením, inspirací,
muselo posílit jejich sebedůvěru a iniciativu.

Přednáška Josefa Baráka O Jeronýmu Praž-
ském ze souboru jeho devíti přednášek z roku
1885, byla jeho poslední. Publikace vyšla až dva
roky po jeho mrti. Barák v ní připomínal mnohá
tragická období českých dějin i pozitivní vzepětí.
Za nejdražší statky lidstva považoval národnost,
svobodu, volnost svědomí, slovanství, myšlénky
a přesvědčení. Věřil, že v hrozném pobě-
lohorském úpadku láska k národu těch
nejvěrnějších zachránila národ (Jung-
mann, Palacký, Šafařík, Čelakovský, Tur-
kyně, Hanka, Klicpera, Pressel a další).
Z dlouhé řady reformátorů jmenuje
hlavně Mistra Jana Husa a Mistra Jero-
nýma Pražského, spojené přátelstvím
a láskou. Oba dokázali hájit pravdu i Jana
Viklefa, který se teprve v Čechách stal
postrachem Říma. Barák také stručně
zmiňuje řadu starších prací. Jeroným,
který studoval na Oxfordu, přivezl do
Prahy Viklefovy knihy, a jeho učení šířil
mezi studenty i mezi veřejností. Hus byl
velmi ovlivněn Viklefem a jeho učení osvětloval
v Betlémské kapli, což bylo jediné místo, kde se
mohlo kázat česky. Na příkaz papeže Alexandra
V. bylo v červenci 1410 spáleno na Malé Straně
200 svazků Viklefových knih, a na Jana Husa byla
uvalena klatba. Hus a Jeroným spolu pokračovali
v boji proti odpustkům, které neměly základ
v Písmu svatém, a byly jen dalším způsobem, jak
odírat chudý lid. 

Barák se více zabývá cestováním Jeronýma do
neslovanských míst, jako byl Budín a Vídeň, kde měl
být také souzen, ale tajně unikl. Připomněl, že Jero-
ným navštívil také Anglii, Rakousko, Uhry, Palestinu,
Polsko a Rusko. Měl sympatie k pravoslaví a snad
pod jeho vlivem se začaly v Praze roku 1412 ozývat
požadavky, aby lidé mohli přijímat pod obojí, jako

v pravoslaví. Jeroným byl velice vzdělaný, málokdo
mu stačil v argumentech. To je považováno za jednu
z příčin, proč ho teologové a učenci, většinou daleko
méně vzdělaní, prohlašovali za kacíře. Přitom vystu-
poval zdvořile, přívětivě a uhlazeně, čímž napravoval
pověst, že Češi jsou národ barbarský. Jeronýmův ne-
úspěšný útěk z Kostnice líčí podobně jako Jan Her-
ben, tedy že byl svázán do kozelce a vrácen, a že mu
při slyšení nebylo dovoleno se patřičně hájit. Jediná
možnost, kterou dostal k obhajobě, se změnila ve
skutečnosti na obviňování přítomných prelátů Jero-
nýmem. 

Jeho upálení je vylíčeno slovy z dobového doku-
mentu: „Klekl, modlil se, byl přivázán mokrými pro-
vazy a řetězy ke kolu, po prsa obložen dřevem
a slámou. Požádal kata, aby nezapaloval hranici za
ním, ale před ním. Když hranice začala hořet, zpíval
nábožné písně. Jejich seznam se dochoval.“ Nako-
nec Barák připomněl výstražný bělohorský hlas:

„Běda národu, který pozbyv důvěry v sebe sama,
rukám cizím svěřil osud svůj.“

Vzhledem k tomu, že Josef Barák přednesl svou
úvahu o Jeronýmu Pražském jako přednášku roku
1833, a vzhledem k tomu, že jeho přednášky byly
velmi oblíbené u pražské veřejnosti, muselo ji slyšet
nejméně několik desítek lidí, možná stovek, což byl
podstatný příspěvek k historickému vědomí a sebe-
znalosti české veřejnosti.

Nejdůkladnější prací o Jeronýmu Pražském je
kniha profesora Františka Šmahela, vydaná roku
1966, a doplněná v roce 2001. Šmahel také před-
kládá širší kontext, například poměrnou dostupnost
školního vzdělání (v Praze bylo 25 nižších veřejných
škol), ale většina lidí na školní vzdělání nedosáhla,
neboť bylo drahé, zvláště ubytování, které poskytovali

Up
ál

en
í J

er
om

ým
 P

ra
žs

ké
ho

Lipa_01_2019_LIPA  15.04.19  14:59  Stránka 108



109

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

hlavně Němci. Učila se hlavně gramatika (latinská),
rétorika a logika. Nutné pomůcky byly tabulka, papír
a písák). Vyšší školy byly jen tři při svatovítské ka-
tedrále. Pro Jeronýma Pražského byla Praha nej-
vlastnějším domovem, svatým městem. V té době
měla Praha obyvatel jako Londýn, 30 až 40 tisíc, bylo
tu 4 100 domů a na 10 tisíc studentů, nejen českých. 

Katolická církev už v této době neměla oblibu. Pra-
covaly na ní tisíce nevolníků, existovaly desítky po-
platků církvi i šlechtě, kostelům (v Praze bylo 44
farních kostelů, 27 kaplí, 3 kapituly, 16 klášterů muž-
ských, 7 ženských). Zároveň bylo v Praze mnoho žeb-
ráků, prostitutek, nezaměstnaných a malomocných.
Jeroným Pražský považoval chudobu za zdroj nej-
většího zla, a postupně se přidával k těm, kdo volali
po nápravě. Král Václav IV. se snažil poměry pro
Čechy zlepšit (roku 1391 byla založena obchodníkem
Hanušem Křížem Betlémská kaple, kolej pro chudé
české studenty). Jeronýmovým učitelem byl Mistr
Jan Hus. Byl vynikajícím studentem, chodil i na jeho
kázání do Betlémské kaple. Ve svých vystoupeních
pak Jeroným vytýkal kněžím nevzdělanost, mnichům
lenost, právníkům zištnou vychytralost. Káral i arci-
biskupa, preláty, krále, dvořany. Šmahel vysvětluje
i spory v církvi mezi nominalismem a všeobecni-
nami, které se týkaly přímo podstaty dogmat a feu-
dálního řádu. Jeroným neuznával nominalismus, byl
stoupence realismu, v němž byl důraz i na pravdu
poznanou.

Tedy vlivem reformních spisů Viklefa se začal Je-
roným více orientovat na sociální problémy. Všímal
si špinavých a primitivních poměrů jak v Oxfordu, tak
na Sorbonně, kde se účastnil veřejných disputací
a svou vášnivou obhajobou realismu přilákal zástupy
lidí. Znovu opakoval svůj útok na nominalismus v He-
idelbergu. Jeho největší provinění byl argument, že
v lidech je stejná přirozenost jako v bohu, pravděpo-
dobně z biblického, že člověk byl stvořen k obrazu
božímu. Tím se snažil narušit myšlenkové systémy
vytvořené církví ve středověku. Z Heidelbergu Jero-
ným raději také odešel, byl v nebezpečí zatčení a ob-
vinění z kacířství. Heidelberská univerzita se ještě
v 60. letech 20. století hlásila k Jeronýmu Pražskému
jako jednomu ze svých největších intelektuálů. 

V důsledku učených dišputací a polemik, týkají-
cích se Viklefových spisů, do Prahy proudilo stále
více profesorů z Vídně a také z Heidelbergu, kde byl
mor. Němečtí odpůrci Viklefa podávali na české
vzdělance neustálé žaloby. To byl hlavní důvod k vy-
dání Dekretu Kutnohorského, který převrátil počet

hlasů na Pražské univerzitě a dal Čechům tři hlasy
a cizincům jeden. Ale dalo to nesmírnou práci, na
jedné straně král byl rozezlen chováním Němců, na
druhé straně dokonce vyhrožoval Jeronýmovi a Hu-
sovi, že je dá upálit. Z Pražské univerzity odešlo 600-
800 akademiků, ale jejich úroveň nebyla valná, byly
to většinou zkostnatělí scholastici. Ale pomlouvat
Čechy to uměli, a nikdy s tím nepřestali. 

Německé osočování Jeroným komentoval slovy:
„Právě přemnozí cizáčtí lháři se lstivě a lživě pokou-
šejí navléci na nejvěrnější muže našeho svatého čes-
kého národa onen potupný plášť, poznamenaný
šedivým křížem, aby tak mohli zakrýt svou vlastní
hanebnost a hanbu“. Vzhledem k tomu, že papežská
kurie začala pronásledovat kacířství v Čechách,
znovu se zastával českého národa v akademických
dišputacích, zvaných kvodlibety:  „Žádný ryzí Čech
nemůže být kacířem, což prokázala již minulost.
Láska k vlasti má všechno převyšovat tak, abychom
za vlast bojovali nejen slovy, nýbrž i činy. Pravda nade
vším vítězí. Neřestné je nevzepřít se lhářům.“ Fran-
tišek Šmahel to vše komentuje slovy, (která 70 let
před ním už vyslovil T. G. Masaryk), že tady vznikal
moderní český národ, jeho sebevědomí, víra ve
vlastní síly. Napětí a konflikty ve společnosti však
rostly, neboť mocenské vrstvy odmítaly vidět obecný
lid jako lidi s právem na důstojný život.

Jeroným začal soustředěně vysvětlovat viklefov-
skou tezi o povinnostech světské vrchnosti řídit
a spravovat duchovenstvo podle morálního principu
církve. To, že Husa a Jeronýma podporovala většina
českého národa, mělo nesmírný význam. Při každé
nebezpečné situaci se Jeroným hájil dobře, a něko-
likrát také z nebezpečí uniknul. Podlé lži byly proti
němu používány i na Kostnickém koncilu, kde Jero-
ným zvolal: „Lidé jste, ne bohové“. Byl pro zkoumání
všech pravd. A členy kostnického sněmu při jediném
slyšení více obviňoval, než aby se sám hájil.

Poslední slova Jeronýma vyjádřila jeho přesvěd-
čení, že byl dobrým křesťanem. Vše, co hájil v dispu-
tacích jako věrný obyvatel českého království, bylo
k jeho dobru a užitku a ne naopak, jak tvrdila obvi-
nění. Hluboce nesouhlasil s pýchou a světskými mar-
nostmi prelátů, kteří „obracejí dědictví Kristovo na
svou pýchu, chloubu, aby měli koně čisté, domy
a dvory krásné, roucha drahá a pěkná, nedávajíce
toho chudým… nakonec znovu připomíná Jana
Husa, jako opravdového hlasatele evangelia. (Šma-
hel, s. 188-89). „Je obrněn stálostí ten, kdo neodstu-
puje od poznané pravdy.“
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Slávka Budínová – výročí narození 95
(21. 4. 1924 Heřmanice u Ostravy – 31. 7. 2002

Praha). Herečka. Vlastním jménem Dobroslava Sta-
nislava Budínová. Při studiu obchodní akademie
zároveň soukromě docházela na hodiny herectví
a za německé okupace získala po uzavření škol
angažmá jako elévka v Ostravském divadle. Po ne-
příliš úspěšných začátcích v pro ni nevhodných
úložkách naivek v Ostravě a Pardubicích následo-
valo angažmá v Olomouci, kde měla úspěch v Ot-
hellovi, Donu Carlosovi, Dalskabátech a Pohledu
z mostu. Své životní role vytvořila za téměř třiceti-
letého účinkování v pražském Divadle E. F. Buriana
v představeních např. Vytetovaná růže, Višňový
sad, Heda Gablerová. Ve filmu vytvořila řadu rolí
v bohaté charakterové i žánrové škále, např. ve fil-
mech Lidé z maringotek, Případ pro začínajícího
kata, kriminálce Vražda v hotelu Excelsior, kome-
diích Léto s kovbojem a Noc na Karlštejně a v te-
levizním seriálu Sňatky z rozumu.

Karel Kachyňa – výročí narození 95
(1. 5. 1924 Vyškov – 12. 3. 2004 Říčany u Prahy).

Filmový režisér. Vystudoval FAMU v oboru kamera.

Začal dokumentárními snímky ve Studiu dokumen-
tárního filmu a Čs. armádním filmu. V 60. letech se
připojil k nové vlně čs. filmu. Některé jeho filmy byly
zabaveny cenzurou� to postihlo např. Ucho, Kočár do
Vídně nebo Noc nevěsty. Neznamenalo to však zákaz
práce a Kachyňa se stal velmi plodným režisérem.
Často se podílel i na scénáři a jeho filmy měly typic-
kou poetiku, baladičnost a humanitu. K jeho velkým
úspěchům patřily snímky Král Šumavy, Pozor, vizita,
Už zase skáču přes kaluže, Trápení, Práče, Smrt
krásných srnců a televizní seriál Vlak dětství a na-

děje. Od r. 1990 byl profesorem na FAMU a v r. 1990
se stal České filmové a televizní akademie.

Stanislav Látal – výročí narození 100
(7. 5. 1919 Samotíšky u Olomouce – 4. 8. 1994

Praha). Animátor a režisér loutkového filmu. Připra-
voval se na malířskou dráhu a po zavření českých
vysokých škol za německé okupace pracoval jako
reklamní grafik olomoucké Zory. V r. 1942 nastoupil
v Praze do Ateliéru filmových triků (AFIT), kde se po
počáteční pomocné práci propracoval k samotné
animaci v kresleném filmu Svatba v korálovém moři.
V r. 1947 se stal animátorem a režisérem Krátkého
filmu Praha. Úzce spolupracoval s Jiřím Trnkou. Tvo-
řil také samostatně jako režisér� např. filmy Plivník
dlaždiče Housky, Jak si opatřit hodné dítě. K vrcho-
lům jeho tvorby patří celovečerní film Dobrodružství
Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku, který režíro-
val a podílel se na scénáři. V 80. letech musel po
prodělané mrtvici opustit práci animátora. Režíroval
ještě Osudy dobrého vojáka Švejka v koprodukci
Krátkého filmu a Südwestfunk TV.

Jindřich Honzl – výročí narození 125
(14. 5. 1894 Humpolec - 20. 4. 1953 Praha). Di-

vadelní a filmový režisér, teoretik, překladatel a pe-
dagog. Pracoval v recitačním kolektivu Dědrasbor.
Ve sborníku Devětsilu publikoval teoretické články,
kterými se, stejně jako praxí, řadí k počátkům
české avantgardy. V r. 1926 spolu s Jiřím Frejkou
a E. F. Burianem založili Osvobozené divadlo, kde
uváděli poetické inscenace z prací českých a fran-
couzských autorů. V r. 1927 uvedli slavnou West
Pocket Revue Jana Wericha a Jiřího Voskovce
a v následujících inscenacích dalších her V+W pů-
sobil Honzl jako režisér. V letech 1929-31 byl dra-
maturgem Zemského divadla v Brně, v letech
1931-38 pohostinsky působil v Národním divadle
a Městském divadle v Plzni a v letech 1939-1941
řídil Divadélko pro 99. Po osvobození byl členem
Národního divadla. Učil na FF UK a DAMU. Řídil ča-
sopis Sovětské divadlo a pracoval v Divadelní sekci
čs.- sovětského institutu.

Jindřich Rohan – výročí narození 100
(14. 5. 1919 Brno – 14. 2. 1978 Praha). Dirigent.

Vedle studia na konzervatoři byl také soukromým
žákem Václava Tallicha. Za 2. světové války bojoval
jako příslušník RAF v Británii. Po válce působil jako
korepetitor opery Národního divadla v Praze, šéf-
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dirigent Symfonického orchestru Armádního umě-
leckého souboru Víta Nejedlého, dirigent-asistent
Václava Smetáčka v Symfonickém orchestru hlav-
ního města Prahy FOK, šéfdirigent rozhlasového or-
chestru v Reykjavíku na Islandu (1961/1962)
a pedagog na AMU v Praze. Byl prvním manželem
herečky Jiřiny Švorcové.

Leopold Kochman – výročí úmrtí 100
(13. 11. 1847 Nové Strašecí - 15. 5. 1919 New

York). Básník. Pracoval jako mlynářský dělník, kru-
pař. V časopisech Budoucnost a Dělnické listy pub-
likoval úvahy ekonomického charakteru.
Pronásledován rakouskými úřady, emigroval do
New Yorku (USA), kde dále působil v dělnickém
hnutí. Redigoval časopis Dělník americký, v r. 1884
založil anarchistický týdeník Proletář. Byl členem
sociální demokracie a redaktorem časopisu Hlas
lidu, psal do krajanských časopisů a vydal několik
socialisticky zaměřených brožur. Přeložil do češtiny
dílo anarchisty Johanna Josefa Mosta Sociální
hnutí v Starém Římě a cesarismus. Jako první pře-
ložil do češtiny Komunistický manifest. Překlad
vydal ve svém novém americkém domově (1862),
proto se u nás ví spíše o překladu A. Radimského
z r. 1893. Sám byl básníkem a známe ho jako autora
dělnických básní a textů písní. Jejich byl význam
především agitační, burcující. Je zastoupen ve
sbírce Poesie sociální. Používal pseudonymy V. L.
Liberté, Vive la liberté, které někdy vedou k záměně
s jinými autory. např. s F. Cajthamlem-Liberté.

Karel Jiráček – výročí úmrtí 30
(15. 7. 1900 Praha - 17. 5. 1989 Praha). Dělnický

básník. Byl členem Federace dělnických tělový-
chovných jednot. Pod hlavičkou Dělnického spolku
ochotnického připravoval kulturní programy, tzv.
údernou brigádu (písně, divadlo, rytmodeklamace).
V r. 1938 absolvoval ilegální stranickou školu jako
přípravu na ilegální práci. Byl dopisovatelem Ru-
dého práva. Po osvobození skončila jeho skupina
činnost v r. 1949, ale přechodně ji obnovila
v r. 1968. Byl tajemníkem MV v Praze, náměstkem
ministra kultury. Je znám především pod umělec-
kým jménem El Car. Za okupace používal pseudo-
nym Jíra Ček.

Václav Švorc - výročí narození 100
(21. 5. 1919 Hradec Králové - Slezské Předměstí

- 20. 8. 2013 Praha). Herec a recitátor. Po ochot-
nických začátcích a absolvování konzervatoře byl
v letech 1943-4 členem kočovné společnosti Ja-
roslava Bittla. V letech 1944-1990 působil v činohře

Národního divadla, z toho v letech 1973-1981 jako
šéf činohry. Recitoval v pořadech Lyry Pragensis,
v televizi a rozhlase. Jako herec exceloval v cha-
rakterních úlohách. Byl aktivní v politice a odboro-
vém hnutí. Jeho sestrou byla Jiřina Švorcová.

Jaromíra Sekotová – výročí narození 100
(14. 6. 1919 Brno – 26. 8. 1994). Spisovatelka.

Studovala v Brně češtinu a francouzštinu. Studium
musela přerušit v době okupace a dokončila ho
v r. 1953 současně s prací vychovatelky ve školní
družině v Polné u Jihlavy. Debutovala v r. 1939 po-
ezií v časopisech Kritický měsíčník a Akord. Psala
prózu a verše, ale její práce zůstaly většinou nevy-
dané, údajně pro její odmítnutí vstoupit do KSČ.
Tato situace se však nezměnila ani po r. 1989, kdy
tento důvod nemohl hrát roli. Ke knize Daniel, svět
a já, která byla vydána v r. 1970 a byla označovaná
jako básnicko-filosofická meditace o lásce v próze,
přibyl historický román Ovidiova poslední láska
(1993). Její další práce se vydání nedočkaly, např.
Ostrov v nás, Fantómy a Fenomény, Večerní se-
lanky na Viselce, Variety, Protokoly.

Karel Vaca – výročí narození 100
(21. 6. 1919 Prostějov – 31. 3. 1989 Praha). Vý-

tvarník. Studoval užitou a reklamní grafiku. V r. 1950
absolvoval UMPRUM u Emila Filly a po krátkém za-
městnání v propagaci textilní firmy v Prostějově se
stal umělcem ve svobodném povolání. Spolupraco-
val s divadly jako kostýmní výtvarník a scénograf,
např. s Národním divadlem, Státním divadlem v Brně
aj. V Brně dělal výpravu k představením lidových her
Komedie o Anešce, královně siciliánské (1966), Ko-
medie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spa-
sitele našeho Ježíše Krista (1965), k Čekání na
Godota (1970) a k Našim furiantům (1971). V Praze
spolupracoval na inscenacích Děvka z města Théby
(1966) a Maryša (1979)� tyto kostýmní návrhy jsou
zpřístupněny na WWW archivu Národního divadla.
Jeho scénografické práce jsou zastoupeny ve vý-
tvarné sbírce Národního muzea. Ve volné tvorbě ma-
loval stylizované postavy žen, abstraktní krajiny
a zátiší. Věnoval se i užité grafice a plakátové tvorbě.
Ilustroval nebo jinak výtvarně upravil přes 140 knih.
Velmi ceněny jsou ilustrace, které vytvořil pro Ligu
zrzavých A. C Doyla (1962), Hrabalovy Ostře sledo-
vané vlaky (1980), Páralova Muka obraznosti (1979).
Pro Ústřední půjčovnu filmů vytvořil přes 280 filmo-
vých plakátu, které byly, spíše než reklamou, výtvar-
ným artefaktem. Nejznámější byl plakát k Felliniho
filmu Sladký život. EVA BARTŮŇKOVÁ
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