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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vážení a milí čtenáři Lípy,
Vážení a milí čtenáři,
dostává se vám do rukou již 28. číslo Lípy, plné těch nejlepších květů

poezie, publicistiky, črt či literárních recenzí. Je to k neuvěření, ale 7 let
mého šéfredaktorování tohoto literárního, kulturně-politického, vlastene-
ckého periodika uteklo jako voda. Naše Lípa za tu dobu prošla nutně
 určitým vývojem a rozkošatěla se nám. Vystřídali se tu různí autoři. Většina
z nich zůstala dodnes věrná jejímu směrování, jen malá část postupně
odešla do pryč nejen z redakční rady, ale ukončili své členství v samotném
Výboru národní kultury. Někteří ale ani našimi členy nebyli, vždyť pro spo-
lupráci to nebylo (a dodnes není) podmínkou. Prostě co bylo nepevné, se
neudrželo a odpadlo. Bohužel nás ale také někteří psavci během těch
sedmi let opustili navždy, jen napsané tu po nich zůstalo. Na jejich místa
přišlo postupně několik jiných spisovatelů, publicistů, básníků, a jsem
tomu velice rád. Možná si někteří z vás všímali postupných změn v autorském zázemí Lípy, které jí byly
podle mého názoru ale jen ku prospěchu. A zachovalo se to hlavní – náš čtvrtletník tu zůstává i nadále
pro všechny bez ohledu na věk, vzdělání a postavení, nezasažen elitářstvím, intelektuálštinou či snob-
stvím. Je tu pro všechny lidi přemýšlivé, nelhostejné, se srdcem na svém místě, kteří se nedají opít ma-
instreamovým rohlíkem. Je tu pro všechny, kteří si nenechali vymýt hlavy dočista do čista propagandou,
která se na nás valí ze všech stran a kanálů. Je tu pro všechny, kteří nezlhostejněli. Čas od času se do-
zvídám o reakcích některých lidí, kteří se nějakou a často netradiční cestou poprvé dostali k Lípě, že si
ji přečetli a jak byli mile překvapeni až nadšeni jejím obsahem, a vůbec samotnou existencí tohoto našeho
vlasteneckého a literárního a protiválečného periodika. Mám z toho vždy velkou radost, když čtu nebo
slyším taková pochvalná slova, kdy z nich až trochu tonu v rozpacích, a kdy si ale zároveň uvědomuji, že
veškerá časově náročná práce, veškerá energie Lipce věnovaná, nebyla a není zbytečná a přináší své
plody. Volal mi na mobil i jeden náš starší mimopražský člen. Ptal se, kdy vyjde další Lípa a že prý vůbec
netuším, co to pro něho znamená, když mu poštou přijde… On možná zase netušil, jak mne ta jeho slova
zahřála u srdce…

Zajímavé počtení vám přátelé přeji a zachovejte nám i nadále svou přízeň.
Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa a člen předsednictva VNK  
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9. květen 1945 STANISLAVA KUČEROVÁ

Verše českých básníků. A jak to bylo v Plzni

Je tomu již 74 let a není mnoho těch, kteří zažili
a pamatují tu závratnou radost, pocity štěstí
a vděčnosti, s kterými jsme my, pamětníci, stáli 9.
května 1945 na chodnících našich měst a obcí a ví-
tali slavné Rudoarmějce – naše osvoboditele. Při-
jížděli na obrněných vozech a tancích, na
nákladních autech i v koňských povozech, zaprá-
šení a unavení po těžkých frontových bojích. Za
nimi léta strádání, těžkých obětí a ztrát (v boji proti
okupantům jen na našem území padlo na 144.000
sovětských vojáků), ale teď se smáli, byli šťastně
udiveni jásotem a ovacemi, kterých se jim dostá-
valo od zástupů na chodnících, hlasitým provolá-
váním slávy a zasypáváním náručemi květin. Těch
květin bylo tehdy přemnoho, dny byly mimořádně
slunečné a teplé, zahrady, parky, aleje, louky –
všude se nabízely kvetoucí kytice na uvítanou. Tak
jsme prožívali historické chvíle ukončení 2. světové
války a vítězství nad fašismem, 9. květen 1945,
Den osvobození. Národ se radoval a velcí básníci
skládali nezapomenutelné verše:

Přišli včas, jak legendární vojska z dávných kro-
nik. Zvítězili. Nyní sedí v hloučcích u harmonik,
mají kouzlo ruských písní, jejich zvláštních tonik.
(Vítězslav Nezval, Historický obraz). Do šeříku
padly dny té slávy. Nikdy ještě nám tak nevoněl,
ten květ bílý, modrý, usměvavý, přivázaný na lafetě
děl. (Jaroslav Seifert, Přilba hlíny. S náručí otevře-
nou. Jaro 1945). 

Básník Stanislav Kostka Neumann: Vám podě-
kování a lásku vám, kéž zněly by jak zvony, vždyť
já ne sám, jsou nás už miliony. Snad všichni se
vám jednou v něčem vyrovnáme, teď poděkování
vám aspoň posíláme. 

Básník Vladimír Holan skládá Dík Sovětskému
svazu a Panychidu a Rudoarmějce, a František
Hrubín píše verše plné uznání, obdivu a vděčnosti,
Chléb s ocelí a Jobovu noc.

V té době jsme na gymnáziu v Hradci Králové za-
ložili recitační kroužek. Vedl jej náš učitel, sice biolog
a zeměpisec, ale milovník literatury, divadla a poe-
sie. Sestavil pro nás a secvičil snad desítku recitač-
ních pásem. Dnes chci připomenout to, které bylo
sestaveno z radosti a na počest osvobození v květnu
1945, naše Květnové pásmo. Co bylo besed, besí-

dek, akademií, večerů a večírků, co bylo vystoupení
v programech nejen vlastní školy, ale i akcí různých
pořadatelů ve městě a v okolí, i na vzdálenějších
místech! Recitovali jsme nejen v tělocvičně Gočá-
rovy budovy našeho gymnázia se Štursovou sochou
Vítěze, s lipovou ratolestí na sloupu nad schodištěm
v průčelí, ale i v Klicperově divadle, v Kotěrově
muzeu, v Sokolovně, v Domě odborů Na střelnici,
v Bělči, v Kostelci nad Orlicí, v Machově, v Janských
lázních, na Luční boudě v Krkonoších a bůhvíkde
ještě. Text našeho Květnového pásma byl sestaven
z veršů Vítězslava Nezvala Historický obraz a Jaro-
slava Seiferta Přilba hlíny.  

V přednesu se podle povahy textu střídal sbor
a sólisté. K pásmu patřil i hudební doprovod, který
citlivě a působivě dokresloval význam a náladu
přednášeného slova. Zásluhu o něj měl také svými
improvizacemi u klavíru pozdější houslový virtuos
Václav Snítil.

TEXT KVĚTNOVÉHO RECITAČNÍHO PÁSMA:
Přes šest roků budilo nás vyzvánění hran, olej

utrpení přetékal nám přes kahan,
národe, stáls na hranici jako Mistr Jan. V tem-

ných kobkách kasemat, o vodě, při svíci, nezlomen
a s pohrdavým chladem, mlčící, vzal jsi mužně na
svá vzpurná bedra Kostnici. (Vítězslav Nezval).

Čelem ke zdi stáli celé dny a celé noci, staří,
mladí, muži, ženy, děti, z měst i z obcí,

povel strašné libovůle hyen měl je v moci.
V srdci, které bilo za vlast, měli dynamit. Časem
vyschly jejich slzy, přestali se rdít, časem pozapo-
mínali, co je lidsky žít...

Záviděli pavoučkům a žabkám na silnici/ jejich
malou svobodu, žebračkám hůl a lžíci,

žili ze dne na den, žili hůř než galejníci. Dělili se
ochléb, o sůl, o smích, o úzkost, snažili se v zpřá-
telených hloučcích přejít most nesvobody, ohry-
zané zoufalstvím jak kost. Jejich drsní tyranové,
jejich drsní kati málokdy je slyšívali štkát a naří-
kati,

ještě na mučidlech snili o tom, že se vrátí... že
se vrátí do krásnějších, spravedlivých Čech, jako
ptáci ke svým hnízdům pod hřebeny střech, věřili
a doufali i v beznadějných dnech. 
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Dlouhé dny a dlouhé týdny, přes šest dlouhých
roků cítili jsme vzpouru v srdci na každičkém
kroku, až nám požár bojů zrodil svobodnější sloku.
(Vítězslav Nezval).

Do šeříku padly dny té slávy, nikdy ještě nám tak
nevoněl ten květ bílý, modrý, usměvavý, přivázaný
na lafetě děl. Je v něm žen a dětí něha bílá, básní-
kovo marné volání, je v něm krev, již tato země
vpila, když jsme stáli s rukou na zbrani.

Kovy země se v něm roztavily, z květů dýchá
ocelový chlad, jak byl krásný na žerdích v té chvíli,
když jsme stáli u svých barikád. 

Všude to bylo jiné. U nás po ránu stavěli bari-
kádu z rozkvetlých kaštanů. Strom padal za stro-
mem jak lustry rozsvícené a lidé lehali si mlčky do
plamene. Byl potom krásný den a ozvala se děla/
a lidé stírali si pot ze svého čela. Pak přišla sestra.
Nesla oddaně chléb, cigarety, vodu ve džbáně.
V tom horku ovšem stromy povadly a sestra při-
spěchala s obinadly. Bezradně stála, mlčíc nad
fáči, dvě ruce na tu práci nestačí.

Leží tu jeden, druhý, čtyři byli, kéž by se listy
stromů v ruce proměnily. Tři umírali. Stromy a květ
s nimi zmíraly rovněž s těmi raněnými. (Jaroslav
Seifert).

Spali na horách a v lesích, ve skalinách, v křoví,
nad hlavou jim houkávaly ručnice a sovy živilo je
samo nebe, zvěř a rybolovy. Černé rokle byly plny
jejich stop a zbraní,

žili s ptáky černých lesů, s ještěrkami strání,
slavní čeští Jánošíci, čeští partyzáni.

Český lid se naučil je milovat a ctíti, rád jim ot-
víral svá okna, když se chtěli skrýti, když jsi, Praho,
krvácela, také pomohli ti. (Vítězslav Nezval).

Tak jsem tě miloval a miloval jen slovy, má Praho
líbezná, když plášť svůj šeříkový jsi rozhalila včera
odhodlaně. Oč více řekli ti, kdo měli zbraně. Dost
bylo slz, jež snídali jsme denně, když stékajíce so-
lily nám skývy. Hlas našich mrtvých zněl nám při
tom jméně, hlas vyčítavý a hlas spravedlivý. Na
dlažbě leží mrtví a krev studu mě polévá a věčně,
věčně budu si vyčítat, že nejsem mezi nimi. Ty
město statečné, jsi mezi statečnými a budeš věčně,
věčně, všechny časy. Ten den ti chyběl do tvé
slunné krásy. (Jaroslav Seifert).

Přišli včas jak legendární vojska z dávných kro-
nik. Zvítězili. Nyní sedí v hloučcích u harmonik.
Mají kouzlo ruských písní, jejich zvláštních tonik. 

Políčko, pole, ušlapaná tráva tvoje, ej, ušlapaná
koňmi našich chlapců, našich slavných rudoar-

mějců. Děvušky pláčou, koně po políčku skáčou,
ej, jak děvuška může neplakati, když se milý
možná nenavrátí. 

(Ruská vojenská píseň jako podmalování textu.)
Jejich světlé oči září nad osmahlou pletí, jsou

tak lidští, chovajíce malé pražské děti.
Vybojovali nám mír a teď jej s námi světí. Milují

svůj domov s vřelou oddaností syna, který zachrá-
nil svou matku v bitvě u Berlína, pyšni na svou rod-
nou zemi, pyšni na Stalina. 

Jako na Den dušiček, když po urnovém háji kráčí
zástup lidí, kteří svíčky rozžíhají,

jako na Den dušiček, a přece v máji, v máji!
Chodče, zastav svoje kroky, postůj na chvíli! To, co
vidíš, není záhon. Jsou to mohyly bojovníků, kteří
v boji život ztratili.

Ztratili jej za svůj lid a za svobodu Prahy, za svůj
národ, který byl jim nade všecko drahý, ztratili jej

při velikém účtování s vrahy. Bratři z Čech a bratři
slavné Rudé armády, zbavili jste Prahu tyranovy
nadvlády, stejná oběť pasuje vás na kamarády.

Bratři v boji, jdem Vám na společnou panychidu,
bojovníci za vlast, za mír, za budoucnost lidu, za
vlast, v které nesmí mít už žádný člověk bídu.

Věčná sláva hrdinům, již vedou lidstvo vpřed,
aby nemusilo nikdy víckrát krvácet,

těm, kdož padli za svou vlast a spravedlivý svět,
věčná sláva hrdinům, kteří se mužně bili, věčná
sláva hrdinům. Ač padli, zvítězili. Jarní slunce svo-
body jim svítí na mohyly. (Vítězslav Nezval).

A JAK TO BYLO V PLZNI?
Na rozdíl od většiny území tehdejšího Českoslo-

venska jen v západních Čechách měl konec války
jinou podobu, než jak ji poznáváme z citovaných
básní. V Plzni vypuklo lidové povstání proti okupan-
tům podobně jako v Praze, 5. května 1945. Nerovný
boj s německou armádou se podařilo povstalcům
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Okupace českých zemí oficiálně od 15. března
1939, ale na severní Moravě již od předešlého pod-
večera, neznamenala jen tragédie a zrůdnosti pá-
chané Němci proti českému národu v následujících
téměř sedmi letech - zavření českých vysokých škol,
360 tisíc zabitých, zavražděných, umučených českých
občanů v koncentrácích a ve vězeních, zotročení vět-
šiny obyvatelstva pro zrůdné expansivní válečné cíle
Německa, zacházení s Čechy jako s podlidmi, urče-
nými k postupné likvidaci vyvražděním, vystěhová-
ním, poněmčením.

Pro nás a pro budoucí generace je důležité nejen
znát důkladně pravdu o tomto období, ale hlavně mít
možnost se poučit. Pochopit jaké byly vůdčí hodnoty
a ideje nejen v tradičním a nacistickém politickém
myšlení Německa, jaké byly postoje západních států
k těmto hodnotám, a z nich vyplývající praxe. V tomto
kontextu je důležité nahlédnout hlouběji do historie
a to i do postojů českých politiků, kteří okupaci v Ber-
líně v noci na 15. březen 1939 oficiálně přijali. Báli se
tak moc nebo důvěřovali slovům Hitlera natolik, že se
nezmohli v podstatě na legitimní a pádné argumenty
na obranu legitimních zájmů českého národa? 

Tradičně se v politických kruzích s malou znalostí
historie do nekonečna opakuje německý argument,
že Versailleský mír po 1. světové válce byl vůči Ně-
mecku nespravedlivý, a z toho vyplynuly sociální pro-

Poučení z okupace českých zemí
MARIE L. NEUDORFLOVÁ

druhého dne ukončit, i dík pomoci americké ar-
mády, jejíž jednotky k nám pronikly od západu.
Právem se v Plzni každoročně konají 6. května pi-
etní akty u Památníku obětí a osvoboditelů a svo-
boda se slaví po celém městě a okolí. Život tu
tehdy položilo 116 Američanů. Tyto místní oslavy
by ovšem neměly zastínit oslavy konce války
a osvobození od fašismu na celém území tehdej-
šího Československa, Den vítězství – 9. květen
1945, hrdinství a oběti Rudoarmějců, kterých u nás
padlo 144.000. Měly by být jejich součástí, proje-
vem sounáležitosti. Sovětští a američtí vojáci byli
tehdy spojenci v boji za veliké vítězství. 

Současní euro-američtí představitelé vládnoucí
moci se před čtyřmi roky odmítli zúčastnit vojen-
ské přehlídky v Moskvě na počest 71. výročí Dne
vítězství. Místo toho organizovali samostatné pře-
hlídky své síly. U nás to byl například Dragounský

přejezd kolony amerických jednotek, aby se v Plzni
spojili s oslavou amerických osvoboditelů. Nevíme
ještě, jaké jsou představy o oslavách letos. 

My vzpomínáme spolu s verši našich básníků
v Květnovém pásmu. Vzpomínáme proto, že je to
historický dokument, obraz tehdejšího dění a výraz
toho, co jsme prožívali. Je to pádný důkaz proti
všemu křivému přepisování dějin. A to své vzpo-
mínání nemůžeme zakončit jinak, než verši Vladi-
míra Holana:

Mám děkovat... A hlas se chvěje... Chvěje se ale
úžasem, který, ač nebyl bez naděje, přec jenom
žasne: přišli sem! Přišli sem všichni, všichni,
v které věřil náš jazyk v hloubi šeré, přišel Alešův
maladěc! A touha věků, touha chtící bratrství všes-
jednocující, uskutečnila se přec.

(Závěr básně Dík Sovětskému svazu. 16. - 17. 7.
1945) 1. 5. 2019
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blémy, které vedly ke 2. světové válce. Na tento ar-
gument je snadná odpověď. Německo spolu s Ra-
kousko-Uherskem začalo za účelem expanze 1.
světovou válku, do té doby nejzrůdnější válku. Dodnes
neuznalo, že ji prohrálo. A ještě důležitější je nepře-
hlédnout skutečnost, že peníze na znovu vyzbrojení
Německa byly, ale na řešení sociálních problémů ni-
koliv. Sociální problémy se naopak hodily německé
mocenské vrstvě, korporacím, k odvrhnutí demokra-
tických hodnot a k návratu k tradičním autoritativním
a expansivním hodnotám, k návratu k nestvůrnému
pocitu superiority většiny Němců nad ostatními ná-
rody, zvláště slovanskými, a k tradičnímu antisemi-
tismu a pohrdání slabšími. 

Byl to zvláště T. G. Masaryk, který zápasil pouče-
nými argumenty s těmito přístupy jako vědec, peda-
gog, sociolog a poslanec v rakouském parlamentu.
Marně hájil existenci národů jako podmínku rozvoje
demokracie, vliv principu rovnosti národů na jejich
pozitivní rozvoj. Úroveň národů bral jako otázku vý-
voje, války a expansi jako výsledek neschopnosti mo-
cenských vrstev - většinou nevzdělaných - řešit
domácí problémy ku prospěchu veřejného dobra. Ex-
panzi velkých a silnějších národů označil za zrůdné
jednání, nerespektující slabší národy i lidi. 

Když svou exilovou činností během 1. světové války
usiloval o vytvoření samostatného demokratického
Československa, i dalších států na rozpadlém Ra-
kousko-Uhersku, idea demokracie, humanismu byla
v centru jeho úsilí. S výjimkou jednoho president Wil-
son přijal Masarykem navržené principy ve vztahu
k situaci ve střední Evropě, zvláště princip většího re-
spektu velkých národů vůči menším, nebyl však do-
statečně zajištěn. Výjimkou byl Masarykův požadavek,
aby se válka vedla až do úplné porážky Německa,
neboť to dávalo větší jistotu, že nebude brzy znovu
zbrojit k nové válce. Měl pravdu, ale Wilson nesouhla-
sil. Druhá světová válka byla ještě zrůdnější než ta
první, a byla znovu namířena hlavně proti Slovanům.

Navzdory šíření demokracie, či spíše liberální de-
mokracie, se svým nedostatkem demokratismu a hu-
manismu, se nezdá, že by idea expanze na úkor
slabších podstatně slábla v našem světě. Jen zá-
minky k expanzi velkých zemí na úkor slabších se
stávají sofistikovanější, zastírajíce, že slouží přede-
vším ekonomickým zájmům nadnárodním, velmo-
cenským a soukromě finančním, a ne
demokratickým, sociálním, kulturním. Expanze a oku-
pace mají různou ideovou základnu, různou formu,
ale většinou vedou ke zneužívání slabších národů,

k potlačení jejich pozitivního potenciálu, kulturní iden-
tity, svobodného vývoje. V nejkrajnějších případech
vedou k otroctví a likvidaci národů, jejich ekonomic-
kého, kulturního, duchovního i politického základu. 

Mnichov a okupace českých zemí na konci třicá-
tých let je svědectvím všech těchto aspektů. Je také
svědectvím toho, že konzervativní a korporativní
vrstvy Západu měly daleko větší loajalitu k tradičním
expansivním a koloniálním praktikám, s pohrdáním
lidmi jiných ras, kultur, úrovně. Tradiční aspekt její víry,

že velké celky jsou stabilnější, efektivnější, sociálně
příznivější, je velký podvod, jehož životnost přežívá ve
stále stejné síle, i když v jiných formách. Zrovna tak
přežívá jejich víra, že systém je jedině legitimní,
z čehož plyne neustálé hledání nepřítele.

V kontextu našeho potřebného poučení pro
ochranu důstojné existence českého národa a České
republiky je potřeba znát naši historii, jak pozitivní,
abychom mohli navazovat, tak i negativní, abychom
se mohli vyhnout vážným problémům, neboť jejich
potenciál nezmizel, ale vzrůstá. Zvláště mladým lidem
je třeba vštěpovat úctu ke všemu pozitivnímu, co nám
minulé generace zanechaly, kulturně, myšlenkově, so-
ciálně, naučit je odlišovat podstatné od nepodstat-
ného, a čelit lžím, které se o naší historii šíří. Je třeba,
aby nevzhlíželi k pozlátkům, ale cítili se pevně spjati
se svým národem, a rozvíjeli vědomě úroveň našeho
národa na základě jeho podmínek, historie a potřeb.
Tato cesta je podmínkou ke zdravé sebeúctě lidí i ná-
roda, schopnosti tvořit argumenty v náš prospěch
a dokonce k úctě ostatních národů k nám.

Václavské náměstí Praha, 15. března 2019.
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Dnes je 80. výročí německé nacistické invaze
do naší vlasti. O suverenitu však Československo
přišlo už 29. září 1938, kdy přestalo být reálně
obranyschopné. Okleštění naší republiky vysvětlo-
vali tehdejší spojenci jako nutnou úlitbu pro zá-
chranu míru v Evropě. 

Opravdu doufali, že oběť přinesená ďáblovi mu
bude stačit, a že ta libra masa bude vyříznuta bez
krve? Když mluvili o problémech v cizí vzdálené
zemi, to si skutečně nevšimli, že ona země leží ve
středu Evropy a že každá operace v této „srdeční
krajině“ je riskantní pro celý organismus? 

Možná je to jednodušší a zradou v Mnichově
chtěli představitelé Francie a Anglie jen pragma-
ticky získat odklad na vlastní zanedbané zbrojení.

Zbytkový stát, přezdívaný druhá republika, exi-
stoval pak jenom necelý půlrok. Jak rychle se však
za tu krátkou dobu stihly oddělit plevy od zrna! Ob-
dobný rozklad společnosti, byť za odlišných okol-
ností a v delším čase, vidíme dnes znovu. Zatímco
k dosažení současného stavu byla použita plíživá
metoda - tzv. vaření žáby, zhoubnou atmosféru
druhé republiky vyvolal šok z Mnichovského dik-
tátu a z jeho přijetí, krátce poté, co armáda repub-
liky projevila odhodlanost svou vlast bránit. To, že
ji bránit nesměla, bylo a je dodnes vnímáno nejed-
notně, a už nikdy se nedovíme, jak by se osud Čes-
koslovenska a Evropy vyvíjel v případě opačném.
Přemýšlet o tom, co by kdyby, je vhodné pro autory
sci-fi příběhů. Zbytkový stát Česko-Slovensko byl
však realitou a mnozí jeho občané předvídavě tu-
šili, že jde o přechodnou fázi a že bude ještě hůř.

Po rezignaci a odjezdu prezidenta se jím sesta-
vená vláda snažila dát chaosu nějaký řád a využí-

vala k tomu všechny kompetence, které jí ještě
zbyly. Krizový management spoléhal především na
armádu, která pomáhala při evakuaci prchajících
ze zabraných území do vnitrozemí, řešila nouzové
zásobování, když infrastruktura včetně železniční
sítě byla narušena, a potlačovala násilnosti, vyvo-
lávané především skupinami „zbytkových“
Němců. 

Na rozdíl od přírodních katastrof, které se pře-
ženou a jejichž důsledky dokáže funkční stát a so-
lidarita lidí zacelit, byla druhá republika
plánovanou pohromou, která neměla občany sjed-
nocovat ale paralyzovat. Dobové dokumenty však
svědčí o tom, že tento záměr nebyl zcela úspěšný.
Ano, byla to doba všeobecné úzkosti, ale její vliv
na vědomí a jednání občanů se lišil podle jejich
povah a charakterů.

Někteří plýtvali svou energií na vyřizování si
účtů s mrtvými či nepřítomnými nebo oslabenými,
když kritizovali jejich politiku a zavrhovali ideály,
na nichž Masarykova republika vznikla. Jinak ře-
čeno tančili na čerstvém hrobě, aniž by chápali, že
to brzy může být masový hrob národa. 

Další nezakrytě projevovali servilitu k Německu,
což nemuselo být vždy pokrytectví, ale už bezos-
tyšně prezentovaná skutečná volba, nebo případně
naivita vyjadřující víru, že „Hitlerovy snahy o mír
jsou jistě upřímné“. 

Ale byli tu i jiní, a to nikoliv pouze příslušníci de-
mobilizované armády, kteří se v předtuše okupace
připravovali na odboj. 

Jejich statečné příběhy z doby protektorátu po-
vzbuzují národní sebevědomí i v současné době,
která je také nabotnalá úzkostí. Nejsme sice - jak

Vyzvání na cestu – trnitou a úzkou
LENKA PROCHÁZKOVÁ
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nedávno nezkušeně prohlásil prezident USA Do-
nald Trump - militaristickým národem, ale když
dojde na lámání chleba, dokážeme - alespoň tedy
mnozí z nás - bránit svá práva. 

A když nás dnešní německá kancléřka žádá,
abychom se dobrovolně vzdali suverenity ve pro-
spěch EU, čili čtvrté Říše, rozpoznáváme v její
výzvě ozvěnu starého záměru. Ani rozdělení naší
dnešní společnosti na přitakávače, přímé kolabo-
ranty, mlčící konzumenty a na ty nepočetné, kteří
se svolávají k odporu, není ničím, co bychom z naší
historie neznali. Už taky velmi dobře víme, že pře-
žívání ze dne na den pod heslem: zatím je to dobré,
je jen ztrátou drahocenného času. Ani fakt, že vy-
soké školy se dnes nezavírají, ale naopak množí,
nás nemůže ukolébat, když pozorujeme výsledky
té plošné výuky, která nevede ke kritickému myš-
lení. Spíš svědčí o snaze šířit výrobu biorobotů
podle univerzálního zadání a co nejrychleji. Jeden
promovaný prototyp už se dostal i do vlády, odkud
nás nonšalantně poučuje, že hajlování na Ukrajině
je neškodná folklórní záležitost.

Zlu, jehož mluvčím je lež, se musí odporovat za
všech okolností a navzdory příkazům a zákazům.

Jen tak si udržíme naději, že pravda může vítězit.
Ale ona bohužel nikdy nezvítězí natrvalo, a stejně
jako lež stále potřebuje nové a nové lidi. Pravda
však na rozdíl od lži nemá bohaté sponzory. Nemá
ani mediální poradce, kteří by jí uhladili cestu,
a proto je pěšinka k pravdě tak trnitá a úzká. Lež
zatím už začíná zpevňovat mosty, aby se její těžká
technika snadněji pohybovala tou „srdeční kraji-
nou“ směrem k hranicím RF. 

Pokud tu snad jsou přítomni nějací nenápadní
čučkaři, zaznamenejte si tento projev. V mainstre-
amu se neobjeví. Nenajdete ho ani ve zpravodajství
veřejnoprávní televize, která nás denně znásilňuje
v našem vlastním obýváku, a ještě si za to nechá
platit. Hromadný orgasmus, jak známo, však
vždycky zplodil jen stvůry. Mysleme na to, nejen
v tento výroční den. Mysleme na to pořád. A při-
pravme se na odboj proti diktátu Zla. Není jiné
cesty, než té trnité a úzké, k udržení opravdovosti
našich životů, a tím i oprávněnosti existence na-
šeho národního státu. Té krásné země uprostřed
Evropy. Nic není dopředu ztraceno, dokud to ne-
vzdáme my sami. 

Václavské náměstí Praha, 15. března 2019.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SE SUDEŤÁKY V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 
Bývalý poslanec Bohuslav Chalupa zveřejnil na svém facebookovém profilu 26 měsíců starý zápis

z jednání Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Mariánských Lázních. 
Ve dnech 28. až 30. dubna 2017 se tu sešly špičky Sudetendeutsche Landsmanschaftu na konání tzv.

užšího dialogu v rámci vnitřního školení českých osob veřejného, mediálního a politického života. Školení
vedl Steffen Hörtel v němčině. Sestávalo se ze tří základních fází:

1. Rozštěpit české vlastenecké frakce, aby nebyly ochotné navzájem spolupracovat a nepředstavovaly
tak větší odpor proti německým zájmům v ČR. Byli vytipovaní základní politici Václav Klaus st. v ČR a Ja-
rosław Kaczyński v Polsku v rámci definování páteřních ohnisek vlasteneckých sil a prosazování českých
i polských národních zájmů. Zároveň byl definovaný Andrej Babiš jako překážka v prosazování německých
zájmů v ČR.

2. Postupná relativizace historie tak, aby se stala kompatibilní s německým pohledem a uspořádáním
Nové Evropy podle Berlína, kterou definovala už Angela Merkelová. Novodobí historici vykládající po-
kroucená historická fakta, relativizující řádění německých nacistů, zveličující údajné vyhnání Němců po
2. světové válce (odsunu, právně zakotveného při jednání vítězných velmocí na Jaltě).

3. Přimět českou vládu, aby sama a dobrovolně usilovala o zrušení Benešových dekretů. Němci sami
nesmí vstupovat do těchto procesů, které byly ukotveny na Jaltě vítěznými mocnostmi, protože by po-
stupovali v rozporu s mezinárodním právem. Dosazením proněmeckých politiků v cílových zemích na
všech úrovní se ale dospěje k tomu, že rovněž sami čeští politici budou o zrušení Benešových dekretů
dobrovolně usilovat. To přece chtějí sami Češi, což v rozporu s mezinárodním poválečným právem přece
už nebude.

23. června 2019
www.prvnizpravy.cz
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Při pohledu na ono třicetiletí, jež nás dělí od změny
režimu v listopadu 1989 a jež je i tématem naší konfe-
rence, mě napadá zúžit celé velmi široké téma do je-
diné esence či metafory. Protože – jak nás učí dějiny –
smyslem a podstatou každé revoluční změny v uspo-
řádání věcí společenských by mělo být zvýšení svobod
lidí tvořících společnost, i dnes, v souvislosti s oním li-
stopadem, chci mluvit o svobodě. A protože jsem pů-
vodní profesí novinář a slovo mě stále ještě živí, zúžím
svůj krátký příspěvek na úvahu o svobodě slova.

Svým studentům často říkám, že právě svoboda
slova je nejspolehlivějším indikátorem míry demokra-
cie v daném státě. Co totiž obsahuje ono dvojsloví „svo-
boda slova“? Přece právo na to mít a šířit svůj názor,
hájit jej v diskusi s jinými názory a jejich nositeli, a v pří-
padě, že můj názor je podloženější, argumentačně sil-
nější a bližší poznané pravdě, pak mám svaté právo
v takové při zvítězit. Pak by mělo logicky platit ono
okřídlené „sláva vítězům, čest poraženým“. Se zkuše-
ností posledních let, přinejmenším deseti, mohu poc-
tivě říci, že u nás začalo platit „sláva poraženým,
bezectnost vítězům“. Ti, kdo prohrávají v názorových
soubojích, nemajíce argumenty, jen teze a floskule, si
přisvojí veškeré epolety a těm, kdo je přehráli, věnují
opovržení, ostrakizaci, exkomunikaci a poté umlčení.
Stále platí ta dichotomie, ukazující na rozcestníku od-
vrácené směrovky – jedna vede k nepříjemným prav-
dám, druhá k pohodlným lžím.

Ne vždycky mi studenti rozumějí. Dílem proto, že
ještě nikdy nebyli v situaci, kdy museli o to svoje bojo-
vat, kdy byli vystavení povinnosti se rozhodnout, jak
říká kouzelník Brumbál v Harry Potterovi, „…mezi tím,
co správné, a tím, co je snadné“. Pro ně namnoze za-
čaly dějiny datem jejich narození. Nikdy neměli pocit,
že jsou ochuzováni o svobodu slova, protože zpravidla
nemají taková slova, která dnes patří pod kuratelu
a jsou předmětem omezení svobody jejich vyslovení.
Prožili své života během toho třicetiletí v relativním do-
statku, svoboda pro ně znamená otevřít si facebook,
odjet na Erasmus a podat si dvacet přihlášek na střední
či vysokou školu najednou. Všimněte si – ani špetka
svobody vědomí, jen bytí.

Přední odborník na média Jan Jirák už před lety
v tisku prohlásil: „Média nejsou schopna vytvořit pro-
stor pro diskusi o případech, v nichž je svoboda tisku
škodlivá.“ Předpokládám, že ta věta nebyla příliš

šťastně formulovaná. Na první pohled totiž by podle
účelového výkladu mohly existovat situace, v nichž „…
je svoboda tisku škodlivá“. Jako optimista bych se
spíše držel první části té teze: „Média nejsou schopna
vytvořit prostor pro diskusi“. Tím spíše, že daný citát
ještě pokračuje: „Média a zvlášť lidé, kteří v nich pra-
cují, si z údajné obrany svobody slova vytvořili dost jed-
noduchou obrannou strategii – paralyzují jakoukoli
diskusi předem.“

Problém je možná v nejasné terminologii, s níž účast-
níci podobných debat zacházejí. Shodněme se aspoň
na minimálním společném jmenovateli: Na svobodě
slova je dobré jedno: snadno se pozná. Žádná „údajná“
svoboda ve svobodném režimu není. „Údajná“ svoboda
je jen v „údajně svobodném“ státě. A to snad ten náš
není. Nebo že by se věci měnily – k horšímu? Odpovězte
si podle své zkušenosti každý sám. Diskutovat o škod-
livosti svobody tisku, a tedy se implicitně dobrat se ji-
stých omezení, aby svoboda tisku nemohla nabývat
škodlivých forem, je, jak se zdá, vskutku součástí dis-
kursu až nepříjemně aktuálního. Všichni katedroví „el-
fové“ a „eurohodnotáři“ nám vysvětlují, že jsou tu od
toho, aby cedili informace tak, aby se k publiku dostala
pravda, nikoli nepravda. Kdo rozhodne, která je která, je
nabíledni: přece oni sami. Zjednodušeně se tedy dá do-
vodit, že v takto nastavené situaci je někým „nahoře“
považována přinejmenším část svobody slova škodlivá.
To bych však v tomto okamžiku v žádném případě ne-
podsouval zkušenému prof. Jirákovi. To je generační
a ideologická zaslepenost těch, kteří se ženou ke kory-
tům mávajíce nad hlavami hesly o novém třídním boji
a vnitřním i vnějším nepříteli.

Mimochodem - při pohledu do dějin zjistíme, že
o omezení svobod v zájmu nějaké „dobré věci“ vždy
nejvíce mluvili a usilovali takzvaní mladí intelektuálové.
Později to bývalo zpravidla označováno jako selhání elit.
Protože jedině intelektuální elity mají kapacity na to,
aby dostatečně sofistikovaně dokázali zdůvodnit (sobě
i jiným), proč je třeba tu či onu svobodu omezit, zkrátit,
zrušit, zakázat. A od zákazu určitých svobod je strašlivě
blízko k zákazu určitých lidí.

S tím už ale máme v našich zemích – jednotlivě
i společně – řadu nezapomenutelných zkušeností. Zá-
kazy určitých lidí po březnu 1939 byly vedeny často
pod vrcholně duchaplnými hesly. Zákazy jiných, ale
často i stejných lidí po únoru 1948 byly rovněž pro-

30 let v zrcadle svobody
PETR ŽANTOVSKÝ
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dchnuty okatě lidumilnou rétorikou, často podpořenou
srdceryvnými verši z per špičkových dobových intelek-
tuálů.  Konec konců i zákazy dalších lidí po srpnu 1969
měly začasté podobu vendety jednoho elitního klubu
vůči jinému, t.č. poraženému elitnímu klubu. A elity to
nebyly jen mocenské, nýbrž právě (velmi často) inte-
lektuální. A konec konců ani vývoj po listopadu 1989
nebyl prost nespravedlností, vendet a výhostí z tzv.
slušné společnosti, uplatňování principu kolektivní viny
(například v prostředí české literatury), a byl to opět boj
vedený intelektuály, či aspoň těmi, kdo se za ně poklá-
dali a vydávali. 

Zůstanu jen u posledního jmenovaného příkladu, pro-
tože se dotýká bezprostředně jak dnešního tématu, tak
půdy spisovatelské organizace, na níž se nacházíme.
Pracoval jsem víc než deset let po listopadovém pře-
vratu v knižních nakladatelstvích. Vedl jsem nejprve Me-
lantrich a potom Votobii. Vstupoval jsem do nich s naivní
představou, že listopadový čas trhnul oponou a je po
nesvárech dělících v předchozích letech českou litera-
turu na tři tábory – tzv. oficiální, samizdatovou a exilo-
vou. Upřímně jsem věřil, že síla umění, literatury,
semkne celý spisovatelský cech a budeme mít zase jen
jedinou literaturu - tu dobrou. Zbytek je jen užitkové
čtivo. Chci vzpomenout na jednu z prvních věcí, které
jsem uskutečnil v Melantrichu, dnes už neexistujícím,
protože jeho vlastníci, strana socialistická – jej prodali
Chemapolu a ten jej zavřel, aby nepřekážel v lukrativní
budově na Václavském náměstí. I to je příznak této doby. 

Tou věcí bylo obnovení edice poesie, tradiční, exis-
tující mnoho desítek let, už od první republiky. Můj po-
listopadový předchůdce edici zrušil jako nedostatečně
výdělečnou. A to si říkal kulturní pracovník. Mimocho-
dem odložený obrodník z osmašedesátého proměněný
v ryzího kapitalistu. Nuže ta edice poesie za mé dva
roky vedení Melantrichu přinesla bezmála dvacet
svazků – Pasternaka, Jesenina, Cvetajevovou, ale i Šik-
tance, Rotrekla či Josefa Hanzlíka. Zejména ten po-
slední byl okamžikem zlomovým. Hanzlík, tak jako
mnoho jeho generačních druhů, byl z polistopadové li-
teratury vyhozen, jen proto, že řídce publikoval i v letech
předlistopadových. Cenzor nerozlišoval. Okamžik pře-
vratu byl mechanickým dělítkem. Mnoho lidí jsem
tehdy vydáním Hanzlíka popudil, ale jsem přesvědčen,
že české literatuře a kulturní paměti jsem prospěl.

Za těch dalších mnoho let se tento třídní boj na lite-
rárním poli jen vyostřuje. Když jsme loni vydávali v na-
kladatelství Česká citadela almanach současných
českých a slovenských básníků Most z veršů, nemohli
jsme opomenout symbol této generace, básníka Karla

Sýse. Jen proto, že byl do almanachu právem zařazen,
jiní autoři, třeba Jana Štroblová, svou účast v alamana-
chu zakázali. A když k tomu připočtu hysterickou me-
diální kampaň proti témuž básníkovi, který obdržel od
hlavy státu vyznamenání za zásluhy v oblasti kultury,
mohu si jen povzdechnout: Jak hluboko jsme klesli!
Místo abychom byli hrdí na to, že náš president je natolik
kulturní, že odměňuje velké spisovatele, a abychom se
těšili, že takové autory mezi sebou máme, vyrážíme do
absurdního, nelítostného a zbytečného boje, který nemá
žádné vítěze, jen samé poražené.

Ale zpět k selhání elit. Jako vedlejší produkt této dis-
kuse se nabízí otázka, proč naše elity selhaly, a stejně
české, jako slovenské. Když přece vzešly z odlišných
kořenů, daných odlišnou historií (katolictví versus pro-
testantismus, zemědělský venkov versus průmyslové
město atd.). Není-li to náhodou genetický vklad inte-
lektuálních elit: v nejméně vhodnou chvíli selhat. Ale to
je na jinou úvahu.

Každopádně všechny řečené kobercové nálety na
svobodné myšlení a právo na jinakost názoru vedli
a opět vedou příslušníci intelektuálních elit. Nutně vás
při takové retrospekci napadne, že v podloží těch ide-
ologických genocid byla prachpouhá snaha jedněch
urvat plný žejdlík od úst těm druhým, zaujmout jejich
místa ve společnosti, nahradit je. A také se to dařilo.
Výše uvedené letopočty znamenají namnoze data tri-
umfů vůle - stojící na pevných základech fanatismu –
nad slabostí spočívající v pochybnostech. Přitom pra-
vou kvalitou intelektuála je schopnost pochybovat.
A právo na pochybnost je jedním z prvních příznaků
svobody.

Je správné pochybovat o pravdách zdánlivě věč-
ných. Bez toho by se lidstvo nikdy neodvážilo slézt se
stromů. Přitom země pod stromy se zdála zprvu tak
vratkou, neznámou, nejistou a tedy nebezpečnou. Zpo-
chybníme-li právo na seskok ze stromu, zůstaneme
uvězněni v jeho koruně.

Předneseno autorem na konferenci Unie českých
spisovatelů, konané 13. 4. 2019 v Praze, na téma 30 let
od Listopadu 1989.

Fo
to

 F
B

Lipa_02_2019_LIPA  17.07.19  18:23  Stránka 9



Po krádeži století čeká občany naší republiky další
loupež za bílého dne. Zrušení Benešových dekretů!
Při dlouhodobé kolaboraci politických představitelů,
které lze najít ve většině politických stran s napoje-
ním zřejmě i na tzv. neziskovku Milion chvilek je do-
sažení dlouhodobého cíle Sudetoněmeckého
landsmanšaftu jen otázkou času, který hraje v jeho
prospěch. První vlaštovky se dostavují zatím v po-
době tzv. individuálního zneplatnění Benešových de-
kretů, jako je tomu v případě Karla des Fours
Walderoda, který válku strávil v uniformě hitlerov-
ského Wehrmachtu. Vzhledem k tomu, že
po 77 letech se již nenašli proti němu
žádní svědci, vysoudila vdova po jmeno-
vaném Johanna Kammerlanderová nejen
první les v obci Žďárek na Liberecku, ale
nyní na základě rozhodnutí odvolacího
Krajského soudu v Hradci Králové ze dne
18. 6. 2019 i majetek rodu Walderode
v hodnotě tří miliard korun, včetně
zámku Hrubý Rohozec.

Tento 18. červen 2019 je možné
hodnotit jako další den zrady českého
národa ze strany českých kolaborantů
vůči německé EU. V tento den došlo
k dalšímu poplivání a zneuctění obětí He-
ydrichiády českými kolaborantskými
soudy. Touto zradou našich národních zájmů bylo za-
hájeno vrácení majetků sudetským Němcům! Přesně
na den 77 let poté, kdy německé jednotky Wehr-
machtu obklíčily v Praze kostel sv. Cyrila a Metoděje,
a po obléhání a po vniknutí do kostela po přestřelce
našli v kryptě mrtvé československé parašutisty,
kteří se tam ukrývali po provedení operace Anthro-
poid, tedy atentátu na zastupujícího říšského protek-
tora a generála policie Reinharda Heydricha.
Náhoda? Ne, spíše symbol! Rozsudek znamená pro
Sudetendeutsche Landsmannschaft triumf v podobě
precedensu pro další žaloby k navracení majetku! 

Semeništěm příznivců prolomení Benešových
dekretů z české a německé strany se stala Plzeň.
Zde v minulosti došlo například k setkání pánů
Bernda Posselta, Libora Roučka (ČSSD, bývalý mí-

stopředseda Evropského parlamentu) a dalších, či ke
školení signatářů spolku Milión chvilek dne 10. září
2016. 

Němcům se díky své cílevědomosti a důsled-
nosti daří pronikat i do českých stran, tvrdících se,
že chrání naše národní zájmy. Na rozdíl od KSČM, pro
kterou je nastolení otázky zrušení Benešových de-
kretů uzavřenou záležitostí, ve většině politických
stran najdeme nejedno zvučné jméno politiků, kteří
by s revizí dekretů prezidenta naší republiky problém
neměli. Viz ČSSD - Michaela Marksová-Tominová,

dále KDU–ČSL – Daniel Herman, Pavel Bělobrádek,
nebo TOP09 – Jiří Pospíšil, atd.

Je zarážející, že i garant zahraniční agendy právě
vzniklého hnutí Trikolóra, exprezident Václav Klaus,
má oficiální kontakty s AfD, která se od výroků své
bavorské frakce nikdy nedistancovala. Zdatným se-
kundantem k naplnění záměru loupeže majetku se
stala i česká veřejnoprávní televize, která své poslání
neplní bohužel již mnoho let.

Příznivci kolaborantského spolku Milion chvilek
- hlásajícího údajně jen cíle, jako je odstranění pre-
miéra Andreje Babiše z jeho funkce pro údajný střet
zájmů, údajnou spolupráci s StB, odchod Marie Be-
nešové z funkce ministryně spravedlnosti či rezig-
nace ministra kultury Antonína Staňka - netuší, že
jsou vlastně jen poslušným nástrojem k dosažení ko-

Je zrušení Benešových dekretů
pouze otázkou času?
MIROSLAV KAVIJ
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nečného cíle Sudetoněmeckého landsmanšaftu.
Tedy získání zpět majetku, který jim byl jako vlastiz-
rádcům po právu po skončení 2. světové války za-
baven československými orgány. Požadavky SL byly
shrnuty v sudetském účetním soupise, vytvořeném
na základě publikací Habela, Langa a Böhma. Jedná
se o 22 842 km2 pozemků, 11 200 průmyslových
podniků, dolů, přehrad a elektráren, 3 univerzity

(včetně části Karlovy univerzity), 4 413 dalších škol,
2 862 kulturních památek, zámků, kostelů a kláš-
terů, divadel, muzeí a galerií (včetně obrazů a expo-
nátů tam vystavených), 185 303 domů na vesnicích,
236 818 domů, bytů a dalších nemovitostí ve měs-
tech. Varováním pro nás by měla být “restituční“
kauza Johanny Kammerlanderové, dědičky rodu
Walderode.

Poznámka k 6. červenci RUDOLF HEGENBART
K moci u nás se znovu dostávají, zprostředkovaně přes neloajální koupené občany Česka, Němci. Ger-

mánský výboj je znovu na vzestupu. Nastává pád naší české slávy a moci. Konšelé předávají a vrací ma-
jetky našeho lidu do rukou zahraničního kapitálu, bývalé šlechtě. Do naší vlasti je zaváděn cizácký duch
i mrav. Mezi boháči a většinou ostatních lidí se rozevírá úplná propast. Přes všechny různé folklorní slav-
nosti a rádoby vlastenecké rituály je náš národní a duchovní život ubíjen. Někteří sice mluví sladce o lásce
k vlasti, ale když se jim to hodí, národního cítění zároveň zneužívají – pod záminkou boje s nacionalismem
- proti pokrokovým silám. 

Znovu vystupuje otázka bytí či nebytí českého národa. Vzpomeňme na spisovatele Aloise Jiráska, na
jeho díla, která dnes nejsou doporučována ani vydávána. Ve svých knihách udržoval víru v nové vzkříšení
národa, nabádal k zachování víry v český národ, v národní a státní samostatnost. Čtěme tato díla!! 

Starejme se především o jednotu národa. Nesvornost v historii českých zemí vedla k bratrovražednému
boji u Lipan a odtud k Bílé hoře, ale i k 17. listopadu 1989. Udržujme jednotu národa stůj co stůj. Jednotný
a svorný národ musí jít za myšlenkami bratrství, spolupráce, rozvoje české vlasti. A musí být součástí slovanství. 

Nositelé germánských myšlenek tady nahlodávají naše vztahy k Ruské federaci, ke slovanským náro-
dům vůbec. Snižují obrovský podíl vojáků Rudé armády na našem osvobození z područí nacistické oku-
pace a na poválečném vývoji, odsuzují Benešovy dekrety, které byly a jsou zárukou bezpečnosti Česka
a svobody našich národů, a které pomohly také odčinit Bílou horu a její následky po zlomovém roce 1620.

Nepřátelé odsuzují náš socialistický vývoj po 2. světové válce, v němž přátelství a společná práce
tehdy přispěla k bohatství každého z nás. Desetiletími zdokonalená řemeslná a pracovní zručnost, spolu
s moudrostí vědy, se mistrovsky přeměnily v krásu. Jasnými paprsky se před námi otevíralo jaro lidské
kultury, architektury, zeleně parků a sadů. Architekt s pedagogem, dělník s rolníkem, biolog s fyzikem,
technik s lékařem, básník s malířem, hudebník s hercem, ti všichni mohli slavit svůj triumf. Veliká byla
síla armády vzdělaných, vysoce organizovaných pracovníků demokratické socialistické společnosti. Člo-
věk člověku se stával bratrem a ne vlkem!

I v tento den, kdy si připomínáme upálení Mistra Jana Husa, bojujme za pravdu, jak to činil on. Připo-
mínejme si příklady vlastenců, kteří se zasloužili o spravedlivější uspořádání společnosti. Připomínejme
si občany, kteří nevyslovovali nikdy slovo národ s patosem, a nepsali jej velkými písmeny. O to víc ale za
něj bojovali a pro něj pracovali. Prokázali tak větší službu národu, než druzí svým planým mluvením,
plným frází byť i plamenných. V těžké hodině národa se osvědčili jako nejlepší synové své vlasti. Byli
prodchnuti vírou v dobro. Nesli v sobě takový vztah k životu, takový svět hodnot, jenž přesahoval hranice
osobního zájmu a prospěchu. Zbavili se nákazy lhostejnosti! Nebyli imunní k těm, kteří zanášeli do spo-
lečnosti chaos, nervozitu, kteří otupovali revolučnost a národní sebevědomí a hrdost.

Ve své diplomové práci na vysoké škole v roce 1969 jsem mimo jiné napsal: „Člověk se rozvijí v zá-
vislosti na podmínkách a vlastní duševní a fyzické činnosti. Obsahem této činnosti je uspokojování potřeb
a zájmů, které vedou ke změně skutečnosti. Aby tomu tak bylo, předpokládá to určitou orientaci, poznání.
Odhalit, co je skutečné a co je fiktivní... Svoboda jednotlivce může růst jen v míře odpovídající růstu svo-
body společnosti jako celku... Praxe rozhoduje o tom, co člověk byl, je a bude. Ta také rozhoduje o spo-
lečenském efektu jeho práce..." 6. 7. 2019
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Věnuji své ženě a dceři Adélce
***

Na papír si píšu poznámky, které po mně nikdo
nepřečte. Ale to, co chci sdělit, je srozumitelné. Přeji
vám, ať je vždycky srozumitelné to, co chcete sdělit
vy, a dokážete šetřit slovy, aby měla platnost i zítra.

***
Stačí pár slov, která vás vyruší k činu. Stačí pár

slov, která ve vás probudí lásku, radost či naději. Stačí
pár slov, skrze něž vám kdosi podá svou ruku. Věci
malé narůstají do velikosti a náhle zaclánějí svět ves-
mírných rozměrů rozměrem lidským. A já si jen tou-
žebně přeji málo, jehož prostor lze učinit bezpečně
obyvatelným a laskavým k žití. Tolik přeji i vám.

***
Každý den vám přeji dobrý den!
***
Má-li být ve vás něco nenarozeného, ať je to kru-

tost. Má-li být ve vás něco mrtvého, ať je to nená-
vist. Má-li být ve vás něco pohřbeného, ať je to
zloba. Přeji vám, ať do vašich myšlenek stále ještě
svítí slunce.

***
Práce, která mění svět. Slova, která svět ohma-

távají. Myšlenky, které odemykají budoucnost. Sny,
kterými se nadechujeme. Přeji vám, aby to vše bylo
střechou vašeho života.

***
Ať dny, kterými procházíte, jsou nejkrásnější, pro-

tože jimi žijete a nebem věnčí vaši hlavu. Ať maják,
který ve vás svítí, vám dává jistotu, že nezabloudíte
a neztroskotáte tak jako mnoho jiných. Ať vším, co
děláte, se potvrzujete, svému jednání diktujete vůli
a svým myšlenkám roubujete křídla. A jestliže lid-
ský vichr bez milosti smetává všechno, co se pře-
žilo, ať sebe dokazujete tím, že před ním neuhýbáte.

***
Jak snadno přelétávají ptáci nás i naši samotu.

Přeji vám však, aby vaše sny přeletěly dobu a po-
čkaly na potomky, kteří je postaví na zem.

***
Toto je náš svět, toto je naše civilizace, toto je

naše společnost. Přeji vám, ať jste jejich jinou
a srozumitelnější ozvěnou. 

***

Jestliže je
dnešní svět horší
než vy, ať vás ne-
přiměje k tomu,
abyste byli stejní
jako on. Ať žít pro
vás vždy znamená
víc než být jen živý.

***
Díváte se do nebe a vidíte jen nebe. Ať jeho jas

prozáří vaši mysl. Ať jeho výška vás provokuje. Ať
jeho velebnost pokoří i vaši pýchu. Ať jeho bezhra-
ničnost vám dá pocítit hranice vlastní svobody. Ať
jeho věčnost vám připomíná rozměr života a mali-
chernost vašich mnohých tužeb.

***
Stojíte na rozcestí a nevíte, kterou z cest si vy-

berete. Přeji vám, abyste se vydali tou, po níž
dosud nikdo nešel a za vámi nezaroste plevelem.

***
Ať nikdy nepřistoupíte na zrušení pravidel břehů,

protože tím udělujete rozpínavou svobodu povodni.
K čemu vám pak budou mosty? 

***
Přeji vám, abyste si do každé dálky nesli svůj

domov a s ním i jeho slova, která urodí jen doma.
***
Dálky na zemi jsou dostiženy. Mnohem větší

dálky nám zbyly, vedou od člověka k člověku. Přeji
vám, abyste se vzájemně nacházeli.

***
Většina tužeb se vám nesplnila a nesplní. Přeji

vám, abyste toužili dál. Mnohem hůř jsou na tom
ti, kteří toužit přestali a již si nic nepřejí.

***
Buďte vděčni za každé svítání, které vás křísí

k životu. Přeji vám, abyste i vy sami byli někomu
svítáním. A bylo tomu i naopak.

***
Mateřídouška na stráni nečeká, až k ní pokleknete

a přivoníte. Prostě voní. Kos na střeše nečeká, až se
zastavíte a budete mu naslouchat. Prostě zpívá.
Slunce nečeká, až se nastavíte jeho paprskům. Pro-
stě hřeje a probouzí k životu, co je k životu určeno.
A vám přeji, abyste vykonali to, co vykonat máte.

MICHAL ČERNÍK
Kniha lidských přání
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***
Každá látka má líc a rub. Přeji vám, abyste se na

všechno uměli dívat z obou stran.
***

Léta usilujete být šťastní. Možná i šťastní jste,
ale dosud nevíte, že štěstí se nemusí podobat já-
sotu. Nečekejte už nic krásnějšího a jen si úzkost-
livě střežte, aby slza nezabila radost.

***
Přeji vám, abyste neuvízli v malosti malých, ne-

prodali se za přízeň mocných, nenechali se zbavit
vlastního myšlení a nikdy nepřistoupili na roli vy-
konavatele cizí zvůle. Přeji vám, abyste nikdy ne-
věřili, že ve jménu krásných ideálů se dá lhát,
obohacovat, ničit a zabíjet.

***
Všechno, čím se odlišujete, bude použito proti

vám. Všechno, čím se zprůměrňujete, vás bezpro-
blémově zařadí. Přeji vám, abyste unesli břímě od-
lišení a nezdeptalo vás poddanství průměru.

***
Není toho moc, co potřebujeme k životu, ale ne

každému je to dopřáno. Přeji vám, abyste dovedli
přijímat i málo. A aby to málo narůstalo do velikosti.

***
Mluvím-li, nechte mě mluvit, mám co říci. Mlčím-

li, nevyvolávejte mne. Překážím-li, nestrkejte do
mne. Stojím-li, nenuťte mne do spěchu. Nelíbím-li
se vám, nedívejte se na mne. Žiji-li, jak žiji, nechte
mne, mám k tomu důvod. To samé přeji i vám.

***
Přeji vám, abyste se osvobodili z dobových mýtů,

které si přivlastnily váš mozek, z iluzí, které vám
ztrouchnivěly, z ideologie, která vám diktovala,
a konečně jste vládu nad sebou předali vlastnímu
rozumu. To bude vaše vítězství.

***
Lidstvo se nikdy nedobere ke společné pravdě

a stále bude balancovat mezi pravdou vítězů
a pravdou poražených, mezi pravdou bohatých
a pravdou chudých, mezi pravdou doby a pravdou
dějin, mezi pravdou rozumu a pravdou citu, mezi
pravdou účelu a pravdou poznání. Přeji vám,
abyste se kvůli dočasné snadnosti bytí nezřekli
pravdy vůbec jako přežitku.

***
Odpusťte si všechny své hříchy, nedostatky

a špatnosti. Tak velkorysí můžete být jen k tomu,
koho máte rádi. Mějte se rádi dál.

***

Někdy na vás dolehne prázdno, které zbylo po
někom, koho jste měli rádi. Přeji vám, abyste ta-
kové prázdno nezrušili. 

***
Ať si vždy uvědomujete, že v životě se platí za

pravdu i za lež, za odvahu i za zbabělost, za nevě-
domost i za poznání.

***
Vichr ohýbá trávu k zemi a nezlomí ji. Šlapeme

po ní a ona se zase napřimuje. Pokosíme ji a znovu
vyroste. Přeji vám její nezlomnost a vůli k životu.

***
Jak nádherné je mít svobodu, když jste bohatí.

Přeji vám, abyste byli stejně tak svobodní, i když
bohatí nejste. 

***
Kdejaká lež si stále vyhlíží své lidi. Přeji vám,

abyste v sobě navzájem nenašli zalíbení, abyste jí
nepatřili.

***
Nevyplašte drozda, když zpívá. Ať se ve vás

uhnízdí jeho zpěv.
***

Přiložte si ke spánku ukazováček jako revolver
a stiskněte. Rána se neozve. Vida, jak je to snadné
zůstat na živu. Přeji vám to!

***
Někdy je člověk sám a sám jak voják v poli, aby

přemohl svůj vlastní osud. Přeji vám šťastnější úděl.
***
Přeji vám, abyste dozráli k moudrosti, protože

jste porozuměli sobě, a tedy i světu. Abyste se stali
mocnými, protože umíte přemoci sebe a přesvědčit
jiné. Abyste byli bohatí, protože k bohatství vám
stačí jen to, co skutečně potřebujete.

***
Přeji vám, abyste se nikým nedali koupit. Když

se necháte koupit jednou, už se musíte prodávat
pořád. Přeji vám, abyste si nikdy nenechali vnutit
roli ponížených a urážených. Přijmete ji jednou a už
vám zůstane navždy jako prokletí.

***
Člověk se pozvolna musí vyrovnávat se svým

stářím a s myšlenkou, že zemře docela nepozoro-
vaně. Jakápak sláva, jakápak světovost, jaképak
pocty a tituly, jaképak režimy a ideologie! Nezatra-
cujte, neodsuzujte, nestýskejte si. Co bylo, bylo,
a bylo-li to dobré, už to není, a bylo-li to špatné, už
to také není. Přeji vám, aby vás provázela myš-
lenka, že jste žili dobře a nebylo to zbytečné.
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POPRVÉ
Na louce voní sedmikrásky,
když Tě do ní zlehka položím.
Tvůj první důkaz lásky
a v něm Tě v ženu proměním.

Přijal jsem Tvá ústa nabízená,
lačná po polibcích z vášně
a v milostném objetí propleteni,
píšeš se mnou první sloku básně.

Nejprve jsi mi srdce dala,
s rukou vloženou do mé dlaně,
a když jsi na louku se mnou uléhala,
nabídlas mi své tělo laně.

Lačně jsem Tvé tělo přijal,
stejně tak jako přijala tys moje,
ze Tvých víček jsem slzy slíbal,
slzy štěstí a vnitřního pokoje.

Chvěješ se mi v náruči, zavřené oči,
jako bys ten okamžik chtěla prodloužit.
vše se s námi oběma teď točí,
stud jsme mohli navždy odložit.

Navždy Ti v paměti zůstane
vzpomínka na ten dnešní den,
v Tvém životě se ještě mnoho stane
možná že spolu už nebudem.

HÁDKA
Hádala se duše s kolem,
když šel jsem zrovna kolem,
že se špatně kolu jede,
když nafouknout se duši nepovede.

Hádala se bába s dědkem,
náhodou jsem toho byl svědkem
u vaření totiž četla knížku,
připálila na sporáku jíšku.

Ty jedna stará ochechule,
do guláše dalas málo cibule,
a rajče už je zase jako bláto,
jinam se jdu najíst, vypadá to,

Jen táhni, dědku, do hospody
jen jestli zvládneš zpět ty schody.

NECHCI BÝT SÁM 
Už nechci být sám,
od té doby, co Tě znám,
když večer oči zavírám,
když večer usínám.

Já mám Tě rád, to víš
krásná jsi, když u mě spíš,
přemýšlím, o čem asi sníš,
jsi ke mně blíž a blíž.

Nenávidím ráno,
a den kdy je ustláno,
Když málo karet rozdáno,
prázdné Tvé pyžamo.

Když zvonek zazvoní
a bytem to provoní
Tvou skvělou vůní decentní,
už chci být potentní

Když večer se blíží
do okna měsíc shlíží,
podléhám Tvé zemské tíži,
rety věnce víži.

Už nechci býti sám,
na lože teď ulehám,
s Tebou stavím z rozkoše chrám,
tělo Ti ponechám.

ZÁVIDÍM SNŮM
Závidím snu, jenž Ti
po víčkách kráčí,
v něm slova lásky letí
nad loukou bez bodláčí.

IVAN FENCL
Nechci být sám
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Závidím snům, co každou noc
Tě odvedou pryč,
Ach takovou mít moc,
Tvého srdce najít klíč.

Závidím snům, že mohou lhát
a malovat vše růžovou,
v nich nemusíš se bát
že přijdeš o lásku svou.

Stát se snem, mít tu moc
zamknout se v srdci Tvém
a pak každičkou noc,
po víčkách jezdit kočárem.

VEČER U MOŘE
Vzpomínka na Chorvatsko

Nad mořem se tiše sklání
měsíc se stříbrem v tváři,
v chladném sirém smrákání
červánky na chvíli zazáří.

Hvězdy ho po stranách
provázejí zadumaně
a jak bledne jasný nach
růžemi si věnčí skráně.

Večer stíhá vydávané
tóny dne, jenž hasne
než v barvu noci zcela zvadne,
skomírání je to krásné.

Vstříc vlnám k břehu ubíhajícím,
večer temný závoj rozprostírá,
trápí se vodstva temný klín,
šumot vlnek rozčeřených zmírá.

Ztichlý vzduch se halí do šera,
barevné odstíny stále jsou jiné,
úchvatnější je pobřežní nádhera,
příjemněji se z lodí hudba line.

Soumrakem tmavne krajina,
ztrácí se, v dálce mizí nedohledné,
barva za barvou tiše zhasíná,
nakonec celý obraz zšedne,

Každý večer díval jsem se vteřiny
do dálky zrůžovělé od červánků,
kouzlem uchvácen z té krajiny,
sledoval ji, jak se ukládá k spánku.

Mé vlasy vánek čechral,
jako pastýř, hrající na fujaru,
jak potůček zurčící v klidu skal,
spěchající ke svému zmaru.

U moře ve zmlklém, vlahém ovzduší,
rodí se krásné sny i zadumání,
moře je konejšivý balzám na duši,
moře je lék, jenž klid srdci a pokoj chrání.

PŘÁNÍ 
Já chtěl bych vyzpívat
lásku k Tobě svou,
jako motýl se vznášet
letní oblohou,
na stejné vlně lásky
spolu plout,
ve víru tance Tě
do náruče obejmout.

Já chtěl bych složit
ódu na krásu Tvou,
vyznačit ji v tónech
v osnovu notovou,
pro krásné tóny varhan
nechat měchy dmout,
housle v sólu na kůru
nechat proběhnout

Já chtěl bych malovat
obraz nás dvou,
použít paletu množstvím
barev bohatou,
štětcem malovat nad námi
oblohu modravou,
celý výjev pak bohatým
rámem podtrhnout

ZTRÁTA
Když jsem ztratil svou lásku,
byl jsem jako blázen,
ale pak den vystřídal druhý,
po zimě přišlo jaro,
po létě podzim a ždibek po ždibíčku,
kousek po kousíčku to přecházelo,
odešlo to, zmizelo, nebo 
spíš se to ponořilo dovnitř,
protože v nitru vám vždycky něco zbude,
něco jako tíha na prsou
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KORESPONDENCE Z ŠEDESÁTÝCH LET
Vojáček to má špatný, 
víš, když je zamilovanej
celej den jen držím samopal
a nejradši bych držel tebe
zdálo se mi zase, že umím létat
letěl jsem k tobě
jedinej šrám na tom byl 
že jsem měl na sobě zelený sako
přeletěl jsem na útes a tam jsi byla ty
protože moře mělo barvu tvých očí
pak jsem se odrazil a byli jsme spolu
Udělala jsem zkoušku
ať žije Puškin
anglický romantismus
lumírovci a ústřední výbor KSČ
byl chvalitebný
škoda že mě nepotrkala ovce
když jsem byla malá
bečet umím
přetočila bych hodiny o dva dny dopředu
abych byla s tebou
Bramborka chytila na zahrádce
ještěrku Pepíka

všechny příkazy plníme
houbovou omáčku snědla 
jen vyplivla malý kousky hub
na pusu pusy pusou 
půjdeme na ten film o Apačích
ten se ti bude líbit
já teď jen ležím v blátě
kterým za mnou půjdeš asi kilometr
je dobře, že prší, protože jen voda
může umýt ten stesk po našich dětech
které se nám ještě nenarodily
omlouvám se ti, že jsem byl včera tak nervózní
chtějí mne poslat na Kubu
když se vrátím
pojmenujeme tak
našeho syna

TO SE VÁM TO KRADE!
To se vám to krade!

na ohnutých hřbetech průkazů totožnosti
bolavých kyselou masáží

řečí hnusů
slov a slibů

To se vám to krade!

když dál hledáme 
lepší z horších
dál věřící v iluzi výběru
my přihlouplí otesaní
nelitujíce slin
nábožně
vkládáme své
psí pseudomínění 
svou ovčí dobrotu
žížalí perspektivu
drůbeží posvěcení
s vepřovým úsměvem
a naplněním povinnosti vrabčáčků
nasrat si do hnízda

To se vám to krade

s naší dobrovolnou participací
na hampejzu fiskalit
s naší nucenou poslušností
a impotentním pardonem
s naší bázní znásilněných
souhlasem okrádaných
a mlčením němých

Jako kdyby se nám do huby vysral čert

To se vám to krade co
když koupíte si zákon parlament 
prezidentské kandidáty
když koupíte si lidi
jejich hlad
a říkáte tomu 
demokracie

JAKUB FIŠER
To se vám to krade
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a říkáte tomu 
kapitalismus
a říkáte tomu 
geopolitická příslušnost k západu
a říkáte tomu 
přece nechcete to co tu bylo
a říkáte tomu 
nutno se přizpůsobit světové ekonomice
a říkáte tomu 
Růst Růstu Dno Dna
a říkáte tomu 
svoboda

že vám žába z huby 
že vám zmije z jazyků
že vám čerti ze rtů
že vám netopýři z dlaní
že vám kudlanky z uší

To se vám to krade
když vám to lidi uvěřili
a nezbývá než
odevzdat kořit se
plazit se ponížit
duchamrzačit
též nakrást též nasvinit
půjčit si zadlužit
uvěřit nahrabat
vyplatit
sesmilnit krysolhát
farizejčit
korporovat akceptovat
smířit se šklebit se
masturbovat
upsat se uštvat se
kocourkovat
poplatit uplatit doplatit
a rezignovat

nasrat si do gatí
a znova
na přání vyšších míst
a znova
pro velký úspěch
a znova
pro lepší pozici
a znova
v rámci vylepšení služeb
a znova
jako bonusový program

a znova 
organizovaní po facebooku
a znova
jako projekt privatizace
a znova 
jako protikorupční opatření
a znova 
jako z přidané hodnoty
a znova
jako ze zvýšené přidané hodnoty
a znova
z občanské iniciativy
a znova
ze spojeneckých závazků
a znova už z návyku
poslušně
nasrat si do gatí

To se vám to krade co?

BLBČE ČLOVĚČE!
Elita ovládá
kapitál
ovládá elitu
kdo šplhá po pyramidě
vytváří tím svou pyramidu
vyšší a vyšší
vlastní hrb
činí nedosažitelným horizontem
není poznat rozdíl
mezi laboratorním potkanem 
a laboratorním kolem
obojí se otáčí po směru
i v protisměru
cílem hledání řešení
je vyloučení možnosti
řešení nalézt
Blbče člověče!
Ideále stvoření
vrcholný článku v řetězech evoluce
jsi už natolik
zpostmodernizovaný
abys nepochopil
že oprátka, kterou si škrtíš krk
je tvořena 
jen a jen 
ze tvých rukou?
Když elita ovládá kapitál
kapitál ovládá elitu
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DUHOVÉ POLŠTÁŘKY UKRAJUJÍ
zvláštnosti z lesních
cest…
Omamuje vůní našich
lip a mateřídoušek
a daleko z kopců se vracejících
rozprodaných to nevěst…
Karneval semknutých
natolik hladových,
že mokasíny od louže se
syrovátkou 
jsou s chutí královská večeře…
A ty ses mi vrátila ostříhaná
dohola a se zážitky
k věčnému mlčení…!
Bez jediné hlásky jsme se 
navzájem dívali do očí 
a mělo to větší sílu 
včerejšího loučení
v dobytčím voze,
na nádraží v Birkenau…
Od počátku co jsme
spolu byli,
jsi věděla že žiješ
se slepým patronem,
s ikonou, zápletkou,
poplivaným zasraným
hrdinou, kterého stejně jednou
sama epocha pošle do prdele!!!
A jež ti dělá z muže
žalářníka…
Z té sochy na podstavci, 
ke které se budou jednou chodit
klanět ze škol žáčci…!
Bylo tehdy toho parného léta,
kdy jsem nesměl vyjít
ani na dvůr…
Tetelivé dusno a tvá kariéra
primabaleríny,
kdy jsi měla díky mně
již třetí sezónu stopku
a další zakázaná kalotka,

kdy děti neměly ani na aktovku,
ale stejně jsi mě denně objímala
a mlčky kývla, když jsi šla
věšet prádlo…
Náhle v rádiu znělo, že
už nás Američani neokupují
a že ti z domácích vězení,
mohou vyjít ven…!
Náhle před naším domem 
zástupy lidí a každý si chtěl
podat ruku…
Prý jak mi věřil a že čekal
taky na ten den…
A já neměl slov na ty
snůšky bludů…
JEN JSEM SLZEL…
VĚŘÍŠ? JEN JSEM SLZEL!!!
Hluchý a slepý,
bohatý a chudý,
slušný a vagabund
derou se peřejemi…
Lépe je nevidět,
někdy je lépe i neslyšet,
i slušnost má své rezervy
a drzost také leckdy není
vždycky k zahození…
Mnohé myšlenky
a hlavně ty zákeřné,
prýští zpoza rohů…
Dokud má tunel jen
jednu stranu,
můžeš utéci jen 
z onoho vchodu…!
Zkus však napíchnout 
na horní stranu lžíce 
rozmělněný tvaroh…

PAVEL JOSEFOVIČ
HEJÁTKO
Dětskýma očima 
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Slova jsou jen jako 
drobky v míse, ale to
poznáš až si začneš řeči vážit!
Třeba zítra…! Třeba za rok…!
*********************
MLÁDEŽI VYMEJÍ MOZKY SNADNO
asi jakože Poldi Kladno
ještě funguje.
Maturitní otázky se státem
schválenými odpověďmi
připraví další stroje
bez vývoje - do výroby.
Ať již k pásu, či za kasu.
Modla?
Děňgy máme jako spásu!

DĚTSKÝMA OČIMA, RADOSTNĚ
s lízátky z žiraviny.
Domovy, žaláře. Kdesi šílí
rytmické kytary a my?
Se salámy z huspeniny
a rozemletých kopyt,
jdem v čepičce s rolničkami
do rozprodané domoviny...

Pod nánosy viny a nedůvěry,
firemní vězeňské mundury.
Je doba děvek se stravenkami
a výběrčích daní v kostele.
V jeskyni bezzemků stydnoucí pot,
pálenky hřejivé s metanolem.
Namísto vrásek na čele knot.
Když vekslák a fízl vítězem...

Čpí vůně volností, chemické
nálevny však zejí prázdnotou.
Plesnivá doba ukrutných blbostí,
zbytečky přeživších, zmírají starobou.
Vagony veteše každý den přijíždí
na smetiště Evropy. Ve frontách
na zbytky houf slouhů s pentlemi.
Svobodni s berlemi perou se o místo!

Na dvoře tříbarevná lavička
a přes ty rýhy v ní i to usednutí
bylo k pohodlí

Děda míval často ruce od bláta
a dlaně drsnější, než pilník
od soustruhu

a čím více si je Solvinou dřel,

tím více rýh v těch dlaních měl

Dřel v družstvu a doma pak také,
třeba sekerou když štípal dříví
a měl i ve svém pokročilém věku
napnutý každičký jeden sval

a jako plachý milenec se při té
práci dokonce i usmíval,
inu, generace hodna obdivu!

S Alíkem (naší směskou jezevčíka)
a kdoví čeho ještě ze zahrádeckého
„náměstí" jsme mu u toho alespoň 
svorně asistovali

Málokdy spěchal a přesto vše stíhal!
Tehdy jsem ještě netušil, jak moc
trpí vývodem ze střeva

Pak opona spadla. Tleskot křídel
dozněl a já zůstal na lavičce sedět
sám.
Od té doby, když vidím letět holuby,
a zrovna kvetou chrpy,
přestane téci mi z hlasivek řeč a
stůl za mě rozteskní nad sebou oči 

jako voda té nejčistší tůně
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VÝZNAM SLOV
Když pravda s láskou vyjdou do ulic
šeptají v celku prázdné nic
A z pokřiku co hořce pění
Vyrůstá plané kuropění
Nic nesdílí je bez vizí
jen rýpe v starých ranách
a jediné co nabízí
je vlastní samohana
O pravdě jiný názor mám
Pravda je uvážlivá
A láska byť by byla jako trám
spíše své hrany smívá
Až příště půjdeš do ulic
V tom čase, který letí
spíše chraň křehkou budoucnost
pro život vlastních dětí
20. 3. 2018

K ROVNOVÁZE
Ač každý touží po spojení
nosíme v sobě protiklad.
Stálost je sen. 
Čas všechno mění
a přesto mám ty střety rád.
Vždyť kdyby zápas živlů ustal
zmizí i láskyplné sny.
A nehybností ztuhlá ústa
už nedokážou promluvit.

ZLATÁ RYBKA
Vytáhl jsem zlatou rybku
radost nad radost.
Rybka na mne oči poulí,
z hlasu číší zlost.

Za to, žes mne chytil, chlape
a vyplenil tůň,
hned tady a okamžitě
má tři přání splň!

Koukám jako hloupý pulec
jen se světe div!
Už ani ty zlaté rybky
nejsou to co dřív.

PODIVNÝ SVĚT
Bylo chvíli po poledni.
Tulák v kupce sena spal.
Z říční tůně kapr křičel.
Hlemýžď někam pospíchal.
Nebem plulo hejno koček
a na stromě zpíval pes.
Zajíc s puškou na rameni
zvolna lezl na posed.
Já tam byl a všechno viděl, 
vůbec nic jsem nepoplet.
jenom jsem se v duchu divil,
Jaký je to divný svět.

SLOVA
Slova jsou ovce. Stádu svědčí
pozvolna v houfu cepenět.
Falešná cesta do bezpečí
vymaže časem celý svět.

Jen vůně trávy za ohradou
občas ten poklid naruší.
Bůh ví, co ovcím běží hlavou
a co je tíží na duši.

Když jediná se osvobodí
stádečko bečí bé bé bé
a v zlosti k zemi sklání oči
od cesty ven a od nebe.

TVÁŘE ZMĚN
Kdo dříve kradl, zase krade.
Kde to studilo, dál zebe mráz.
Kdo pod svou dlaní teplo skryl
aby ho chránil, rozmnožil
co dělal včera, dělá zas.
Tak moc se ten svět nezměnil.

PETR MUSÍLEK
Podivný svět
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MOTÝLCI
Motýlci našich idejí
s polámanými křídly
už vlastně ani netuší
kam míří a kde bydlí.
Minulost stírá jejich pel
zítřek se o slovo hlásí
a nikde žádný spasitel
co by je vedl a spasil
A tak se zvolna převrací
v krajinách vybledlých lesků
tam někam
někam dopředu
k novému velkému třesku.

MIMO SIGNÁL 
Už docházela baterie
a mobil trochu zlobil
ani já nebyl ve formě
nebylo, čím bych se dobil.
Pak někde
v matném šumu slov
zašustila tvá sukně
a apatie zmizela
jak když ji sfoukne
či utne.

JE ČAS 
Bloudím po internetu
a jako bych bloudil v hlavách lidí.
To ani Šípková Růženka
nezarostla tak hustým trním.

Kterou z informací potřebuji?
K čemu jsou diskuze 
plné nevraživosti?

Díra pod čarou ponoru
je stále větší,
už nepomáhá vylévat vodu.
Je čas urychleně
stavět archu.
Noe, ozvi se!

NA CESTĚ
Úžlabinou mezi horami jde rozum
a má nejistou chůzi,
a v řeči zadrhává,
a na otázku, co je za kopcem,
nezná odpověď.

Nakonec přece jen poradí:
Jdou za mnou bratři
jmenují se Víra a Naděje,
ti možná budou vědět.

HRA
Podivně smutná hra oponou hýbe,
zmatený kompars hledá svůj sen
V pozadí nápis: Jste tady lidé?
Jste tady se mnou? Já tady jsem.

Někdo jen vzdychá. Někdo se krčí.
Někteří zcela ztratili cit.
Podivný scénář v tom šumu mlčí,
diváku zkus si poradit.

Jednou to skončí. Jen v bílé kosti
prázdnota slov se promění.
Hra bez víry a bez radosti
nemůže najít řešení.

SVOBODA VOLBY
Víno jsme dopili  
příběh je dopovězen.
Jen popel odklepnu 
a hbitě vystřelím.
S koleny ztěžklými 
jak doživotní vězeň
zamířím z cely do cely.

LÍPA
Nad rušnou návsí ční koruna lípy
jako pěst davu k nebi hrozící.
Spleť větví češe vítr roztržitý
jenž jaksi patří k vesnici.

Češe ji něžně, hrubě, neurvale
až řeklo by se skoro dějinně.
A lípa stojí, jak tu stála stále
větvemi třtina, kmenem bohyně

Má v sobě moudrost, 
nikdy neproklíná
odpadlý list, či větví třes.

Chrání svou duši,
nemůže být jiná,
shovívavě se dívá na náves.
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NETLUČ DO SOCH
Hezky sochá se velký válečník. 
Jak sochat, když rek je trpaslík?
Postava, když maličká, 
lépe podstrčit pod ní koníčka.

Hitler, Sadám, když křídla přidělám, 
andělíčky na hrobečky mám.
Rolničky a korálky – 
raz, dva udělají z katů kašpárky.

Věru, snadná soch je převýchova 
oč větší je s lidmi trápení!
„Netluč do soch!“, prosba sochařova 
„Z ďábla anděl snadné proměny!“

POSLEDNÍ LEČ KNÍŽETE ROHANA
Za knížete Rohana veselo bylo.
Od večera do rána jedlo se, pilo.
Za knížete Rohana – samý rej a shon,
to měl Rohan nejraděj, z honu jít na hon!

Řek při leči poslední: „Střílet je na nic.
Chci být idol národní, hvězda pop muzic!“
Který slavný profesor zpívat ho učil?
Postřelený byl to kňour – ten to způsobil!

HLOUBKOVÁ INSPEKCE
Hloubková inspekce nečekaná 
přináší nesporný klad.
Jedinec však, byť kabrňák, 
nemůže vše uhlídat!

Hloubkovou inspekci líp zvládne tým, 
nic neujde víc očím.
Věc hotová líp, když jsou dva, 
k nálezům dojdou cenným!

Stále doufám, že dívku potkám 
se vztahem k popelnicím.

U kontejneru tretra, má míra,
jenom kdyby druhá k ní byla!
Inventura prima dopadla,
druhá z kontejneru vypadla.

V kontejneru spala též víla,
na inspekce se mnou pak chodila

OŠETŘENO
Doma ani cibulička, 
v polích hromada.
Co sluníčko ukázalo 
to měsíček dá!

Právo přísné vinu množí, 
noc má práva svý!
Ošetřím vše, při měsíčku, 
ten to nepoví.

Srnka v lese, zajíc v poli, 
ryba v rybníku.
Kdyby lidi tak nekradli, 
víc mám v pytlíku!

Chudoba, že cti netratí, 
krást, že se vymstí.
Sem tam hrábnout, sem tam zobnout, 
to se nezjistí!

Sak na ryby, koš na raky 
chystej, ženo má.
Co je doma ošetřeno, 
to se počítá!

ĎÁBLIC POSLANEC
Z Hrdlořez do Strašnic 
cestovat, to je na nic!
Z kotlů tam stoupá dým, 
Hostivař, já asi nezkusím.

VLADIMÍR PINTA
Poslední leč
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To už spíš Ďáblice, 
ty mohly by, mně i líbit se!
Řekly však „jseš ochablý, 
vem to zpět na Chabry!“

Život lehký vést, 
dá se v Praze šest!
Já nehledám už nic! 
Já patřím do Dejvic!

Touláním, já ztratil čas. 
Na Hlavák jdu přespat zas.
Krásný sen mě potěšil, 
Hanspaulku, že jsem dobyl!

Za státní službičku, 
já Ďáblicím upsal dušičku,
za vilku a za žvanec, 
za Ďáblice jsem poslanec.

VÍ-AJ-PÍ mám adresu 
a Hlavák už nesnesu.
Krásný sen se vyplnil, 
Hanspaulku jsem dobyl!

DOMÁCÍ NÁSILÍ
Ač dívku mám atraktivní, 
musím si postěžovat, je agresivní!
Zkazit umí hry intimní, 
jak začne o manželce mé legitimní!

Co když žena vše vyslídí, 
poraďte úkryt, kam se člověk uklidí!
Co kdyby tak se spolčily – 
hned domácí vypukne z toho násilí.

„Co by ses bál? 
Táhni to dál. 
Od facek tvář zarudlá
– pocta je i dar“!

Zkušený muž se raduje! 
Když facky inkasuje, 
tím profituje!
V televizi ukaž svou tvář! 
Reklamu zadarmo máš… 
ještě vyděláš!

PROPÁLENÉ SAKO
Jak se zjevím, dam všech oči 
hned se na mne upíraj.
Támhle jde ten z televize, 
sórcí našich samuraj!

Mějte dámy slitování, 
mějte trochu ohledů!
Vždyť mám sako samou díru, 
ze žhavých to vašich pohledů.

Ta mě láká, ta co oči, 
nikdy na mne nezvedne!
Oslovit ji na ulici, 
připadá mi nevhodné!

Až jednoho krásného dne 
jsem se k tomu odhodlal!
Nebyl krásný, ale černý, 
dívku už jsem nepotkal.

Vlastně teprv až za dvacet let, 
vidím tu stejný na ulici květ.
Zalátám vám sako, 
najednou mi pravila. 
To by tenkrát moje máti
byla tak ráda spravila!

Něžné ručky dírky scelily. 
Věrnou lásku jsme si slíbili.
Dírky svojí roli sehrály, 
podle saka děravého, 
jsme se poznali!

Seznámení dneska vskutku 
elegantní může být.
Máte dírky na oděvu? 
Mohou vám je zacelit!

Náprstek a jehlu s nití 
pohotově v kapse měj!
Chodí kalhot k zalátání 
všude habaděj!

Náš výbor pochází z autorova samizdatu
V tržním českém vichru.
Řevnice, 2018
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PŘIJĎ A NEODEJDI
Ožralý potkan v potoce
na krysy nadává divoce,
oplzlým čumákem rejdí,
v mou chýši přesto vejdi.

Vždyť v té naší díře myší
o Tobě si verše píši,
nemám duši proradnou,
verše se mi rozpadnou,

když nepřijdeš - oněmím,
budu hrát jen jako mim,
smutný mim, je třeba dodat,
zapsat počítači do dat,

aby všichni navždy věděli,
ve všední den a i v neděli,
bez Tebe že umřu velmi rychle,
zbude rakev - černá krychle.

ČISTÉ NEBE 
Nebe vyfoukané velkým fénem,
větším než máš na své hebké vlasy,
obrovské vzdálenosti nepřeklenem,
budem se s tím muset smířit asi.

Tento problém je tím naším oříškem,
ale nehledej už na obloze mráčky,
budu Ti zas dobře dělat pod bříškem
a nafoukám Ti potom taky na natáčky.

Když vítr uklidil nám čistě oblohu,
Tvojím choutkám já se přizpůsobím rád,
jen si zvolíš k tomu nejkrásnější polohu
a já Tě chci zas v jednom místě pošimrat.

SVATOZÁŘ 
Vrány krákoraly stejně jako předloni
na té uschlé, pokroucené mandloni,
snad se štěpily v nás malé atomy,
když sbírali jsme v sobě zlato my.

Jenom reakcí tou vnitřní, štěpnou,
ruce Tvoje k modlitbě se sepnou,
tak samy od sebe bez příkazu zvenčí,
aureolou lásky Tvoji hlavu věnčí.

VÍTR ZÁLETNÍK
Takový vítr protivný, větřisko obšusta,
dovolí si políbit Tě jen tak letmo na ústa
a já marně kolem Tebe vanu
jako teplý větřík z Jerevanu, 
plný lásky, vášní, roztoužení,
který zahradu Tvou nikdy nevyplení,
jen tak dotýká se Tvého těla zjemna,
odvát Tě chce někam do tajemna,
kde se spolu obejmeme a snad i splynem,
kde nám kvetou louky, ale taky s blínem.
Neboj se, ten blín nebudeme jísti,
vždyť svou láskou jsme si oba jisti.
A když Tě zítra zas ten vítr políbí,
budu míti pro něj nevyvratitelné alibi.
Na vteřinu přesně v téže době
líbal ústa mnohé robě.

NOČNÍ SNĚNÍ O RÁNU L 2 2019
Srpek luny píše Dé
na obloze, na šedé,
říká se, že dorůstá,
však nenapočítáš tu sta
a už se sluní novoluní.
Já bych chtěl být zase u ní.

To nebe provází mne jako Feuerbacha,
je to součást mého žití, jako brácha,
ale vždy ten pohled v dálky vesmírné
dá mi bujnost, vzlet, mír ne,
spíše neklid provoní mé celé nitro
a zbaví mne jej teprv nové jitro.

Takové to ráno se svým zpěvem ptačím,
za vycházejícím sluncem zraky stáčím,
však do zorného pole když mi vkročíš,
seberu se, skočím pro číš
a hned ráno s rosou v nohou
pozdravím Tě pusou pouhou.

BOHUMÍR POSPÍŠIL
Souznění
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LUXUS LÁSKY 
Horoucí zprávy sděluje Tvůj tam-tam,
ale já se přesto zase Tebe znova ptám,
zda-li mne máš doopravdy ráda tak,
jak po Tobě propátrává můj radar - zrak,
když obrazovka moje odražené vlny chytí,
Ty jsi pro mne celý život, moje bytí
a já s obavami pozoruji záznam vln,
ještě dotyků a vůní Tvého těla pln,
neobjeví-li se zrádný záznam ten,
co zachytil by přístroj bez antén.
Raději ať obrazovka mlčí a navždy oněmí,
v tom spřežení ať nevzpírají se už koně mí,
ať v klidu, pohodě a jenom v poklusu
dopřejem si obapolné lásky luxusu.

KAMENÍ VYSOČINY
Nemohu verše psát ve stínu pinií,
Italky snědé láskou když nyjí,
do horké, vášnivé země já nepatřím,
ať jen dál stín hledá si Řím,
já radši u nás doma u splavu
si pro pár polibků doplavu
za Tebou, má lásko z této země,
nemáš snědou pleť, však hladíš jemně
a kořeny máš vrostlé v kamení,
jen ať na zlato se nikdy nezmění.
Ty bohatá jsi jiným pokladem,
těla svá do sena když kladem,
náruč Tvá je pro mne víc než moře,
v něm zapomenu na svět, ztratím hoře,
o ráji na zemi sním ve Tvém objetí
a když se někdy rozpláču, tak z dojetí,
ne ze smutku, to tak ze štěstí jen,
v tom ráji není vlků, není hyen,
my láskou provoníme celé okolí,
za lepší svět když tvrdě zápolí.

JARO V TOBĚ 
Snad máš v sobě úl pln včelek,
tvoří s Tebou komplet celek,
z úst jak včely z česna
vyletí Ti v dubnu Vesna,
pilnost včelek násobí se v Tobě
ve dne, v noci, v každé době.

OSUD V TOBĚ
Ustelu si v koutku Tvého srdce prostě,
jenom tak, nic k tomu nežádám,
budu se však všemi údy i svou kůží

stýkat se Tvým osrdím.
Splynu s Tebou v neskutečné reakci,
vteču Ti do krve, projdu plícemi
a okysličen Tvojím dechem dnes,
zavolám: och, vrať se mi,
zpáteční lístek do mého srdce máš,
já vydám Ti místenku,
už jsi ji platila. Vzpomínáš?
Inkasoval jsem za ni čtyři polibky,
až do hluboké jizvy bezvědomí,
otřesem mozku reagoval jsem 
na srážku s láskou Tvou,
když proti sobě hnaly nás
magma a gravitace osudů.

POVODEŇ L 2 2019
Neukázněné verše řinou se mi
snad celou kůží, všemi póry,
linou se jak hudba sluchem,
k sousedům však nedozní.
Jen tiše jak věrný pes tu leží,
servilně čekají na můj povel,
až konečně vezmu hůl a řeknu: Teď!
Pak vyrazí ty proudy slov jak řeka,
zatím ještě svobodná a bezkorytá,
valí se rojnicí do širošíra
a bere sebou všechny zábrany.
Až večer kdesi usne vlna a pak druhá
a přestanou se předbíhat.
To stisknu ruku, co mám nejraději
a poprosím Tě o pusu.

SRPEK MĚSÍCE 
Srpek měsíce už rád by kosil trávu,
však musím mu říct, že není v právu,
že my na té louce v záři měsíce
horoucí lásku kapkami rosy hasíce,
provádíme prastarou činnost milenců
a ta louka nám dává květy do věnců.

Takže nic se tady nebude teď kosit,
raději s měsícem si připijeme: Prosit!
Copak to vůbec jde ničit lože svatební,
to by byl čin přec hnusný, přímo hanebný,
to si ani měsíc nedovolí jen tak snadno,
to by musel naší lásce sáhnouti až na dno.

Náš výbor pochází z autorovy sbírky Souznění,
samizdat, Brno, 1998.
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Jsme posedlí 
výkonem a kvalitou.
Trváme na tom,
aby i Bůh,                               
ve kterého nevěříme, 
byl naprosto dokonalý.

PŘEDJAŘÍ              
Lafeta děla,
divný čtyřkolák.
Kam mě to vezou?
ptá se sněhulák.
Do kraje mrazu, 
kde vichry skučí?
To ví jen Vozka.
A ten mlčí.

VETŘELCI        
I když jsme jim už
všechno dali,
derou se až sem,
za hřbitovní zeď,
aby nám sebrali,
tady a teď
ještě to poslední,
co ještě nám zbylo, 
co nezná hodinu,
metr a kilo
a co oni
za žádné peníze     
nikdy nemohou mít:
Klid.

POSLEDNÍ ZÁPAS
Po příchodu na hřiště 
je Petr přepočítal
a pravil: Mistře,
je nás příliš mnoho. 
To je proti pravidlům.
Nevadí, řekl Ježíš. 
Oběste někoho
na fotbalové brance,
třeba Jidáše.
Stejně to kope 
na obě strany.
Ale mezitím už Pilát
odpískal ofsajd.

SECOND HAND
Mládí dostali jsme
z druhé ruky, 
zestárnout jsme stihli
jen-tak-tak.
Život byla půjčka 
bez záruky. 
Náš Osud 
je Cimrmanův žák.

ROZLOUČENÍ
Milujte i své nepřátele.
A bílá holubice
mizí do dáli.
Bůh svoji práci 
odvedl skvěle. 
My jsme to posrali.

BEZSTAROSTNÁ JÍZDA
Nezdá se ti,
že to auto
má nějakej
divnej zvuk?
Miláčku,
máš tam jedničku.
Aha, tak proto.
Jo, proto.

POTÍŽISTA
Zavřeli darmožrouta
v kleci pro slepice.
Tváří se naštvaně          
a nacpává si ranec.
Když někdo vejde,  
ani nezakvoká.          
Nesnáší vejce,
nečistí si brka,         

JOSEF PRSKAVEC
Second hand
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při jídle hltá,
prská, srká, krká.             
Zahnutý zobák                
mezi plaňky strká.
Je to prý orel.                   
A ještě k tomu samec!

JEN AŤ 
Nepřeji Ti zdraví
-jen ať nikdy
nepotřebuješ léky.
Nepřeji Ti lásku
-jen ať nikdy
nepotřebuješ soucit. 
Nepřeji Ti úspěch
-jen ať nikdy
nepotřebuješ pomoc.

JISKRA ŘEKLA SVÍCI:
Zapal mě,
ať tady nebrečím.
A svíce řekla:
Ráda.
Ale čím?

MODERNÍ PROROK
Nežije na poušti, 
ale na poli.
Nevaruje.
Straší.

HROZBA
Ve snu se mi zjevil anděl
a strašlivým hlasem pravil:
Nedovolím ti zemřít, 
dokud celý ten bordel
po sobě neuklidíš!
Upřímně jsem se vyděsil:
Ale to budu žít tisíce let!
Zatvářil se zkroušeně:
No tak aspoň půlku…

ONE TOUCH
Ježíšek po Vánocích 
skončí v nalezinci.
A ještě předtím,
než půjdete spát
vhoďte do otvoru
drobnou minci.
Pomodlí se
za vás automat.

Orloj má něco
pro každého z nás.
Astroláb pro mudrce, 
figurky pro prosťáčky
a pro básníky Čas.  

CESTA K SAMOSTATNOSTI
Někdy se věci
pohnou samy,
někdy je někdo urychlí.
Držte se pevně 
svojí mámy 
za pásek u riflí.

NĚJAK BYLO A MOŽNÁ I BUDE
Mít svoje jistý
aspoň v čítance, 
sláva je choulostivá.

Po smrti už je 
každej básník chytrej…
…ale co zaživa?

TELEVIZE
Staré filmy s novou reklamou
z deprese nás vždycky dostanou.

Kdo se strefil do balónu,
co slíbili kdy a komu,
kdo za nás vše vyřeší.

Sousedova chcíplá koza
smutnou duši potěší.

O POROZUMĚNÍ MEZI NÁRODY
Ke dveřím přichází host,
hůl v ruce už na něj čeká.
Tisíc let stavíme most,
mezi tím vyschla nám řeka.

POSLUŠNÁ STUDÁNKA
Stiskneš-li páčku, 
voda v ní teče.
Jen se z ní nesmí pít 
vkleče.

***
Nechybí mi odvaha vstoupit.
Zbývá už jen najít sílu
a dobelhat se ke dveřím.
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VŠICHNI ZA KALOUSKA
Sešli se herci z reklamy
Issová, Mádl, Trojan, také Liška
stále se kroutí před námi
zlátnou prý jako… Jako pampeliška

Co mají dneska v scénáři?
Bude snad Marta dodělávat práva?
Když se jí v Praze nedaří
v Plzni to půjde – v Plzni se to dává

Ivánek zpět je na zemi
Nebo snad přistál Láďa, orangutan?
Na Marsu nemá zázemí
a místo rudé tady táhne žlutá

Liška má výraz přepadlý
propagovat má to, co prý je bezva
co to je, říct mu nezvládli
Issová věští – a je celá nesvá

Mádl chce něco do pusy
víme, jak s Martou přemlouvali „bábu“
snad také stáří okusí
to oba prázdno budou mít však v žlabu

Došlo už také na Haška
má prý rád „slušnost“, jen ta je mu milá
Taková malá narážka:
Kolik ran že to kdysi schytal Šíla?

Kdo dál chce soudit Babiše?
Schází tu symbol. Jaký? Přece Řepka
Z vězení aspoň napíše
Má žlutou barvu, a ta jeho lebka…

Nechybí ti, kdo před lety
za hroznou lůzu demonstranty měli
jo, jsou to zkrátka přemety
s Kalouskem právě demonstrují, smělí

Sprostí jak koncert Pé Há Es
hlavně, že všem jim vadil překlad „Pussy“
bez bicích jsou a bez kláves
prázdná jsou slova, jak že zemi spasí

V létě nám ještě zatopí
Kdože to vede? Plakát marně louskám

média hloubí zákopy
Cirkus prý bude: Všichni za Kalouska 
6. 6. 2019

HLAVNĚ BEZ LIDÍ…
Sešli se mockrát – už jsou celí sešlí
doufali, že to s vládou zatřese
Nestojí ani za zlámanou grešli
Milion chvilek plných agrese

Na Fóru psali – Babiš bude klesat
poražen bude – jen s pár procenty
On zatím může mířit na padesát
Moravec pozve samé docenty

Moudra pak bude řešit rektor Zima
to je ten, který kabát převléká
Kalousek splaskne, už se nenadýmá
odejde s hanbou, ne jak Seneca

Myšlenka hnutí? Ta je velmi prostá
téma je Babiš – nic víc nevidí
Menšina touží nahoru se dostat
„demokraticky“ – hlavně bez lidí

Kdo chcípe hlady, kde vraždí děti
na to se tady kálí zvesela
Vzorová velmoc může zabíjeti
je za pět dvanáct – doba necelá

Že jsme jak v cele? Že jsme pod kontrolou?
Když pod tou „správnou“, nic se neděje
Kapitál tančí své poslední sólo
jen o tom nečtu žádné eseje

Bude se řešit, proč se zase stalo
že Babiš vyhrál – měl mít debakl

MAREK ŘEZANKA
Polopatě o dvojím metru
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Demoblok myslí – ale míň než málo
asi mu spínač v hlavě necvakl

Babiš už dávno mohl být ven z kola
Jsou tu ti, kteří – proč to neříci
chtějí mít převrat – po něm se tu volá
ten chce i škola slepě věřících

Svrhnout by chtěli také hlavu státu
Výsledky voleb nejsou po chuti
těm, kteří míří hlavně do Senátu
s tím, že nás k jedné pravdě donutí

Někteří možná pěstují i woodoo
fanatismus je jejich podstata
Logika? Ta je u nich dávno v čudu
Zaťatost potom hodně okatá
13. 6. 2019

BEZ DEBAT
Křiklavá hesla, pronikavé hlasy
sladěná chůze, jednotně se myslí
hranice klesla, každý hned meč tasí
zase blíž hrůze jdeme pro nesmysly

Začne to chvílí, kdy se hojně plive
vajíčka v letu, lež je stokrát braná
Někoho zbili, ti, kdo řvali dříve
Možná se pletu – všem nám zvoní hrana

Limit je stržen, strach už opět vládne
něco tu vrže, něco, co je vadné
Někdo nás učí, že se máme bát

Je proti zášti? Není to tak snadné
První nás praští, maska mu tím spadne
Přeplněn žlučí, to je bez debat
4. 6. 2019

POLOPATĚ O DVOJÍM METRU 
Dneska už asi každému je jasné
jak že ten dvojí metr vypadá
Někdo se diví? Nebo třeba žasne?
Údiv je nyní cenná přísada

Hamáček zřejmě vidění má ploché
Antonínu Staňkovi schody čile namydlí
Koho však hájil? Miroslava Poche
Vší silou chtěl ho dostat na tu židli

Nyní se ptejme, v čem se ti dva liší?
Poche se prachům bokem nebrání
Finance sháněl – šlo o pěknou výši
strana je vděčná – chce to vzdělání

Čachry té straně nejsou nijak cizí
Poche tak snadno vzhůru zamíří
Ten, kdo je proti, pouze zlobu sklízí
ti, kdo se bouří, jsou prý kacíři

Poche chtěl křeslo – žádal zahraničí
Hamáček nad ním se jen rozplývá
Praha je mocná – Praha stranu ničí
Natolik, že je lidem ošklivá

Ministr Staněk čachry jiných šetří
pokladnu strany nijak nehýčká
U Jirky Fajta darebáctví větří
přitom se pod ním láme větvička 

Spustí křik hoši, kteří spolu mluví
Co si ten Staněk vlastně dovolil?
Že je Fajt skvělý, že jde o pomluvy
a že ten „zmetek“ dělá rozkoly

„Neschopný lempl“, který všechno kazí
Poche má potom jejich uznání
Nevidí sami, jak jsou zcela nazí?
Tohle je k pláči – a ne k usmání

Ministrem chtějí toho, který dává
ten, co nic nedá, toho podrazí  
Hodnoty? Kdepak – jenom silná káva
stačí jen srovnat ty dva obrazy

Tak ještě jeden příklad tady zmíním
Angela Merkelová se nám otřásá
Třese se jako manžel před svou tchýní
Média ale netnou do masa

To Miloš Zeman když má problém s chůzí
Němcová řičí, že prý nasává
hned brzy na to přidají se druzí
štvanice na něj – ta je lákavá

Angele Merkelové nepředhodí pití
ta je ta správná, ta je hájená
Tohle je přesně to, čeho se štítím
Víte, co dvojí metr znamená
12. 7. 2019
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KREV ZVLÁŠTNÍHO RAŽENÍ
V New Orleansu zahynulo 700 Američanů 
a u nás benzín vystoupal na 35 korun za litr
Dosud neklesl a už nikdy neklesne!
Na špatných adresách planety 
v té době zahynulo 75 000 Neameričanů
k jejich poctě se benzín ani nehne!
Sotva se národ vyhlásí za vyvolený
zažene pronárody za ostnatý drát
Bílý Otec ve Washingtonu Londýně Berlíně 
či jinde übermenschům uložil
méněcenné rozkrást vypást vyždímat
Supermanům podřadná krev páchne
rozeseli Lubjanky Katyně Pečkárny 
Osvětimi Guantánama po zbytku světa
a sedmu podstrčili lokajům
A lokaji se činí! 
Ministr o mučení v srdci Evropy ani nezabublal
Inu kabinetní tortura!
Inkvizitoři nepracovali jen v Treblince
Bílé baldachýny se dmou 
potřísněným stříbrem
v podoltáří otevřeli peklo pro barevné huby
plísňáky a rákosníky…
Do Vietnamu jezdili na safari 
stříleli peřím obalené asfaltové holuby
Nebyly jen Himmlerovy Einsatzgruppen
ale taky viktoriánské commandos
Nebesa zasvinily aseptické vrtulníky
z nich se smrt produkuje hygienicky
bez doteku lidské ruky 
jako bonbón lék anebo čip
Jsme jedné krve ty i já
krev jedněch patří do jelit 
krev druhých do elit
Královský dům vymyslel střely dumdum
Co může být ještě nového 
pod tímto hnusným sluncem?
Jenže Vícebarevný Otec to tak nenechá! 
Čím strašíte to na sebe přivoláte
Zmrznete do morku kostí
utopíte se ve vlastní Cole
sežerou vás predátoři Marťani a vetřelci
v Den D Den poté Den nato Den předtím
v Den nezávislosti i v Den poroby
vzplanete ve skleněném pekle 
a dohoříte v bushi

SNÍT SE MUSÍ
Snít se musí aby se splnilo alespoň něco
cesta mezi sněním a apatií vede do nicoty 
ani Charybda ani Scylla 
to je plavba do Stojaté Lhoty
Za zápasu ultrafialové s infrarudou
vyjde jakžtakž denní světlo
avšak co Grin vysnil 
už se stalo nebo se teprve stane
V Zlatém řetězu vysnil přepychový pokoj 
se zrcadlem skříní kobercem
obrazem psacím stolem křeslem postelí
zatímco doma se honil bezprizorný vítr
V Domě umění bydlel v pokojíku 
s oknem do dvora s železnou postelí 
povlečenou vojenským pláštěm
se skříní na neexistující šatstvo
slepým zrcadlem neprostřeným stolem
odřeným křeslem 
nepatrným stolečkem s ubrouskem 
a divem všech divů – kamny buržujkami
Umění zastoupila fotografie otce a první ženy
šálek s jelenem 
a míšeňská pastýřka s beránkem
V bezútěšné kryptě 
však na linkovaných papírech z účetní knihy 
vymyslel půlnoční fosfor 
na mramorových sochách
a osídlil jimi tropický park 
jejž založil v petrohradských mrazech

Zatímco se živil nepranými skopovými střívky
vysypal před nás roh hojnosti s kolekcí sýrů
od stracchina po gorgonzolu a brie
šunku salámy uzené jazyky a nadívané krůty
hory vajec a konzervy – trčely z košů jako šrapnely
V téže době slíbil Oděsan Isaak Babel příteli
že mu z Paříže přiveze žiletky

KAREL SÝS
Snít se musí
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Dům umění se převtělil 
v dvě stě šedesát místností Ústřední banky
i v Hanooverův palác ze Zlatého řetězu
Úrazová pojišťovna Na poříčí 
se proměnila v Zámek Proces a Ameriku
Karel Rossmann zeměměřič 
i vyvržený K. bloudí bez přímluvce tímtéž světem
není z něj úniku a jeho zákonům 
Ahasver nemůže porozumět
Ale zatímco K. nevysvobodí ani vlastní smrt
Grin z labyrintu vyjde do světa
v reálu je neméně nehostinný
avšak na papíře přece slibuje naději
Smíme doufat
že slova krásné Molly patří také nám:
„To jsem já drahý! Přišla jsem 
jak jsem slíbila Nebuďte už smutný!“

BŮH ZAČAL VĚTŘIT
Vybrat si nejlépe chutnající colu
To je to co RC vyjadřuje 
již od svého založení
Svobodu rozhodnout se 
kdo jste a co budete pít
Tak buďte sami sebou a pijte ársí
Mějte sílu pro změnu
RC je správná volba 
pro nezávisle uvažující spotřebitele
Ze zámoří přijíždí korunní dáma 
amerického colového trhu 
– lady Royal Crown Cola 
Colu za ropu!
K válce je nejvhodnější přikusovat 
cererální tyčinku Kill him! 
V každém desátém balení 
Saddám Husajn
Můžete mu ukousnout hlavičku
Neodolatelně křupne!
Nebo dáte přednost 
adrenalinovým darům naší země? 
Pak tu pro vás máme Grandkaňonky

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS
Mám píchlou duši a sjetý vzorek
Jsem zralý pro zadní dvorek

Druhé duše se dmou
jak růže z předzahrádky
jenže osud je přepadne
zadními vrátky

Jsem z chudé rodiny dopíjím
Když druzí si válí pršuty já spím

ODCHÁZÍM – PŘIJDU VE VLASTNÍM TĚLE
A zas budu ve své kůži
ale vy už tady nebudete
Až jednoho žíznivého dne pochčiju patník
a v něm se bude tetelit
(rychlostí půl mikronu za století)
Fridolín Slídovič Sviňák

Český básník na tři je vždycky jenom Dyk
ba ani Dik
raději jsem to neměl luštit ani číst
Básníci nečtou jeden druhého
aby si nekazili styl
vy nečtete mne
abyste si nezkazili vlastní pravdy
abyste nepřišli o své lži
Já nepíšu pro vás ale o vás
ne pro vnuky ale pro pravnuky
Ve službách druhým jsme svobodní

Jámy lvové pece ohnivé
břicha velryb jícny leviatanů
– toť příbytky jež jako básník dostanu
Train approaching the station
„Panebože máš mě na triku!“
„A ty mně taháš za šos!“
„Jenže ty vždycky hraješ powerplay!“

Končí báseň báseň ragú
báseň bujabéza
báseň volyňský sakumpak
báseň soljanka sbornaja
a tu už si neodpářete
Rozzuřená kronika konce tisíciletí
rozmrazený deník kapitána Flinta
svit unavených hvězd

Podepsán básník
básník tříoká zrcadlovka
básník dvojlomný vápenec
Aladinova jednolampovka
krystalka božílev v zimníku
Please exit the train

Dopsáno a poručeno větru dešti
Náš výbor je z autorovy sbírky
Apokalypsa podle Joba, Periskop, 2013
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Bída špína zima mráz
Někdy zajistí i pád
Vězňů do kamenolomu:
„Mučit vězně
Po libosti mohu!“
„Dělat na nich
Všelijaké pokusy!“
„Znásilňovat vězenkyně!“
„Střílet vězně jak husy!“
Mohou také spáchat
Sebevraždu elektřinou
Koncentráky nejlíp stavět
Nad polskou bažinou
Nakonec se v Norimberku
Ukrutný šéf smrti mlejnku
Před váženým soudem kál
Zajištění miliónu vražd
Prý bylo málo
Prý se mu zdálo
Zalitoval upřímně
Mrzelo ho nesmírně
Že pece nespalovaly
Oběti na plný výkon
Nebyl prý plně využit
Zplynovací příkon
Esesáci mívali záchvaty
Na místo vraždění
Znásilňovali
Chlastali
Týrali vězně
Na místo:
„Střel je!“
(1945-46)

Atentát na Heydricha

Atentát na Heydricha
Provede česká štika
(27. 5. 1942)
Vyslaná z Londýna
Na následky atentátu
Nacista číslo tři
Umírá
V Protektorátu rozpoután
Velký teror
Prezident Beneš

Pro nacisty netvor
Dosáhl uznání
Československa
Západními mocnostmi
Heydrichova smrt
- zhoršeny nacistické
Vyšetřovací možnosti

Krvavý pes
Krvavý pes
Národa českého
Zabit
Může i nemůže
Trojice atentátníků
Vyslaná z Londýna
Slavit
Opět stanné právo
Pomsta velmi krutá
Poprava. Poprava
Poprava. Krutá muka
Při nejednom
Hrůzostrašném výslechu
Ze seznamu popravených
Do breku
K tomu ještě Lidice
Ležáky vyhladí:
(10. a 24. 6. 1942)
„Pomstili jsme
Tak Heydricha!“
Ministr propagandy
Goebbels prohlásí
Nikoliv soukromě
Pěkně do rozhlasu
Ať svět ví jak zlomit
Odbojnou českou chasu:
„Lidice jsme vyvraždili
Srovnali se zemí My!

JAN ZEMAN
Československo 1938-1945. Díl 5.
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Němečtí nacisti
Němečtí nadlidi!“

„Tak už střílejte, němečtí psi!“

Tak už střílejte, němečtí psi!
Stejně vás sežerou vši
Před popravčí četou
Nacistickou zvolal
Vězněný generál Eliáš
Sesazený
Předseda protektorátní vlády
Uvyklý na skandály
Bojoval za vlast
Bojoval za Čechy
Neodhalili nacisté
Jeho neplechy
Tajné spojení
S Londýnem
Při náletech zahalili
Prý Londýn dýmem
Tři čtvrtě roku
Na Pankráci vězněn
Nyní prý odhalen
Setřen
Zosnoval prý atentát
Na Heydricha
Z pankrácké cely
Se špatně uniká
(19. 6. 1942)

„Vyúčtováváme vám popravu…“
„Vyúčtováváme vám
Popravu
Vašeho manžela
Jsme sťali po právu
Po té zpopelnili
Vynaložené náklady
Zaplatíte Třetí říši…“
(1939-45)

Vraždí němečtí nacisté české literáty
Vraždí němečtí nacisté
České literáty
Utrpí kultura česká
Veliké ztráty
Karla Čapka po Mnichovu
Uštvou čeští fašisté
Přesto ho po okupaci
Přijdou zatknout nacisté

Popravčí četa připravena
Srazí německá sanitka
Básníka Jiřího Ortena
V nemocnici zakázáno
Ošetřovat Žida
Než dojedou do židovské
Orten už nedýchá
Ač i pro něj staví
Plynové komory
Nacistické koncentrační tábory
V Mauthausenu utýrají
Němečtí nacisté za šera
Známého českého písničkáře
Karla Hašlera
Vladislava Vančuru
Popraví za heydrichiády
V Protektorátu nacisté
Velmi krutě vládli
Stáli nad všech Čechů
Životy a smrtí
Bedřicha Václavka
popraví s chutí
Julia Fučíka
Oběsí na struně kytary
Konali nacisté
Každý den popravy
Milená Jesenská
Nepřežije koncentrák
Ravensbruck
Živoření
Zdravotní péče slabá
Umírá tam
I nejeden zdravý kluk
Pro Karla Poláčka
Plynová komora
Nakonec se u něj
Tato smrt nekoná
Nakonec ho zavraždí až
Na pochodu smrti
Ti co neměli sil dál jít
Postříleli s chutí
Josefa Čapka umoří
V samém konci války
Dodnes neznáme podobu
Josefa oprátky
Karikaturistu Františka Bidla
Nakazí skvrnitým tyfem
V Terezíně
V den osvobození propadá
Smrti bídné
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PRASEČÍ POHÁDKA O GEORGI ORWELLOVI,
vyprávěná na dobrou noc
malým selátkům na Farmě zvířat

Byl jednou jeden spisovatel, jmenoval se Orwell,
a ten měl rád prasátka, ale ne živá, jenom
ta zabitá. Jezdíval na zabijačky na farmu pana
Jonese a pochutnával si tam na polívce prdelačce,
na jitrničkách a jelítkách, na tlačence a na
ovárku s křenem.
Jednou se přežral tak, že skučel bolestí a pan
doktor mu musel vyoperovat žlučník. A když už
neměl žlučník, vrazila se mu všechna žluč do
hlavy a on sepsal tuze ošklivou pohádku 
o prasátkách.
Inu, udělal to ze vzteku, že už nemůže
debužírovat.
Ale pomlouvat prasátka není pěkné, proto ho
náš velký prasečí bůh Napoleon potrestal.
A víte jak? Tomu zlému Orwellovi se každou
noc zdá, že je prasátko a přijde k němu řezník
a nadělá z něj ovárek a prdelačku a jitrnice 
a jelítka a tlačenku! Dobře mu tak, rošťákovi, a teď
už spěte, milá selátka, dobrou noc!

O RŮZNÝCH PODOBÁCH LÁSKY
Pavián dostal každodenní záchvat zuřivosti.
Jako obvykle začal bít svou ženu a hulákal na
celý prales:
„Já tě zabiju, ty mrcho!“
„Pomóóóc!“ ječela paviánka. „On mě vážně
zamorduje!“
„Necháš ji, surovče!“ okřikl rozzuřeného paviána
kolemjdoucí šimpanz. „To se dělá, mlátit
ženu, něžný kvítek naší touhy? Zasloužíš dostat
za vyučenou!“ A vlepil mu pár pohlavků.
„Tak ty budeš bít mýho milovanýho mužíčka?!“
zaječela paviánka jako siréna. „Ty obejdo,
ty gaunere, ty vrahu!“ Popadla bytelný klacek
a lískla zkoprnělého šimpanze po hlavě. „To máš
za to, že se montuješ mezi slušný opice, 
inteligente!“
Ubohý šimpanz v mrákotách pozoroval, jak si
paviáni dali hubičku a zmizeli v korunách

stromů, odkud se vzápětí ozvalo výskání 
a chichotání.
„Dobře mi tak,“ zabručel šimpanz. „Měl jsem
vědět, že láska mívá různé a často nečekané 
podoby,
a mohl jsem si ušetřit nakřápnutou makovici

O VRÁNOVI, LIŠKOVI A SÝRU
Na kraji parku stál zaparkovaný mercedes,
v něm seděl pan Vrána a v rukou držel kufřík
plný akcií mlékárny, proslulé znamenitým 
tuzemským sýrem, lidově zvaným smraďoch.
Přifrčel jaguár a z něho křepce vyskočil pan
Liška s kufříkem plným bankovek. Pánové si
bleskurychle vyměnili kufříky a spokojeně odjeli.
Spokojenost však žádnému z nich dlouho 
nevydržela, neboť se ukázalo, že akcie i bankovky
jsou falešné.
Místo naučení dodejme, že mlékárnu nakonec
za pár babek koupil velkopodnikatel Hektor 
Kořenný a za deset párů babek ji střelil 
singapurským tygrům, 
kteří zrušili výrobu sýra a místo
něj začali vyrábět chechtavé pytlíky.
A to je dobrá zpráva, protože smíchu, holenkové,
máme všichni setsakramentsky zapotřebí.

PRAVDA A LEŽ
Pravda a Lež se dostaly do sporu, koho z nich
lidé potřebují víc.
„Samozřejmě pravdu,“ řekla Pravda.
„Ale kdo ji unese?“ namítla Lež. „Kdo chce
být šťastný, musí občas zalhat.“
„Naopak, nesmí!“ trvala na svém Pravda.
„Ale přesvědčme se. Vidíš tamty dva mládence,
kteří se dvoří jedné dívce? Vstupme každá do

JIŘÍ ŽÁČEK
Život je boj
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duše jednoho z nich, uvidíme, která z nás dvou
zmůže víc!“
A tak se Pravda a Lež vtělily do dvou chlapců.
„Povězte mi, jaká jsem?“ řekla jim koketně
dívka.
„Krásná,“ vydechl mládenec, v němž se usídlila
Pravda. „Ale také rozmazlená, sobecká, hašteřivá
a líná,“ dodal popravdě.
„Ty jsi ta nejkrásnější, nejněžnější, nejušlechtilejší
bytost pod sluncem,“ zašeptal vášnivě druhý,
jemuž napovídala Lež.
Jaký div, že první mládenec dostal košem, zatímco
s druhým se dívka brzy zasnoubila.
„Sama vidíš,“ řekla Lež, „kdo je lidem 
prospěšnější.“
„Já,“ nedala se Pravda. „Já jsem zabránila
tomu, aby si čestný a pravdomluvný mládenec
uvázal na krk takovou semetriku!“
„Ale ten odmítnutý chlapec se pro svou 
pravdomluvnost trápí, zatímco lhář se těší z daru
štěstí! Že si takový dar nezaslouží? Ale ano! Kdo
je šťastný, snaží se, aby byli šťastní i ti druzí.
A ona? Ženy jsou tvárné jako vosk. Když ji milující
muž bude den co den ujišťovat, že je něžná
a ušlechtilá, nakonec se lež stane pravdou a ona
bude skutečně taková. Není to zázrak? Ten přece
stojí za trochu lhaní!“
Obě se odmlčely a poté Pravda řekla:
„Zdá se, že milostné příběhy jsou naprosto 
nevhodné k mravnímu naučení.“

O KRÁLOVSKÉ SPRAVEDLNOSTI
Liška měla nevyřízené účty s vlkem, a tak ji
napadlo, že se ho zbaví lstí. Přišla žalovat lvovi:
„Milovaný vládče, vlk tě pomlouvá, že jsi zlý
a krutý!“
Král zvířat poručil předvést vlka k výslechu.
Houkl na něj: „Ty si troufáš o mně vykládat, že
jsem zlý a krutý?!“
„To je omyl,“ bránil se vlk, „nikdy bych si nic
takového…“
„Cože? Slyším dobře? Já že se mýlím?“ zaburácel
lev. „Král se nikdy nemýlí! Za urážku mého
majestátu budeš potrestán smrtí! Rozsudek
bude vykonán ihned!“ A vlka bez váhání zakousl
a sežral.
„Tak co?“ obrátil se lev zase k lišce. „Jsem zlý
a krutý?“
„Milovaný vládče,“ pravila liška medovým
hlasem, „jsi nanejvýš laskavý a spravedlivý.“

„Ale já jsem opravdu zlý a krutý,“ zamručel
lev. „S laskavostí bych se sotva stal králem zvířat.
A tebe sežeru za to, že si troufáš lhát mi
přímo do očí!“
A jak řekl, tak udělal.
Inu, ani pravda, ani lež tě nechrání, 
jsi-li vhodné sousto k sežrání.

OČI A BRÝLE
Opice našla v trávě brýle. Nasadila si je na oči
a užasla:
„Čím líp vidím, tím je svět krásnější! Jak zázračný
je každý kvítek, každý brouček, každá
krůpěj rosy! A všude úsměvy a rozzářené oči,
které jsem předtím neviděla!“
„Ukaž,“ zabručel opičák, vzal jí brýle a nasadil
si je sám.
„Co to meleš?“ rozčílil se. „Čím líp vidím, tím
je svět ošklivější! Vrásky a bradavice, zkažené
zuby a tučná těla, zákeřné úšklebky a potměšilé
pohledy! A všude hniloba a špína, fuj!“
Vzal brýle a zahodil je.
„Za to nemohou brýle, ty mizantropičáku,“
vzdychla opice, „ale tvoje oči!“

O JEZEVCI, KTERÝ MĚL VŽDYCKY PRAVDU
V lese žil jezevec, který měl vždycky pravdu.
Když rozvodněná řeka vyplavila ptačí hnízda,
pravil rozšafně: „Neříkal jsem vám, že si nemáte
stavět hnízda hned u vody, že se na jaře řeka
rozvodní?“
A když přišla dlouhá tuhá zima a syslové
a křečci museli hladovět, připomněl jim: „Jako
bych neříkal, že bude dlouhá zima a že si máte
nadělat pořádné zásoby! Ale kdepak vy!“
Tak to šlo pořád dokola — vždycky se stalo to,
co předpověděl jezevec, 
ale nikdo ho za to nepochválil,
nikdo mu nepoklepal uznale po rameni,
naopak, všem lezl na nervy a za jeho zády o něm
říkali: „To je ten pitomec, co musí mít vždycky
pravdu!“
Jaký div, že jezevec nakonec zahořkl, vystěhoval
se do jiného lesa a přísně dbá na to, aby už
nikdy neměl pravdu, protože kdo má vždycky
pravdu, toho nemá nikdo rád.

Naše ukázka je z autorovy knihy Život je boj, kterou
vydal Šulc–Švarc, s.r.o., Praha, 2008
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Mateřský jazyk nebo newspeak?
KAMIL PAPEŽÍK

Čeština je jeden z mnoha jazyků, kterými hovoří
lidé na celém světě. Je krásná a pro mnohé osoby
těžká. Občas se potýkám s odporem či opačným
postojem, když hájím pečlivé a správné užívání na-
šeho jazyka a našich slov. Mnozí spoluobčané mi
tvrdí například, že je normální, že do češtiny vstu-
pují cizí slova. Do jisté míry s nimi souhlasím. Hrozí
nám však obrovské nebezpečí, pokud ale budou
naše slova vytlačena cizími slovy.

Ačkoliv nemám odborné vzdělání jazykovědce
(lingvisty), rád poslouchám přednášky či rozhovory
zveřejňované na světové elektronické síti (inter-
netu), které se týkají našeho českého jazyka. Velmi
si cením například práce Jana Kozáka, Ratka Su-
deckého, Viktora Timury a dalších. Jejich postřehy
doplňují naše vzdělání a navazují na obrovský kus
práce, kterou vykonali naši obroditelé v 18. a 19.
století.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti je
Vám jasné, že zde nemohu předkládat skutečně
odborné důkazy. Mohu zde vyzývat k zamyšlení.
Mohu zde předkládat návrhy. Vyzývám všechny,
abychom vnímali všechny rozměry a smysly našich
krásných slov. Jako burcující uvádím například
krásná slova tak, jak to uvedl Zdeněk Říha: rod, ro-
dina, rodiče, porod, národ, příroda, zrod či Rod (slo-
vanský bůh).

Věřím, že slovanské jazyky v sobě přechovávají
prastarou moudrost a věřím, že správným užíváním
našeho jazyka rozvíjíme moudrost i ve svých mys-
lích. Vnímám, že s tím souvisí i s čím kdo zachází,
s tím také schází. Používáme-li krásná slova,
máme šanci být (vnitřně) krásní. Používáme-li
vlastní slova, jsme - alespoň částečně - vlastenci.
A používáme-li cizí slova, staneme se cizinci -
možná zcela, možná částečně, ale jistojistě ano.

Velmi mne rozesmutnila návštěva jednoho ze
seminářů SPaS(u), kde hovořilo několik členů ra-
dikálně levicové politické strany, která by mohla
a měla být významnou oporou pracujícího lidu.
Vystoupila i jejich čelná kandidátka do Evrop-
ského parlamentu. Hovořila k nám v sále ale ja-
zykem, který se říká newspeak. Ihned jsem
z jejích vět pocítil chlad a odtažitost elit, které se
již nezajímají o prostý, dělný lid. Netvrdím, že ten
nezájem je vědomý, ale tvrdím, že je téměř jistý.

Elity již mnohdy lidu nerozumí, neboť ten hovoří
jinou řečí.

U jiných politických uskupení mne to nepřekva-
puje. Uvědomuji si, že lidé (obvykle podnikatelé?)
ze stran jako ODS, TOP 09, SPD, ČSSD, STAN, Piráti,
apod. pravděpodobně touží po globalizaci, aby pro-
spívaly jejich firmy a obchody, kterými jsou smě-
rovány peníze na jejich osobní účty. My, prostí
pracující lidé, však musíme hájit naše zájmy, ne
zájmy nadnárodních monopolů.

Tak jako sedlák chrání své pole, hajný svůj les,
i my musíme hájit náš prostor. Třeba pracovní trh.
Mateřský jazyk nám napovídá, jak hluboké kořeny
máme, a pomáhá nám býti sebejistými lidmi, kteří
se snadno ubrání před zotročením. Může být ma-
teřský jazyk praktickou pomůckou k obraně ře-
mesla? Ano! Řemeslník se nemusí stát otrokem
zápaďácké firmy, když vezme v potaz, jak hluboké
kořeny mají poctivé a šikovné ruce zde u nás!
Vždyť majitelé zručných dlaní a chytrých, vynalé-
zavých hlav hovořili slovanským jazykem na
našem území i před tisícem, i před dvěma tisíci
lety. A pravděpodobně i před třemi, či čtyřmi tisí-
ciletími. Konkrétní příklad? Čí ruce vyrobily nespo-
četné množství keramických nádob v období
šňůrové keramiky? Ano, byly to ruce Slovanů ve
střední Evropě. Ano, bylo to dávno před počátkem
našeho letopočtu.

Zmíněný newspeak se díky propagandě něja-
kých nadnárodních sil, cizích sil či hlupáků šíří
velmi úspěšně. Jako zastrašující příklad uvádím
nedávnou zkušenost. Mladý člověk komentující
příspěvky na společenské síti Facebook nebyl
schopen přeložit do češtiny anglická slova smart
city. Je to nepochybně úspěch sil, kterým vyhovuje
zničení našeho národního sebevědomí. Dnešní
mladí lidé se zdarma a ochotně vzdávají mateř-
ského jazyka, za nějž museli naši předkové bojo-
vat.

Naslouchejme ženám a mužům, kteří hovoří
o dějinách a odkrývají hluboké kořeny slovanských
jazyků.

PS: Jsem stavební technik, táhne mi na padesát
a teprve posledních pár let si uvědomuji, jak miluji
náš mateřský jazyk.

10. 5. 2019
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Psát a mluvit česky je v globalizované a multi-
kulturní době prý hanba. Má jít o znak malosti, zá-
pecnického provincionalismu, nepochopení nové
reality a v neposlední řadě o jasný projev primiti-
vismu, nevzdělanosti a omezenosti. Tzv. korektní
pokrokáři z pravdoláskařské kavárny – coby sa-
mozvaný morální kompas – přihodí ještě cosi o po-
pulismu, nacionalismu a nenávisti k menšinám či
přímo celé planetě a kosmu. Kdo se českého ja-
zyka zastává je rasista, xenofob, homofob, a kdoví
co ještě. Zkrátka zlý a “nesluníčkový“ člověk a ne-
přítel pokroku.

V době předobrozenecké měla punc jazyka
vrchnosti a panstva němčina. Čeština byla dobrá
tak leda pro kočí a služky. Dnes se liberální tzv.
elity nadutě honosí angličtinou. Nejenom u kome-
diantských celebrit snaha po světovosti nabývá
podob často bizarních. Namátkou, když si medi-
ální hvězdička evidentně nevalného intelektu
v restauraci okázale objednává “kandáta“. Čeština
má být sprostým jazykem tupých venkovských bu-
ranů, obrazně reprezentovaných českou (a morav-
skou) švejkovskou hospodou. Tedy všemi, kteří ve
volbách neházejí lístky přesně podle představ vel-
koměstské i maloměstské kafkovské kavárny.
Vzdělané, ušlechtilé, kosmopolitní. Slušný kavár-
ník se tudíž již po dvě uplynulé dekády musí hlu-
boce stydět. Stydět za prezidenta, stydět za vládu,
stydět za všechny ostatní normální lidi, které po-
važuje za “hordu ubožáků.“ (Což jsou slova Hillary
Clintonové o voličích Donalda Trumpa – tedy má
jít o “bílej póvl rasistů, misogynů, islamofobů a ho-
mofobů“).

Liberální tzv. elity se stydí i za český jazyk. Pod
pláštíkem světovosti jsou jim trnem v oku také vě-
decké časopisy, dosud ještě vycházející česky. Moc
jich nezbývá, neboť drtivá většina byla transformo-
vána do anglických mutací v honbě za impakto-
vými body. V honbě marné, pošetilé,
kontraproduktivní a tragikomické. Vědecké časo-
pisy by přece neměly sloužit pouze sciometric-
kému šílenství, nýbrž by měly taktéž kultivovat
a inovovat českou odbornou terminologii. Zdaleka
nejenom například tu ekonomickou. Globální do-
minance angličtiny ve vědě má sice i své výhody,

leč také četná úskalí a problémy jsou obvykle opo-
míjeny. Včetně toho, že angličtina může zkreslovat
samotný stav poznání. U nás je pak současný útok
angličtiny plně srovnatelný s náporem němčiny
v době předobrozenecké. Nebezpečí je však možná
ještě větší.

Čeština není vážně ohrožována pouze zvenčí,
nýbrž také zevnitř. A to samotnými uživateli,
kteří se jí vzdávají nejenom z existenčních dů-
vodů, ale často i naprosto dobrovolně. Otrocky
poklonkují angličtině, a na neanglicky mluvící
nahlížejí elitářsky povýšeně. Připomeňme dále
prznění naší mateřštiny anglismy, trapné nepře-
chylování ženských příjmení domácích i cizích,
nebo obyčejné neumětelství v médiích, mnohdy
zaštiťované údajnou snahou o zpravodajskou au-
tenticitu. Český jazyk, český národ, česká země,
se nalézají ve vážném ohrožení. V Ústavě je
proto nezbytné adekvátně zakotvit český národ
i český jazyk jako jazyk národní a státní. K do-
rozumívání mezi bratry Slovany by neměla slou-
žit jen cizorodá angličtina. I určitá část levice by
se přitom měla zbavit své rusofobie, která se
u pokrokářů stala už lékařskou diagnózou. Za
všechno vždycky může Putin a jeho agenti, ke
kterým prý patří nejenom prezident náš, nýbrž
i ten americký… 

Levice musí opět začít hájit zájmy lidí, našich
normálních mužských a ženských. Tedy hájit zájmy
sociální i ekonomické neprivilegované většiny lidí
práce. Nikoli parazitů, přesvědčených, že bohatství
vzniká dotacemi, vyplňováním žádostí o granty, či
šlapáním po předražených cyklostezkách. Auten-
tická levice musí opět začít hájit zájmy naší země
a našeho národa. A také bránit náš krásný mateř-
ský jazyk. Což může učinit pouze levice neliberální.

Vstanou noví obrozenci?
PAVEL SIRŮČEK
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Jak probudit náš lid
JIŘÍ JÍROVEC

Nejlépe se k tomu hodí výročí. Z boží milosti os-
mičkové. Mnichov byl vzhledem k roku 1918 na-
časován správně. Po válce přišly roky 48 a 68
a dokonce i Anticharta přišla tak akorát v sedmde-
sátém osmém.

Cimrmanovu teorii o důležitosti zapamatovatel-
nosti historických dat nám narušila světová krize
z roku 1929. Do naší historie se vloudila neblahá
devítka. Následoval špatně naplánovaný Protekto-
rát, zabití Jana Opletala a události, které následo-
valy.

Rok 1969 začal nečesky. Upálil se Jan Palach.
Požadoval zrušení cenzury a zákaz tiskoviny zvané
Zprávy. Tenkrát ovšem cenzura neexistovala, ales-
poň ne v té podobě, v jaké ji známe dnes. Zprávy
byly vyhledávané, protože to byla snůška jazyko-
vých a věcných obludností. Byla to humorná proti-
sovětská propaganda.

Úžas a probuzení národa jsou dva naprosto roz-
dílné pojmy. Národ užasl, že se někdo v zemi
Švejka polil benzinem a škrtl sirkou. A navíc kvůli
politice. Papalášstvo se rázem objevilo v televizi,
a patrně naposledy, souznělo s veřejností, protože
mluvilo o tom, že tohle přece není česká cesta.

Něco jiného je porazit Rusáky v hokeji a protes-
tovat proti nim vyrýváním výsledků 2:0 a 4:3 do
vhodných podkladů. Podle některých pramenů
projevila StB až věšteckou předvídavost, když dala
před Aeroflot na Václaváku dopravit kostky, aby ra-
dost z vítězství vyvrcholila potřebným způsobem.

Na velké pohřby chodí velké davy. Bylo tomu tak,
když zemřel Masaryk, Gottwald, Zápotocký, Palach
i Havel. Pak se jde domů, ale málokdo se ptá, co
bude dál.

Pěkně semknutí tehdy šli v čele pohřebního prů-
vodu akademičtí funkcionáři. Komunisté tak vzdali
hold člověku, který je svým činem podporoval. Má-
lokterý významný akademický post totiž patřil ne-
straníkům. Do čistících prověrek zbývaly ještě dva
roky a mnozí po nich zůstali stejně stmeleni.

Jezdíval jsem na prázdniny do Bystrého u Po-
ličky. Kolem Pazlarů procházel každý pohřeb. Koně
táhli vůz s nebožtíkem, následovali pozůstalí, za
nimi dechovka a pak každý, kdo měl zrovna čas.
Účast ano, úžas nad osudem možná, ale probuzení
se nikdy nekonalo. Druhý den se po městečku zase

pomlouvalo, smilnilo, nadávalo a třeba i konalo
proti desátému přikázání. Jak kdy a jak kdo.

Palach nikoho neprobudil. To jen nejnovější pro-
paganda naznačuje, že jeho odkaz je stále živý a že
národ nikdy neklesl pod úroveň dřímoty. A tak se
zase se kladou věnce, zapalují svíčky, a jak kdysi
napsal Karel Kryl:

Jednou za čas se páni ustrnou
a přijdou poklečet,
je to trapas, když s pózou mistrnou
zkoušejí zabrečet!
Pak se zvednou a hraje muzika
písničku mizernou,
ještě jednou se trapně polyká
nad hrobem s lucernou.

Z plamenů nevzešlo nic obdivuhodného. Máme
solidně fungující cenzuru, zaručující, že absolutní
pravda zvítězí nad vším ostatním, jsme ukotveni
směrem na západ solidním dluhem a plášť se točí
po větru správným směrem. Deset procent popu-
lace žije na hranici chudoby, máme politiky, kteří
přežvýkávají svoje fráze ještě hůř než jejich před-
sametoví odpůrci. Rozpustili jsme republiku a pře-
hodili výhybku oficiální nenávisti do protisměru.

Tohle Palach chtěl? K tomu měl vest zákaz
Zpráv? Raději mlčíme. Nedej bože, že by mohl platit
mírně parafrázovaný Karel Kryl: Že bych se znovu
upálil, a rád? / nasrat, jó nasrat.
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Blitzkrieg JIŘÍ JÍROVEC

V Hrabalových Ostře sledovaných vlacích opakuje Miloš Hrma otravnou otázku: "Ale proč?" Konečná
odpověď zní: "Protože Vůdce to tak chce!"

Při kulatém výročí vzniku NATO zazněly krásné fráze
o míru a hrozivá slova o ruské agresivitě. Jsme výborně
připraveni, ale přece jenom je nutno ještě rychleji zbro-
jit. Je třeba dodržet letitý závazek, známý jako 2% HDP.
Ve vysoké politice nejsou zvědaví Hrmové, ale jen ký-
valové, kteří nemají otázky v pracovní náplni. Ostatně,
proč by se ptali, když předem znají odpověď: Vůdce to
tak chce a basta. Ti servilnější mu odezírají ze rtů čí-
slovku 4. Česko ovšem má, jako každá suverénní země,
svoje partikulární zájmy. V našem případě jde o vyrovnání bolestné minulosti s Ruskem. Výsledky 2:0
a 4:3 jsou ještě v paměti, to ale k plnému uspokojení nestačí. Vzdor Čáslavské byl zapomenut. 

Temnou stránku naší historie lze nejlépe uzavřít válkou. Ta je vždy spojena s optimistickým předpo-
kladem, že bude vyhrána. Zaštítěni vírou a vzpomínkou na Kocába, který silou své osobnosti vypoklon-
koval Rusy z Československa, musíme trvat na tom, aby ta naše, malá vlastenecká začala s Ruskem co
nejdříve. Je pro ni významný ekonomický důvod. Předseda ČSSD Hamáček se nebál upozornit na to, že
2% HDP, vydaná na "obranu", představují zvýšení současných výdajů o 50 miliard korun ročně. Když toto
číslo očistíme o obědy zdarma a slevy na jízdném, jsme pořád na nějakých 40 miliardách, které nemáme.
Přece jenom nemůžeme prozbrojit svoji budoucnost. Existuje i politický důvod, proč spěchat: Vladimir
Putin, symbol světového zla, časem odejde. Přijde-li jelcinoidní nástupce, Západ ztratí motivaci k nasto-
lování demokracie v Moskvě a okolí. Léta příprav a odstrašování se minou účinkem a každý promarněný
rok přičte dalších 40 miliard k našemu dluhu. Blitzkrieg je tedy jediné možné řešení. Jeden pořádný úder
a fertig. Dlouhá válka s vysokými ztrátami našeho lidského materiálu by mohla nepříznivě ovlivnit poměr
mezi mladými lidmi a důchodci. Oddalování války je nebezpečné i kvůli tomuto málo známému pravidlu:
"Když se nutnost řešit určitý problém zdůvodňuje dostatečně dlouho, problém zmizí." 

Válka vyžaduje nenávisti k nepříteli. Žádné Švejkovo "Nestřílejte, jsou tady lidi!" Nebo Vánoce 1914, kdy
vojáci na obou stranách fronty přestali bojovat, pokouřili, popili a dokonce si zahráli karty a fotbal. Nasrali
tím vladaře a ti jim to zatrhli. Nepřišli jste se sem flákat, když je jednou válka, tak se bojuje. Marš do zákopů,
pořádek musí být. Máme generály, které strana naučila nenávidět nepřítele. Právě tuto vlastnost je třeba vy-
užít, než opustí armádu. Nenávist se přenáší rozkazem a poslušnost je, co z vojáka udělá generála. Zatím
dobře probíhá přípravná informační válka. Na domácí půdě je ohlupenost občanů občas testována vypuštěním
obrácené pravdy. NATO vzniklo jako protiváha Varšavské smlouvy. To je pravda, pokud věříme, že Západ v roce
1949 věděl, že ten zkurvysyn Josif Stalin cosi chystá. Do schůzky ve Varšavě zbývalo ještě šest let, ale historie
na nějaký ten rok nehledí… Opatřeme si zásoby tak na tři dny. Blitzkrieg bude tak jako tak krátký.

Pokud nás Palach před něčím varuje, tak jen ne-
přímo. Již víme, že tehdy nepochopil, co jsou ter-
míny geopolitické zájmy či hry, nebo omezená
suverenita. Zapalujeme svíčky na počest člověka,
který se z nevědomosti připravil o život.

Byl příliš mladý na to, aby pamatoval, že se přes
naše hranice šířila propaganda, když vál příznivý vítr.

Kdyby počkal, mohl zjistit, že arogance mocných
nezná hranice. O dvě devítky let později by mu to
dokázaly americké bombardéry nad Panamou.

A o dalších třicet let později výrok amerického pre-
zidenta, že ekonomicky zničí svého spojence
v NATO, tedy Turecko, když nebude poslušné. Mohl
se dočkat toho, že Bělobrádkové čekají na impuls
z Washingtonu, aby věděli, zda vraždu novináře
označit za velmi odpornou, či jen za odpornou,
anebo ji zamést pod koberec.

Mírně vzrušivému národu to je šumafuk. Sfouk-
nou se svíčky a je do dalšího výročí vystaráno.

20. 2. 2019
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30 let od Listopadu
JIŘÍ JÍROVEC

Byl jsem pozván, abych řekl něco k 30. výročí
“sametu“. Dostal jsem volnou ruku. Mohu se tedy
vracet i před listopad 1989. Doufám, že můj přís-
pěvek nebude příliš chaotický.

George Orwell napsal v románu 1984, že kdo
ovládá minulost, ovládá přítomnost a skrze ni bu-
doucnost. 

V listopadu 1989 končil druhý rok kanadské epi-
zody mého života. Nemohu tedy podat osobní svě-
dectví o počtu klíčů v mé kapse nebo o tom, jak
blízko či daleko jsem se ocitl od nastupujících
mocných.

Je to rok nebo dva, kdy jsem slyšel mluvit po-
slance jménem Farský. Léta 1948
až 1989 označil za období hnusu
a devastace. Jemu podobní zase
mluví o strachu, šedi a tísni a snaží
se vyvolat dojem, že u nás zuřila
anebo se alespoň chystala občan-
ská válka. Chtějí vyvolat pochyb-
nosti o tom, v čem jsme vlastně žili.

To mě vrací k mé rodině a místu,
kde jsem žil do svých 28 let. Můj
tatínek byl parazitolog světové
třídy. Rychle dodám, že mi byl pří-
kladem jen prostředním, protože
jeho píle ve mně vzbudila odpor
k příliš intenzivní práci. 

Byl nestraník a ateista a maminka naopak prak-
tikující katolička. Kupodivu to fungovalo. 

Náš dům měl vždy otevřené dveře, jimiž vstupo-
vali nejrůznější hosté: sousedé, cizinci z Východu
i Západu, komunisté i lidé, které režim o něco při-
pravil. Mluvilo se o všem, ale nikdy jsem neslyšel
varování: „Tohle nikde neříkej“.

Nikdy jsem nepociťoval strach. Ani v Bystrém
u Poličky. Moje maminka se tam narodila. A dlouhá
léta jsme jezdili na prázdniny k Pazlarům.

Bydleli na kraji městečka a i tam byly dveře
otevřené. Cestou z pole se zastavovali lidé na kus
řeči. Probíralo se všechno: co říkal pan farář v ne-
děli, místní události i vysílání Svobodné Evropy. 

Teprve s odstupem času jsem si uvědomil, že ta
místa spojují dvě věci. 

I ti největší odpůrci komunistů, které jsem kdy
potkal, viděli, že zmizela chudoba. A všichni sdíleli

odpor k lidské blbosti, která je nevyplelitelná, jak
říkával Jan Werich.

Tím se dostávám k událostem, jichž jsem se ne-
účastnil. Nejsem davový člověk a tak bych nešel
ani na Václavák, ani na Letnou, kdybych v té době
byl v Praze.

Musím připustit, že jsem na určitou dobu podlehl
iluzi, že Listopad je pokus o odstranění blbosti. Do-
konce jsem z Kanady mamince napsal, že je dobře,
že Československo má takového prezidenta, tedy
Havla.

Slavné ovšem obdivujeme tím víc, čím míň
o nich víme. S postupem času se mi Václav Havel

jeví jako velikán mezi Čecháčky. Možná nejzrůd-
nější z nich.

Nyní se posunu někam k roku 2008, tedy do
doby, kdy jsem se začal pravidelně vracet do Česka
mezi bývalé kolegy z Přírodovědecké fakulty. 

Za „komoušů“ jsme byli z vlastní vůle svobod-
nými nestraníky. Fakultní komunisté nám vlastně
záviděli.

Někteří z bývalých kolegů se po Listopadu po-
sunuli k profesurám a akademickým funkcím.
Rychle zapomněli heslo „Nejsme jako oni“, a tak
vyhodili z fakulty geologa Ferryho Fediuka, podle
studentské ankety nejoblíbenějšího pedagoga.
A vytěsnili i některé další. 

Rozkulačili ČSAV a sami sobě založili Českou
učenou společnost. 

Odskočím na moment do roku 1972. Tehdy jsme
koupili u Domažlic chalupu. Ne proto, abychom se,
jak současná propaganda tvrdí, zbavili nesnesitel-
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ného tlaku komunistické Prahy, kde je estébák za
každým kandelábrem. Měli jsme dvě děti, moje
žena učila, takže to bylo útočiště na celé léto.

Byla to roubenka. Vyzdil jsem jednu zpuchřelou
stěnu a vsadil nová okna. Pořád stojí a naplňuje
mě hrdostí z dobře vykonané práce.

Když jsem se v roce 2014 natrvalo vrátil do
Prahy, našel jsem společnost, z níž se vytratil pocit
hrdosti nad tím, co jsme dosáhli.

V dřívější době se hodně četlo. I mezi řádky se
daly nalézt myšlenky nebo témata k rozhovoru. Vy-
prázdněnost toho prostoru změnila společnost. Zdá
se mi, že lidé ztratili zájem o cokoli. Přestalo se
mluvit i o politice.

Zasáhlo to i naši bývalou laboratorní společnost.
Stala se z ní “kavárna“, která přinesla nám dříve
neznámý fenomén: Je nutné dát si pozor na jazyk. 

Při jedné příležitosti jsem narazil s kritikou Jiřího
Drahoše. Pro mě je příkladem, že i lidsky omezený
člověk může udělat kariéru. Zmínil jsem video, na
němž se buransky chlámal trapným vtípkům na
Miloše Zemana. Odešel jsem od stolu s okopaným
kotníkem.

O několik měsíčních obědů později se
stala další věc. Alexander Vondra, bývalý
student Přírodovědecké fakulty, se veřejně
málem zalknul nadšením nad zprávou o no-
vých zbraních: „Američané konečně ukázali
svaly!“ Ptal jsem se, jaký Vondra byl jako
student, protože jsem ho nepamatoval.
K jeho výroku jsem poznamenal, že by snad
bylo lepší, kdyby Američané ukázali mozek. 

I stalo se, že vedle mne sedící polistopa-
dový děkan Čepek (znám se s ním skoro 60
let) vyskočil jako čertík na péro. Za všechno prý
vděčíme Američanům, a že nás chrání před Rus-
kem. Řekl jsem, že se svět nedobývá válkami a že
Rusové nemají důvod, proč by šli třeba do Pobaltí.
To ho rozčílilo k výroku: „Nech si tu svou propa-
gandu“, a uraženě odešel od stolu.

Přestal jsem do té společnosti chodit. 
Mohl bych tuto pasáž skončit optimisticky para-

frázováním klasika: „Lidí, se kterými se dá mluvit,
je šlakovitě málo, ale jsou.“ Takové jsem totiž našel
kolem LUKu.

Jenže, kolik lidí ví, že existují? Mohl bych tuto
otázku formulovat nabubřeleji: Jak to mohou vědět
jiní, když jsem to ani já sám dlouho nevěděl?

V nejobecnější rovině lze odpovědět, že to je po-
stupnou proměnou Česka v gubernii, která se obe-

jde bez přemýšlení. Pomalu doznívá samochvála
na demokracii a na to, jak si ji chráníme. 

Jenže občan žádné slovo nemá. Vidí smečku po-
litiků, kteří se mezi sebou perou o koryta. Uvnitř
vlastních stran i mezi nimi. Stává se účastníkem
scény jako vystřižené z Orwellovy Zvířecí farmy.
Ponížená zvířata zvenčí nakukují do místnosti, kde
jsou farmáři tak promícháni s prasaty, že nelze roz-
lišit, kdo je vlastně kdo.

Noví gubernátoři kombinují vlastní blbost s re-
cyklovaným heslem „Vstanou noví bojovníci“. 

Jiří Dědeček, předseda pražského PEN Klubu,
jim vnuknul základní myšlenku básnickou zkrat-
kou: 

Nechme samet sametem,
pánové a dámy, 
buďto s nima zametem, 
nebo oni s námi.
Zametá se ještě 30 let po sametu. Příkladem šlo

město, pořádající autorskou soutěž známou jako
Seifertovy Kralupy. Člen poroty, Karel Sýs, dostal
v červenci 2018 od pořadatele tento dopis:

„Mnohokrát děkuji za skvělou práci při vyhod-
nocení letošní autorské soutěže. Naše účetní vám
pošle odměnu za vykonanou práci. Mám nemilou
povinnost poprosit vás o vaši neúčast na sobotním
slavnostním vyhlášení vítězů autorské soutěže.
Tento krok vedení města je podmíněn kauzou,
která nyní kolem vás probíhá. Děkuji.“

Onu „kauzu“ vyvolal literární nedouk Vojtěch
Pikal, místopředseda Sněmovny za Piráty, který dů-
věřoval, ale dostatečně neprověřil seznam navrže-
ných k vyznamenání, a nechal básníka
proklouznout mezi svými podvýborovými prsty. No
ostuda.

Bdělost a ostražitost pokračuje a tak letos byli
z poroty odstraněni i její předseda Dušan Spáčil
a Eva Frantinová. Jejich hřích nejspíš spočívá
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v tom, že se kdy přiblížili ke Karlu Sýsovi a Unii
českých spisovatelů. 

Společnost, která nepotřebuje básníky, ztrácí cit.
Byl to přece Francois Villon, který varoval, že „nu-
zota z lidí lotry činí a vlky z lesů žene hlad“. Byli to
V+W, kteří zpívali blues o člověku, který „Po cihel-
nách spí, ze smetí jí a popelí se jako slepice“, a byl
to Karel Kryl, který napsal, že „Král Václav jedna
ruka je se šmelinářským šmejdem“. Véna mu to
nezapomněl a Kryl se dostal do dobré společnosti
zavržených básníků.

O existenci Unie českých spisovatelů jsem rov-
něž dlouho nevěděl. 

V době hnusu – používám termín poslance Far-
ského – komunisté vnutili lidu Svaz českosloven-
ských spisovatelů. Partaj si spisovatele koupila
pobyty na “ukradeném“ zámku na Dobříši, deseti-
tisícovými náklady knih, státními vyznamenáními
i tituly. 

Nové knihy šly do prodeje vždy ve čtvrtek. Fronty
před prodejnami měly nejspíš vytvářet dojem kul-
turní společnosti.

V roce 1967 uspořádal komunistický Svaz čes-
koslovenských spisovatelů svůj IV. sjezd. Na něm
došlo k určitému nedorozumění. Komunisté typu
Ludvíka Vaculíka, Ivana Klímy, Milana Kundery,
Pavla Kohouta, Eduarda Goldstückera, a třeba Jana
Procházky, si totiž troufli víc, než snesl sluch par-
tajních vůdců.

Následujícího roku se ale vášně napřely jiným
směrem a v sedmdesátých letech se situace po-
stupně znormalizovala. Něco se zametlo pod ko-
berec, někteří komunisté se stali bývalými a jelo se
dál močálem černým kolem bílých skal. 

Potřeba dalšího úklidu přišla v prosinci 1989.
A tak se začalo znovu zametat.

Vznikla Obec českých spisovatelů. Část vyobco-
vaných vytvořila s odstupem času Unii českých
spisovatelů, tedy zázemí LUKu. Očistná devastace
byla dokonána, když se Obec rozkmotřila a z jedné
její části vznikla Asociace českých spisovatelů.

Svým způsobem to je jedno, protože psaní má-
lokoho uživí a cenzuru nahradili rozdavatelé grantů
a případně stav vlastní peněženky. 

Aby toho ale nebylo málo, přišel další kontrolní
prvek.

Svobodný autor má myšlenku, sežene naklada-
tele s tiskárnou a vznikne kniha. Ale kde se vzalo,
tu se vzalo, je tu knihkupcovo svědomí. Je silnější
než touha po zisku a tak knihu odmítne vzít do pro-

deje. Při malých nákladech by stejně moc nevydě-
lal a tak toho svědomí nemusí být příliš mnoho.
Kniha se ale nedostane ke čtenáři, podobně jako
kondomy, které odmítne prodávat katolicky uvědo-
mělý drogista.

Zmínka o svědomí by mohla být “takovou pěk-
nou tečkou za mým příspěvkem“, abych parafrá-
zoval konec Cimrmanovy detektivky.

Jenže brání mi v tom životní zkušenost. Nezís-
kává se snadno, takže se jí člověk nerad vzdává.

V roce 1969 jsem studoval v Kanadě. Dozvěděl
jsem se o ní velmi málo. Od života mě tehdy odstí-
nilo univerzitní prostředí.

Pak jsem tam souvisle žil 27 let, ale ani tehdy
jsem nedohlédl za hranici prostředí, v němž jsem
se pracovně a společensky pohyboval. I v našem
maloměstě byli nezaměstnaní a lidé na sociální
podpoře, ale neznal jsem je. Nevěděl jsem, kde je
potravinová banka, která rozděluje jídlo chudým.
Nepatřil jsem mezi ně.

V Praze podporuji nemocného člověka a přes něj
se mi otevřel pohled ke dnu chudoby a beznaděje.
Najednou jsem začal chápat text Voskovce a Weri-
cha „Co je ze života jen ze dne na den“, a začínám
se ptát, jestli samet přinesl to, co jsme chtěli. 

Můj převládající pocit je, že ne. Jan Farský si
spletl dobu, ale jinak s ním souhlasím: vidím hnus
a devastaci.

Komunista Ludvík Vaculík v roce 1967 řekl na
sjezdu spisovatelů, že naše země nevyřešila za
dvacet let žádný lidský problém. 

Stejný “úspěch“ lze připsat i posledním třiceti
letům: Blbost zůstala nedotčena a pro mnohé se
vrátila bída. 

Předneseno autorem na konferenci Unie čes-
kých spisovatelů, konané 13. 4. 2019 v Praze, na
téma 30 let od Listopadu 1989.
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Když jsem viděl tu sekeru, vzpomněl jsem si na
ideály humanitní a zastyděl jsem se. Pojďme ho ne-
chat zmrznout. Náčelník o zabití Varla Frištenského
v Cimmanově hře Dobytí severního pólu.

Když zemře vojín, papaláš vyrazí z bezpečí svého
úřadu k osošenému hrobu s ostatky

neznámého vojáka. Vytáhne lejstro a přeříká z něj
cosi o tom, že vojáci pokládají život, abychom my,
a míní tím hlavně sebe, měli lépe než oni.

Film Koně se také střílejí dával do protikladu na-
kládání se zvířaty a lidmi, když se stali neužitečnými.
Bezdomovci se zatím nestřílejí. Nechávají se napo-
spas milosrdnému mrazu. To je prý lehká smrt: člo-
věk se trochu zaklepe zimou a přemění na
rampouch. Bezdomovec, stejně jako voják, neumírá
s dobrým pocitem, že dobře posloužil.

Z literatury je známo, co pociťoval na poli cti zra-
něný praporečník Hrt. "Při pohledu na vznešeného
maršálka oživl se ještě jednou tepot jeho srdce
a zchromlým tělem pronikl poslední zbytek síly
a umírající pokoušel se s nadlidskou námahou plížiti
se vstříc svému maršálkovi.

"Popřej si klidu, můj hodný vojíne," zvolal k němu
maršálek, sestoupil s koně a chtěl mu podati ruku.
"Nejde to, pane maršálku," řekl umírající vojín,
"mám obě ruce uraženy, ale o jedno prosím. Sdělte
mně plnou pravdu: Je ta bitva zcela dobyta?" 

Je to ovšem Švejk.
Výroky umírajících bezdomovců nikdo nezazna-

menává. Stejně by to byly jen nadávky a žádný vděk.
Když zemře bezdomovec, vrchnost nemá kam jít,
aby se vydala z falešných slzí. Nemáme totiž Hrob
neznámého bezdomovce.

Karel Kryl zpíval o pánech, kteří se jednu za čas
ustrnou. To se například stalo ministryni Maláčové,
když se svěřila sociální síti: „Zprávy o umrzlých bez-
domovcích jsou hrozné… ještě horší jsou ale cy-
nické komentáře některých lidí… ve 21. století přeci
nemohou lidé umrzat na ulicích! Úřad práce již do-
stal pokyn, aby byl nápomocný všem, kteří potřebují
pomoc."

Ale mohou a budou umírat, milá Jano. Ten po-
vzdech je pouhý politický marketing. ÚP nikomu ne-
pomůže, protože nejsou lidi, ani peníze a potřebné
ideologické vyfutrování. Když jsem se na Vás obrátil
se žádostí o pomoc pro nemocného člověka, pře-

hrála jste to na nějakého úředníka, který mi poskytl
radu jít s problémem na ÚP. Moje peníze drží toho
člověka pod střechou. Vám to je jedno, stejně jako
Pirátce Richterové, a stejně jako většině těch, na
které jsem se obrátil.

Pomník bychom zřídit měli, protože každý bezdo-
movec přispívá svou troškou k blahobytu těch, kteří
mu vzali střechu nad hlavou. Jeho smrt navíc vylep-
šuje statistiky. Snižuje totiž počty těch, kteří ještě
přežívají na ulicích.

Památka umrzlých by neměla pevné datum.
Mohla by se konat den či dva po nalezení prvního
umrzlého v Praze.

(Ne)zasloužilí bezdomovci, tedy ti, kteří přežili ně-
kolik zim, by mohli dělat stafáž, podobně jako vy-
sloužilí vojáci. Po obřadu by mezi ně mohl přijít
politik s gratulací, že si žijí, tedy ti bezdomovci, jak
chtějí.

Paní ministryně se hrozí cynických komentářů
některých lidí. Měla by ale raději "zavnímat" opat-
ření, která se nápadně podobají přístupu k židům
a jiným odporným živlům za Protektorátu Čechy
a Morava.

I oni si mohli žít, jak chtěli. S tím rozdílem, že ne-
směli popuzovat árijskou populaci svou přítomností
v restauracích, kavárnách, muzeích, divadlech, na
lavičkách v parku, v lesích kolem Prahy, nebo na vl-
tavské náplavce. Nesměli se mísit s pořádnými lidmi
v obchodech a smrdět v dopravních prostředcích.

I tohle je českým politikům jedno. Všem bez roz-
dílu.

Hrob neznámého bezdomovce
JIŘÍ JÍROVEC
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Odpoutat se od minulosti
JIŘÍ JÍROVEC

Musíme se vypořádat s obdobím, které jistý Far-
ský označuje za hnus a devastaci. Je třeba odstra-
nit symboly tehdejší tyranie. Každá přejmenovaná
ulice a zlikvidovaná socha se počítá. Je nutným,
ale nikoli postačujícím krokem na cestě vpřed.

Kde vlastní síly nestačí, hledejme pomoc tam,
kde jsme ukotveni. Pamatujme, že to byl
francouzský vlastník cukrovaru v Hrochově
Týnci, který za nás provedl špinavou de-
molici a vrátil nám hrdost nad tím, že se
komunistická stavba přeměnila na brown
field, ne-li přímo na zelenou louku.

Doba pokročila a tak ubývají průmyslové
podniky, které by se ještě daly zlikvidovat. 

Stále máme zbytky komunistické archi-
tektury, předstíraného pozlátka na šedi ži-
vota. Potíž je v tom, že skoro všechny jsou
v soukromých rukách, a právo na majetek
je zaručeno. 

Šikovný ministr kultury ovšem může
uvolnit ruce vlastníků vyjmutím té které
bolševické stavby z památkové ochrany.
Dobrá věc se již podařila s hotelem Praha,
Transgasem a třeba dojde i na Kotvu. Ob-
chodní dům Máj by se také mohl poroučet,
ale tam je zádrhel švédské účasti při jeho
stavbě. K likvidaci se nabízí i obludná
ukázka stalinské architektury, podbabský hotel In-
ternacional.

Za úvahu stoji zbourání Nuselského mostu a na-
bubřelého Kongresového centra.

Zcela kriticky si přiznejme, že ještě nejsme
z nejhoršího venku. Obrovské úsilí bude vyžadovat
naplnění Havlova odkazu, vyjádřeného v jeho knize
Letní přemítání. V ní, po způsobu geniů, zjednodušil
budoucnost na síť rodinných domků, rozhozených
mezi hospůdkami. Právě tam se jednou bude
snoubit láska s pravdou a pivem. V rámci básnické
licence a možná i díky úpalu, zůstal mimo realitu.

Pokud jde o paneláky, tedy králikárny, je nutné
postupovat krok za krokem. Nebude lehké vysvětlit
občanům, že svoboda je důležitější než byt sám.
Proto musí být poučení z krizového vývoje důkladné
a předcházet akci buldozérů. Pak se již uvidí. 

Potýkat se musíme i s dalším krutým dědictvím,
minulé éry, totiž s devastací krajiny. Například Vl-

tavu je třeba vrátit do původního stavu, to znamená
odstranit komunistické Slapy, Orlík a Lipno. Vypus-
tit přehrady a vyhodit je do povětří - přesně v tomto
pořadí. Jen tak se zámek Orlík opět majestátně
vznese vysoko nad Vltavu a nebude vypadat jako
zotavovna někde u rybníka.

Kdyby se podařilo odstranit jinou totalitní pře-
hradu, totiž Štěchovice (1938-44), měli bychom
zpět i pověstné Svatojánské proudy. 

Zářivá budoucnost se vždy buduje na troskách
minulosti. Čím víc trosek, tím víc záře. Jen se
nebát, jak říkával TGM.

Od: mk63@seznam.cz
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 21. 6. 2019 
Předmět: LÍPA - příspěvek
Vážený pane Poláčku, 
vzhledem k tomu, že mi politické poměry (nejen)

v naší republice nejsou lhostejné, dovolím si zaslat
k publikování v dalším čísle periodika LÍPA svůj
příspěvek a děkuji za Vaši vstřícnost.

Přeji, ať jsou všechny články opět stejně čtivé,
jako byly v minulosti.

Se srdečným pozdravem Miroslav KAVIJ
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Deník Washington Examiner publikoval 28. června
2018 článek, nazvaný Pence naléhal na ekvádor-
ského prezidenta kvůli ochraně Juliana Assangeho,
v němž se uvádí, že „viceprezident Mike Pence pro-
jednal azylový status Juliana Assangeho během set-
kání s ekvádorským lídrem ve čtvrtek, a to následně
po tlaku ze strany senátních demokratů, kteří vyjádřili
znepokojení nad tím, že zakladatel WikiLeaks je chrá-
něn Ekvádorem“. Penceho pověřil tímto úkolem ame-
rický prezident Donald Trump. Následujícího dne
Examiner upozornil na článek „Mike Pence projed-
nával případ Juliana Assangeho s ekvádorským pre-
zidentem, Bílý dům to potvrdil“,
a oznámil, že Bílý dům sdělil no-
vinám: „Souhlasili s tím, že zů-
stanou v těsné součinnosti
ohledně dalších potenciálních
kroků.“

V soudním spise žalobkyně
Kellen S. Dwyerové pro Alexan-
drijskou divizi ve východní části
Virginie z 28. srpna se uvádí:
„Vzhledem k sofistikovanosti
obviněného a publicitě, která je
kolem případu, žádný jiný po-
stup [než skrýt případ, skrýt jej
před veřejností] pravděpodobně
neutají fakt, že Assange byl ob-
viněn… Tento návrh a předlo-
žený příkaz by musel zůstat
utajen, dokud nebude Assange zatčen v souvislosti
s obviněním ve věci obžaloby, a proto se už v této
záležitosti nebude moci vyhnout zatčení a extra-
dici.“

Tento text objevil Seamus Hughes, odborník na te-
rorismus, který pracuje na Univerzitě George Was-
hingtona v rámci programu o extremismu. 15.
listopadu zveřejnil na Twitteru výňatek tohoto textu,
jen několik hodin poté, co Wall Street Journal oznámil
ve stejný den, že se ministerstvo spravedlnosti
chystá soudně stíhat Assangeho. Nicméně nyní, když
známe „fakt, že Assange byl obviněn,“ a že americká
vláda prostě čeká, „dokud nebude Assange zatčen
v souvislosti s obviněním ve věci obžaloby, a proto
se už v této záležitosti nebude moci vyhnout zatčení
a extradici,“ je jasné a veřejně známé, že na základě

úmluv, které tajně uzavřel Trumpův zástupce Pence
a současný prezident Ekvádoru, má být na Assan-
geho uvalena vazba v USA kvůli trestnímu stíhání,
pokud dříve Assange nezemře na velvyslanectví
Ekvádoru.

3. listopadu (což samozřejmě předcházelo tomuto
vyzrazení ze dne 15. listopadu) Christine Ann Haw-
kinsová, matka Juliana Assangeho, podrobně po-
psala, co se stalo s jejím synem od doby, kdy se Pence
setkal s ekvádorským prezidentem.

Řekla: „Právě teď je sám, nemocný, má bolesti, je
umlčen na samotce, odříznut od všech kontaktů,

a mučen v srdci Londýna… Je
takto zadržen téměř osm let, bez
soudu, bez obvinění. Za posledních
šest let vláda Spojeného království
odmítla jeho žádosti ohledně
opuštění budovy kvůli poskytnutí
základní zdravotní péče… [do-
konce kvůli] vitamínu D… V dů-
sledku toho se jeho zdraví velmi
zhoršilo… Před našima očima se
odehrává pomalá a krutá
vražda… Oni se v ničem neza-
staví… Když americký viceprezi-
dent Mike Pence nedávno navštívil
Ekvádor, uzavřeli dohodu, že Julian
bude předán do USA. Řekl, že
vzhledem k tomu, že politická
cena za vykázání Juliana z velvy-

slanectví je příliš vysoká, plán je, nechat ho, aby se
psychicky složil… do takové míry, že se zhroutí,
a bude nucen odejít… Soudní příkaz k vydání je
držen v tajnosti, čtyři žalobci, ale žádná obhajoba, ani
žádný soudce... bez evidentního důkazu prima facie.
[Podle amerického systému může být nicméně vý-
sledkem] neurčité zadržení bez soudu. Julian by mohl
být držen v zálivu Guantánamo, mučen, odsouzen na
45 let v nejpřísnějším vězení, nebo čelit trestu smrti,“
za „špionáž“, v nějakém tajném řízení.“

Její slova, že „politická cena za vykázání Juliana
z velvyslanectví je příliš vysoká“, se týkají obav, že
nový prezident Ekvádoru spolupracuje s režimem USA
a plní jeho požadavky, a tudíž v podstatě přenechá
suverenitu těmto cizincům (vládcům USA), pokud jde
o ekvádorského občana Assangeho.

Trump v tichosti nařídil odstranění Assangeho
ERIC ZUESSE

Bradley Manning
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Tento nový konzervativní prezident Ekvádoru, který
nahradil progresivního prezidenta, jenž Assangemu
poskytl ochranu, samozřejmě dělá vše, co je v jeho
silách, a snaží se vyhovět americkému prezidentu
Trumpovi a požadavkům amerického Kongresu, aby
Assange buď brzy zemřel na půdě velvyslanectví,
nebo byl převezen do USA, kde by v podstatě prostě
zmizel na Guantánamu nebo někde jinde. Ekvádorský
prezident to chce udělat takovým způsobem, aby mu
to voliči v Ekvádoru nedávali za vinu, a mohl tak být
zvolen znovu. To je ta dohoda, které zřejmě dosáhl
s Trumpovým zástupcem Pencem. Je to všechno
tajné, ale důkazy o tom, co bylo tajně z velké části od-
souhlaseno, se zdá být jasné. Pravděpodobně existují
ještě další podrobnosti ohledně této dohody, které
však zatím nelze přesvědčivě vyvozovat z následných
událostí.

Trump v podstatě zajistil, aby byl Assange odstra-
něn buď na základě nemoci, což podstrkuje jeho
ekvádorský agent, nebo sebevraždy Assangeho, což
by vyplynulo z tohoto „trápení“, nebo na základě
amerického trestně-právního systému. Pokud by
k jeho odstranění došlo uvnitř ekvádorského velvy-
slanectví v Londýně, bylo by to optimální pro americ-
kého prezidenta a Kongres; ale pokud by se to stalo
na americké půdě, potom by to bylo optimální pro
prezidenta Ekvádoru. Americký prezident se patrně
domnívá, že jeho „poddaní“, americký lid, bude do-
statečně nepřátelský vůči Assangemu, takže i kdyby
Assange zmizel nebo byl ve Spojených státech po-
praven, bude prezident schopen udržet si své příz-
nivce. Trump samozřejmě potřebuje své příznivce, ale
tohle je hazard, ke kterému se uvolil. To vše je jasné,
i když zbytek tajné dohody mezi Pencem a ekvádor-
ským prezidentem znám není.

Scooter Libby, který zařídil očernění Valerie Plame-
ové, jež se snažila zabránit nezákonné invazi do Iráku
v roce 2003, byl odsouzen na 30 měsíců, ale nikdy
nestrávil ani den ve vězení, a americký prezident
Trump zašel tak daleko, že mu 13. dubna 2018 udělil
milost. (Autobiografické drama „Fair Game“, zpraco-
vané na základě pečlivého zkoumání, dobře popisuje
celý případ Plameové.) Libby řídil zničení kariéry od-
vážné agentky CIA Plameové, která se zachovala
správně, a byla za to vyhozena; a Trump udělil milost
Libbymu, čímž retroaktivně podpořil invazi do Iráku
v roce 2003, k níž došlo na základě lží.

Oproti tomu je Trump odhodlán k tomu, aby byl Ju-
lian Assange zabit nebo jinak odstraněn, a dokonce
i demokraté v Kongresu na něj v této věci naléhají.

Nový prezident Ekvádoru koná na jejich příkaz. Bez
tlaku vlády USA by byl Assange svobodný člověk.
Takže buď Assange brzy zemře (bude zavražděn) na
velvyslanectví, nebo jinak zmizí a bude očerněn
v tisku v rámci nařízení USA. Samozřejmě to bude
uděláno tak, aby nikdo nebyl stíhán za vraždu nebo
chybné uvěznění. Trump slíbil, že „vyčistí močály“,
ale jakmile byl zvolen, odvrátil se od tohoto předstí-
rání; a jako prezident byl v této věci bipartijní, aby za-
kryl bipartijní americký systém, takže se v politice až

pozoruhodně podobá svým předchůdcům, které ostře
kritizoval, když se ucházel o prezidentství.

V každém případě k rozhodnutí o zničení Assan-
geho zcela jasně došlo na nejvyšší vládní úrovni USA,
stejně jako zavraždění Džamála Chášakdžího zařídila
vláda Saúdské Arábie; a stejně jako v případu Chá-
šakdžího, vůdce národa má pod kontrolou prokurá-
tory, takže si může dělat, cokoliv se mu zamane, co
zbytek aristokracie národa považuje za přijatelné.

Útok proti pravdě není namířen jen proti Assange-
ovi, ale také vede k uzavření těch nejlepších, nejod-
vážnějších, nejvíce nezávislých zpravodajských webů,
jako je washingtonsblog. V případě Assangeho je však
trest za jeho neústupnou oddanost pravdě obzvláště
krutý, a téměř jistě skončí jeho předčasnou smrtí. To
je prostě realita. V rámci systému, v němž žijeme, je
100% oddanost pravdě jasnou cestou k zapomnění.
Assange prožívá tuto realitu naplno.

Komentář Trump Quietly Orders Elimination of As-
sange vyšel 16. 11. 2018 na ICH. 

22. 11. 2018 
Překlad Zvědavec.
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Julian Assange je novinář a zakladatel Wikileaks,
uzavřený v nedobrovolném azylu na ekvádorském
velvyslanectví v Londýně. Je odříznut od veškerého
styku s vnějším světem. Nemůže přijímat návštěvy,
telefonovat, nemá internet.

Jeho matka Christine Assangeová se na video-
záznamu obrací ke světové veřejnosti a prohlašuje:
„Julián žije jako ve vazbě již bezmála osm let, aniž
byl obžalován. Britská vláda opětovně odmítla jeho
žádosti a prosby, aby mu umožnila mít základní
zdravotní podmínky k životu, čistý vzduch, cvičení,
sluneční světlo pro vitamin B, a přístup k řádnému
lékařskému a zubnímu ošetření. V důsledku toho se
jeho zdravotní stav vážně zhoršil. Lékař, který ho vy-
šetřoval, varoval, že Julianovo zdraví je kriticky ohro-
ženo. V Londýně se odehrává pomalá a krutá
vražda.“

Bezpráví páchané na Julianu Assangeovi odsou-
dila OSN prostřednictvím svého ženevského úřadu
pro lidská práva. V prohlášení z 5. února 2016 po-
žaduje, aby jeho „svévolné zadržování bylo ukon-
čeno a pan Assange obdržel správné odškodnění.“
(UN Office of the High Commissioner for Human
Rights). Pod tlakem Washingtonu britská vláda bo-
horovně přehlíží závěry zevrubného šetření meziná-
rodních právníků.

Ústava spojených států v prvním dodatku zaru-
čuje svobodu projevu a implicitně tisku. Americké
výzvědné služby ji chtějí obejít tím, „že mého syna
obviní ze špionáže,“ vysvětluje jeho matka. „Aby do-
sáhly tohoto cíle, nezastaví se před ničím. Líčí na
mého syna past, aby ho dostali do Spojených států
a postavili ho před loutkový soud.“

Není to nic překvapujícího, když uvážíme, že Wi-
kileaks během deseti let uveřejnil víc utajovaných
informací, než všechna ostatní media dohromady.
Odkryl porušování lidských práv, vládní špionáž, mu-
čení, a válečné zločiny v rozsahu, který nemá ob-
doby. Vytvořil poklad informací z původních zdrojů,
z něhož budou těžit novináři a vědečtí pracovníci po
dlouhá léta. Není také překvapením, že Wikileaks je
trnem v oku nejen amerických výzvědných služeb,
ale také mnoha politiků. Hillary Clintonová napůl
žertem navrhla vyslat na Assange bezpilotní letadlo,
které by na něj svrhlo bombu. Jiní měli odlišné fi-
nální řešení.

Assange byl svého času oslavován všemi největ-
šími sdělovacími prostředky světa - včetně New
York Times nebo The Guardian - jako hrdina, který
má odvahu uveřejnit na Wikileaks informace a do-
kumenty o amerických válečných zločinech v Iráku
a Afghánistánu. Největší pozornost vyvolaly snímky
a videozáznamy z věznice v Abú Ghraib. Myslím, že
většině z nás utkvěly v paměti záběry, jak američtí
vojenští dozorci krutě a sadisticky zacházejí se
spoutanými Iráčany. Objevily se na prvních stranách
světového tisku. CNN a BBC je pouštěly po několik
dní během prime time, tedy v nejsledovanější dobu.

Ale jakmile se USA podařilo skandál okolo mu-
čírny v Abú Ghraib jen trochu udusit, všechny po-
platné hlásné trouby otočily jako na obrtlíku. Nejen
to. Začaly se podílet na očerňování Juliana v rámci
kampaně, kterou CIA proti němu spustila. Obvinily
ho, že protizákonně uveřejnil sedmdesát tisíc ema-
ilů, které patřily vedoucím pracovníkům Národního
demokratického výboru (DNC), řídícímu orgánu pre-
sidentské kampaně v roce 2O16, a dokonce sa-
motné Hillary Clintonové. Podle FBI je ukradli ruští
„hekři“, kteří je předali Assangeovi. (Mimochodem,
v tomto nařčení spočíval zárodek, z něhož pak teh-
dejší ředitel John Brennan vypěstoval Russiagate.)
Skupina bývalých pracovníků CIA a NSA však tvrdí,
že kopie emailů musela být pořízena na místě ně-
kterým členem DNC. Řada počítačových odborníků
s tím souhlasí. Podezření padlo na sedmadvacetile-
tého informatika Setha Riche. Jenže chybí důkazy
a Seth už nepromluví. Byl za stále nevysvětlených
okolností zavražděn nedlouho po úniku inkrimino-
vaných emailů.

Ale i kdyby Assange skutečně dostal emaily od
Rusů, vzhledem k jejich společenskému významu
nemohl je jako poctivý novinář neuveřejnit. Dozvě-

Christine Assange: Postavte se za Juliana
JAN VÍTEK
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děli se z nich, že DNC zmanipuloval demokratické
primárky ve prospěch Clintonové a odstavil jejího
soupeře Bernieho Sanderse. Dozvěděli jsme se, že
vedoucí členové DNC si přáli, aby republikáni jme-
novali presidentským kandidátem Donalda Trumpa
a potají je v tom podporovali, neboť byli přesvědčeni,
že je politická muší váha. Dozvěděli jsme se, že Clin-
tonova nadace dostala miliony dolarů od Saúdské
Arábie, hlavního finančníka islámských teroristů. Hil-
lary se Saudské Arábii odvděčila, když jako minist-
ryně zahraničí jí přihrála americké zbraně v ceně
osmdesáti miliard dolarů. Ty, co nyní zabíjejí v Je-
menu, kde již usmrtily šedesát tisíc civilistů, ze-
jména žen a dětí. Dozvěděli jsme se, že Hillary byla
hlavní strůjkyní pádu Muammara Kaddáfího, a že
jednala z chladné politické kalkulace. Počítala, že
válku s Libyí použije v prezidentské kampani jako
důkaz své schopnosti zvládnout mezinárodní krize
a navíc zaboduje u vojensko-bezpečnostního kom-
plexu. Výsledkem je zničená země, zbídačené oby-
vatelstvo, 40.000 mrtvých a masivní příliv afrických
migrantů do Evropy.

Z téměř devíti tisíc dokumentů o amerických taj-
ných službách, které Assange zveřejnil, jsme se do-
zvěděli, že CIA ovládá zadní dvířka, backdoors, nebo
trojské koně, malwarms, jimiž se může dostat do
počítačů, Apple iPhonů a operačních systémů And-
roid a Google. Teoreticky by mohla číst tento článek
s vámi, neboť dokáže otevřít backdoor ke každému
PC, které používá Microsoft Windows. Vyvinula také
program, který každý rozhovor na Skypu a chytrém
telefonu umí přepsat a uložit do paměti pro možné
budoucí použití. Kancléřce Angele Merkelové spadly
růžové brýle, když se dozvěděla, že špiclové z ame-
rického konsulátu ve Frankfurtu poslouchali a za-
znamenávali její telefonické rozhovory. Malwarm,
nazvaný Plačící Anděl podle jedné epizody britského
televizního seriálu Dr. Who, může oživit špičkový
model značky Samsung i když jej vypneme, naslou-
chat všemu, co si povídáme, skrytě nás sledovat ka-
merou a zaznamenat zvuk i obraz.

Špiclování lidí je morálně a mravně odpuzující.
Ohrožuje naše základní právo na soukromí a ury-
chluje skluz společnosti k totalitě.

„Během posledních osmi roků Julian neměl žádné
legální soudní řízení. Pokaždé to bylo neprávní roz-
hodnutí a perverze spravedlnosti,“ zdůrazňuje paní
Assangeová. „Není žádný důvod, aby se postup v bu-
doucnosti změnil. Smlouva mezi Anglií a USA o vydání
umožňuje Britům ho předat bez řádné skutkové pod-

staty. Jakmile se octne v USA, americký zákon o ná-
rodní bezpečnosti dovoluje, aby byl uvězněn libovol-
nou dobu. Julian by mohl být poslán na Guantanamo,
mučen a odsouzen ke čtyřiceti pěti rokům ve vězení
pro zvláště nebezpečné zločince, nebo dostat rozsu-
dek smrti. Můj syn se nachází v jasném a bezpro-
středním nebezpečí následkem brutálního politického
pronásledování se strany násilníků, kteří jsou u moci
a jejichž zločiny a korupci odvážně odhalil veřejnosti,
když byl hlavním redaktorem Wikileaks.“ 

V závěru svého projevu Christiane Assangeová říká:
„Vyzývám všechny novináře, aby se postavili za

Juliana, protož protože jsou další na řadě. Vyzývám
všechny politiky, kteří říkají, že vstoupili do politiky,
aby sloužili lidu, aby se postavili za Juliana. Vyzývám
všechny aktivisty, kteří podporují lidská práva,
uprchlíky, ochranu ovzduší, kteří jsou proti válce, aby
se postavili za Juliana, protože Wikileaks slouží
cílům, o něž usilují. Vyzývám všechny občany, kteří
si cení svobody, demokracie a spravedlivého práv-
ního procesu, aby dali stranou své politické neshody,
sjednotili se a postavili se za Juliana.“

Bezprostředně můžeme učinit jednu ze dvou věcí.
Buď vyťukat na Googlu FREE ASSANGE a podepsat
jednu z petic za jeho osvobození, anebo vytvořit
vlastní, adresovat ji americkému presidentovi a po-
žádat přátele a známé, aby se k ní připojili.

Ano, máte pravdu, mnoho to není a moc to asi ne-
znamená. Ale věřte mi, člověk pak má dobrý pocit,
že udělal, co mohl. Ale můžete si také říct, tohle ne-
vnímám, mám svých starostí dost a jít na pivo.

Julian Assange, uznávaný a oslavovaný novinář
internetové éry, je odkázán sám na sebe. Každý den
je pro něj stále obtížnější. Jsme jeho poslední na-
děje, a obávám se také v souvislosti s ním poslední
naděje pro svobodný tisk. Tonu v obavách, neboť
zprávy v posledních dnech jsou velice znepokojivé.
Podle nich zvláštní vyšetřovatel Russiagate Robert
Mueller obvinil Assange ze spiknutí s Ruskem
a hodlá na něho vystavit mezinárodní zatykač se žá-
dostí o jeho vydání americkému soudu. Poté se
zřejmě začne točit podle předem dohodnutého scé-
náře. Ekvádor Julianovi zruší azyl, Britové ho odve-
zou na Heathrow, předají ho agentům CIA, kteří ho
odvedou do zvláštního letadla pro deportaci. Tam ho
připoutají k sedadlu, jeden z agentů mu přehodí
pytel z černé látky přes hlavu a řekne Welcome to
the USA. To je to, co se obvykle dělává.

26. 11. 2018
Zdroj: Literárky.cz
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Den 11. dubna 2019 nám přinesl nové slovo
pro Jidáše: Moreno - loutkový prezident Ekvá-
doru, který prodal Juliana Assange do Washing-
tonu za třicet stříbrných.

Zatčení Assange, které proběhlo v ranních ho-
dinách na ekvádorském velvyslanectví v Lon-
dýně, je první fází pokusu Washingtonu
kriminalizovat první dodatek Ústavy Spojených
států.

Chlapík z Quita, podporovaný Washingtonem,
řekl, že Assangeovi zrušil politický azyl a ekvá-
dorské občanství, protože Assange se zapojil do
svobodného projevu.

Když ono ráno co do rasy a pohlaví různorodá
policie odvlekla Assange z velvyslanectví, pře-
mítal jsem nad naprostou korupcí tří vlád - USA,
UK a Ekvádoru - a jejich institucí.

Britská policie nejevila žádné známky studu,
když převážela Assange z jeho vězení na půdě
velvyslanectví, kde strávil posledních sedm let,
do britského vězení, které mu poslouží jako za-
stávka na cestě do amerického vězení. Kdyby
měla britská policie alespoň nějakou morální
zásadovost a charakternost, tak by se celá jed-
notka vymluvila na nějakou nemoc.

Pokud by měl britský parlament nějakou mo-
rální zásadovost a charakternost, zablokoval by
přispění Londýna k nadcházejícímu soudnímu
procesu ve Washingtonu.

Kdyby Britové měli skutečně
premiérku namísto agentky
Washingtonu, Assange by byl
již dávno propuštěn na svo-
bodu, a nebyl by držen de facto
ve vězení, dokud Washington
nenajde Morenovu cenu.

Kdyby měl ekvádorský vel-
vyslanec v Londýně nějakou
morální zásadovost a charak-
ternost, veřejně by raději re-
zignoval, než by přivolal policii,
ať si přijede pro Assange. Což-
pak je velvyslanec tak bezcitný, že může žít sám
se sebou jako muž, který pomohl Morenovi po-
škodit pověst Ekvádoru?

Pokud by angloameričtí novináři měli nějakou
morální zásadovost a charakternost, důrazně by
protestovali kvůli kriminalizaci své profese.

Prezident Trump musel přežít tříleté utrpení,
podobně jako Assange sedmileté. Trump ví, jak
zkažené a zkorumpované jsou americké zpra-
vodajské služby a americké ministerstvo spra-
vedlnosti (sic). Kdyby měl Trump nějakou
morální zásadovost a charakternost, okamžitě
by ukončil ostudné a trapné pronásledování As-
sange tím, že by mu ještě před zahájením soud-
ního procesu udělil milost. To by také ukončilo
nezákonné opakované věznění Manningové.

Ale morální zásadovost a cha-
rakternost není něco, čemu by se
dařilo ve Washingtonu, Londýně
nebo Quitu.

Pokud ministerstvo spravedl-
nosti (sic) nemá zločin, z něhož
by obvinilo svou zamýšlenou
oběť, přijde se „spiknutím“. As-
sange je obviněn ze spiknutí
s Manningovou za účelem zís-
kání a zveřejnění tajných vlád-
ních údajů, jako je film, s nímž
byl obeznámen i novinář z Was-
hington Post, ale ten zradil své

noviny i profesi tím, že mlčel. Film se týkal
amerických vojáků, páchajících mimořádně zá-
važné válečné zločiny bez výčitek svědomí. Byla
to vlastně povinnost Manninga, coby americ-

Doba nespravedlnosti
PAUL CRAIG ROBERTS
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kého vojáka (v době předání dokumentů Wiki-
Leaks to byl ještě vojín Bradley Manning, pozn.
překl.), hlásit zločiny a selhání amerických vo-
jáků, že neuposlechli rozkazy. Manning měl tyto
zločiny hlásit svým nadřízeným, nikoli veřej-
nosti, ale věděl, že armáda již ututlala masakr
novinářů a civilistů, a ne-
chtěl mít na svých rukou
další událost typu maso-
vého vraždění v My Lai.

Nevěřím obvinění proti
Assangeovi. Kdyby server
WikiLeaks rozluštil kód,
nepotřeboval by Man-
ninga.

Domnělá Velká porota,
která údajně předložila
obvinění, fungovala v taj-
nosti po mnoho let, kdy
Washington zároveň hledal něco, co by mohl As-
sangeovi přišít. Kdyby to skutečně byla Velká
porota, členové poroty by potom zcela postrá-
dali morální zásadovost a charakternost, ale jak
můžeme vědět, že to skutečně byla Velká po-
rota? Proč bychom měli věřit čemukoliv, co
Washington tvrdí, poté co USA prohlásily, že
„Saddám Husajn má zbraně hromadného ni-
čení“, „Bašár Asad používá chemické zbraně
proti vlastnímu lidu“, „Írán má jaderné zbraně“,
„Rusko provedlo invazi na Ukrajinu“, „Russia-
gate“, a tak dále, až do nekonečna. Proč máme
věřit tomu, že Washington tentokrát říká
pravdu?

Jelikož byla Velká porota tajná kvůli „národní
bezpečnosti“, bude soud také tajný a důkazy
také? Takže zde nakonec máme řízení před
soudním dvorem, kdy je osoba tajně obžalována
a odsouzena v tajnosti na základě tajných dů-
kazů? To je postup, používaný tyranskými vlá-

dami, které nemají proti osobě, kterou chtějí
zničit, žádné argumenty.

Vlády ve Washingtonu, Londýně a Quitu jsou
tak nestoudné, že jim nevadí demonstrovat bez-
práví a nedostatek morální zásadovosti před
celým světem.

Možná, že zbytek světa je sám o sobě tak ne-
stoudný, že to nebude mít pro Washington, Lon-
dýn a Quito žádné nepříznivé důsledky. Na
druhou stranu je možné, že na základě faleš-
ného obvinění Assange, podvodu Russiagate,
hanebného pokusu o svržení demokracie ve Ve-
nezuele a uvedení agenta Washingtonu do
funkce prezidenta této země bude všem jasné,
že „svobodný svět“ je řízen ničemnou a proti-
zákonnou vládou. Washington jen urychluje
úpadek svého impéria, neboť jasně ukazuje, že
není hoden žádného respektu.

V případě jakéhokoliv amerického soudního
řízení neexistuje žádná jistota, že bude vyko-
nána spravedlnost. V případě soudního řízení
s Assangem žádná spravedlnost není možná.
S tím, že Assange odsoudila i média, ho do-
konce i porota, která by byla přesvědčená
o jeho nevině, raději uzná vinným, než aby čelila
veřejnému odsouzení, že osvobodila „ruského
špióna“.

Odsouzení Assange znemožní médiím, aby in-
formovala o uniklých zprávách, které jsou pro
vládu nepříznivé. V souvislosti s tímto prece-
dentem budou budoucí státní zástupci považo-
vat případ Assange jako precedens pro stíhání
kritiků vlády, kteří budou obviněni ze zamýšle-
ného poškození vlády. Doba spravedlnosti
a zodpovědných vlád končí.

Komentář The Age of Injustice vyšel 11. 4.
2019 na katehon.com. Překlad Zvědavec
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Otevřený dopis předsedovi vlády ČR
ve věci Juliana Assange

Vážený pan 
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády České republiky
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
PSČ 118 01  Praha 1 - Malá strana
Vážený pane premiére,
zatčení Juliana Assange pobouřilo celý demokratický svět. Zakladateli WikiLeaks hrozí mnohaleté vě-

zení. Veřejnost přitom nebyla seznámena s jediným věrohodným důkazem, který by svědčil v jeho ne-
prospěch. Demokracie stojí a padá se svobodou slova!

A proto se naléhavě obracím právě na Vás, pane předsedo vlády České republiky, abyste Julianu As-
sangeovi poskytl politický azyl v České republice. Naše země uměla lidem, ohroženým bezdůvodnou per-
zekucí, pomoci už mnohokrát v minulosti. Nefalšované sympatie okolního světa si nepochybně získá,
dokáže-li to i tentokrát.

S díky předem za porozumění a vstřícné stanovisko
STANISLAV NOVOTNÝ, předseda Asociace nezávislých médií
Událost na Facebooku na podporu Juliana Assange – 15. 4. 2019:
https://www.facebook.com/events/421487538608290/
Petice za udělení politického azylu Julianu Assangeovi:
https://www.petice24.com/brame_svobodu_slova_petice_za_politicky_azyl_pro_juliana_assange
BRAŇME SVOBODU SLOVA! 
PETICE ZA POLITICKÝ AZYL PRO JULIANA ASSANGE
WikiLeaks pronikly k autentickým dokumentům, odhalujícím řadu vážných selhání i vyslovených zlo-

činů. Julian Assange, jejich zakladatel, byl zatčen a hrozí mu skandální perzekuce.
Tak brutální násilí na svobodě projevu tolerovat nelze.
Žádáme vládu České republiky, aby Julianu Assangeovi poskytla politický azyl! 
JOSEF SKÁLA, autor petice
*********************************
Byl to na Assangeho podraz ze strany nového ekvádorského prezidenta Lenina Morena, který se na

tomto komplotu dohodl v tichosti s Američany a Brity. US establishment se chce mstít za zveřejňování
dokumentů o amerických tajných operacích a dalších jejich zločinech. To se nesmí stát! Jan Poláček

PS Pod petici jsem samozřejmě kromě tohoto svého názoru připojil i svůj podpis a věřím, že tak učiníte
i vy, přátelé... 
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Od: Petr Žantovský 
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz, etc…
Datum: 10. 5. 2019
Petice o ČT. Drama pokračuje, prosím o šíření
Dnešního dne odeslal předseda Asociace nezávislých médií všem členům Senátu PČR níže uvedený Otev-

řený dopis, který je prvním vyústěním petice z minulého týdne. Budu rád, když tento text předáte svým blíz-
kým. Je tam i kontakt pro případné další zájemce o podpis původní petice. Přibývají denně ve stovkách!!!

S přáním pěkného dne
Petr Žantovský
**************************************************
Otevřený dopis členům Senátu Parlamentu České republiky
Vážené senátorky, vážení senátoři,
v pátek 10. května 2019 se má v Senátu konat rokování o petici scénáristy (a nově zvoleného senátora)

Davida Smoljaka, režiséra Martina Vadase, novináře Tomáše Klvani a dalších pod názvem „Braňme média
veřejné služby!“ (tisk č. 283), v níž se praví: „Vadí nám stupňující se útoky některých našich ústavních
činitelů a jejich příznivců na novináře v České republice. Jsme znechuceni z představ, že média veřejné
služby mají sloužit k upevňování jejich moci. Jsme rozhořčeni snahami tato média ovládnout nebo uml-
čet!“ To jsou vážná slova, avšak ještě vážnější je fakt, že nejsou ničím doložena.

Tato jejich petice je stará zhruba rok, vznikla už na jaře loňského roku. Petiční výbor zorganizoval
velice hustou síť podpisových míst po celé republice, využíval mnoha spolupracovníků. Petice za několik
měsíců získala cca 16 tisíc signatářů.

Když nyní média zveřejnila, že se jí bude Senát vážně zabývat, podnítila Asociace nezávislých médií
iniciativu, z níž vzešla petice jiná, která zásadně zpochybňuje dikci a obsah té prve uvedené. Tato petice
je v příloze. Vyjadřujeme v ní přesvědčení, že prve uvedená petice obsahuje nepravdy, že veřejnoprávní
média u nás požívají naprostou svobodu, a rozhodně nejsou ohrožena ze strany vás, ústavních činitelů,
natož abyste jich užívali k „upevňování vlastní moci“.

Připomínáme rovněž znění §2 zákona č. 483/1991 Sb., který definuje obsah a smysl veřejné služby v mé-
diích a konstatujeme, že tento zákon je ze strany médií veřejné služby dlouhodobě porušován a neplněn.

V nedávné minulosti opakovaně lidé, kteří jsou autory vámi projednávané petice, předkládali legislativní
návrhy na změny zákonů o ČT a ČR v tom smyslu, že by rady, jež na tato média dohlížejí, nebyly v Parla-
mentu voleny z nominantů z celé široké občanské společnosti, nýbrž delegovány jen z vybraných orga-
nizací, namnoze obsahem související s mediální prací, např. FITES, ARAS, Syndikát novinářů atd. Jaký
konkrétnější důkaz naprostého konfliktu zájmů bychom ještě potřebovali?

Za pouhý týden od vzniku naší petice (bez jakýchkoli pomáhajících institucí a pracovníků), jen na in-
ternetových adresách k tomu určených (zejména www.petice24.com) se k petici připojilo (k dnešnímu
dni) cca 2.5 tisíce signatářů. Považujeme to za jasný projev toho, že občané mají na funkci a její plnění
v médiích veřejné služby podstatně odlišný názor než svrchu uvedení organizátoři, nadto z velké části
existenčně napojeni na Českou televizi nebo Český rozhlas, takže

jejich osobní úsilí lze opět důvodně považovat za kolizi zájmu. V případě naší petice nic takového ne-
existuje. Všichni, její autoři i signatáři, stojíme mimo ČT a ČRo, nemáme na jejich činnosti žádný jiný než
občanský – koncesionářský zájem. Proto také naše petice nese v záhlaví větu Vraťme veřejnoprávní
média jejich koncesionářům!

Proto vás, vážené senátorky a vážení senátoři, žádáme,
abyste petici pánů Smoljaka a spol. odložili jako nedůvod-
nou, kolizní a zmatečnou. Myslíme, že jsme dostatečně do-
ložili, že neodpovídá realitě, ale pouze partikulárním
zájmům jejích předkladatelů.

V Praze dne 9. 5. 2019
STANISLAV NOVOTNÝ, 
předseda Asociace nezávislých médií (ANM)
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Nikdy nekončící války, výhradně založené na
lžích, sloužících skrytým agendám, zlikvidovaly
představu lidí o Západu jako o naději na život hu-
mánní a lidský. Síla jemná, s níž západní skryté
agendy dříve operovaly, zmizela. Nahradila ji síla
otevřená a brutální, kterou v čase přítomném, drží
na řetězu už jen vojenská síla Ruska a Číny. A po-
slední volby do Evropské unie prokázaly, že Britové
i Evropané svou víru v mnohokulturní i mnohoná-
rodnostní Evropu již vyčerpali. Jestliže je totiž Iz-
rael pro Židy, pak Francie muže být pro Francouze,
Německo pro Němce a Británie pro Brity –
a možná a snad - i Amerika pro Američany. Sionis-
tická idea, že země bělochů – kromě Izraele – jsou
pro každého, ve volbách do EU propadla.

Propadnout by měl i současný policejní stát,
který se už dlouhé roky jako morová nákaza ukládá
do struktur zemí západních. Poprvé se tento poli-
cejní stát rozkročil nad celým Západem po 11. září
2001 a po jeho následně vyhlášené válce proti te-
roru, ve které občanské svobody utržily více ran
než teroristé, a to ať už ti domnělí nebo ti skuteční.
Konstrukce policejního státu je totožná jak pro ná-
rody evropské, tak americké, a přispívá do ní
mnoho lidí, mezi nimi i takoví, které vedou úmysly
prospěšné a humánní. Tak například ti, kteří navrhli
projekt Obhájce dítěte, si nejspíš ovšem neuvědo-
mili, k jak absurdním koncům může policejní stát
jejich snahu dovést. V USA dnes například stačí,
abyste si na minutu odskočili pro cosi do obchodu
a nechali dítě v kočárku bez dozoru, a americké
Gestapo - zvané Dětská ochranná služba - se va-
šeho dítěte zmocní a bude vás to stát mailant i vaše
zdraví, než se vám podaří dostat dítě ze spárů této
organizace zpět. S tím samozřejmým důsledkem,
že vaše dítě si z této dramatické zkušenosti odnese
šrám na duši na celý život.

Obelhávané vlastenecké kruhy americké spo-
lečnosti věří, že naši (američtí) vojáci bojují proto,
aby zachovali naši svobodu, ale ve skutečnosti, jak
nám prozradil admirál Smedley, nejdekorovanější
důstojník v historii amerických ozbrojených sil,
umírají naši vojáci za materiální zájmy naší vlád-
noucí oligarchie. 

Bez ohledu na ústavní zákony proti mučení, vrá-
til Washington mučení zpět do našeho života. Mu-

čení použila americká armáda i CIA v Abu Ghraibu
v Iráku, na Guantanamu a na bezpočtu dalších uta-
jovaných míst. Mučení se stalo běžnou praxí
i v běžných amerických věznicích. V současnosti
je mu v jedné z největších demokracií – ve Velké
Británii – vystaven i Julian Assange. Nils Metzer,
zvláštní zpravodaj OSN pro záležitosti možného
mučení (po návštěvě ve věznici) oznámil, že na As-
sangem jsou patrny symptomy typické pro osobu,
která je podrobena prodlužovanému psychologic-
kému týrání. Assange je systematicky týrán... až
k jimi očekávanému bodu, kdy jej zlomí.  

Západní civilizace vytvořila v minulosti vládu
práva, aby jakékoli vládě jiné zabránila uchýlit se
k tyranii. Bez svobody slova lži, ze kterých jsou
tvořena oficiální vysvětlení, začínají nabírat vrch.
A z kontrolovaných lidí se stávají vězňové Matrixu.

Tento vývoj pokročil dnes už tak daleko, že i vi-
deohry pro mládež slouží potřebám propagandy.
Assange je jen jednou z prvních obětí washington-
ské války proti pravdě. Další budou následovat
a bude těch obětí přehršel. Přitom dnes nikdo –
s výjimkou individuálních osob – pravdu nepodpo-
ruje a nebrání, a nad vodou ji drží skutečně již jen
pár jednotlivců. Takže zda pravda převáží, záleží
na nás všech.

9. 6. 2019 
Vybral a přeložil Lubomír Man

Válka o pravdu 
PAUL CRAIG ROBERTS
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Tendenční ČT: „Kontroverzní“ Krameriova cena
vs. "seriózní" Sorosova Novinářská cena
TOMÁŠ VYORAL

Krásná ukázka, jak ČT nepředkládá nezabarvené
informace a neponechává posouzení na samotném
divákovi, ale nepokrytě tendenčně vykládá svou je-
dinou pravdu. Aneb informování o „skvělé“ Soro-
sově Novinářské ceně a "kontroverzní“
Krameriově.

Začněme „pokrokovou“ Sorosovou Novinářskou
cenou OSF:

Newsroom ČT24, 6. 5. 2018 v podtitulku uvádí:
„Novinářská cena 2017“; reportáži je věnováno
2:30 min. a zaměřuje se prakticky jen na laureáty
a záběry z předá-
vání, reportáž
končí pochvalným
medailonkem no-
vináře Bakalovic
(Sorosovic?) Re-
spektu Ondřeje
Kundry (ceskate-
levize.cz).

A teď „kontro-
verzní“ Krameri-
ova novinářská
cena:

N e w s r o o m
ČT24, 24. 6.
2018 ve stejném
podtitulku již za-
barveně „Kontroverzní Krameriovy ceny“,
oproti Sorosově Novinářské ceně jí věnuje
10:18 min (tedy čtyřnásobek času), přičemž
mimo stručné referování o oceněných se relace
snaží cenu znevěrohodnit, soustředí se na
údajně kontroverzní postavy spojené s tímto
oceněním (na rozdíl od relaci o Sorosově oce-
nění, vše samozřejmě s podporou spřízněných
mediálních expertů a novinářů
(ceskatelevize.cz).

Začátek Newsroomu k Novinářské ceně OSF:
„Novinářská cena, která se jmenuje prostě No-

vinářská cena, byla předána. Udělila ji nadace
Open Society Fund. Kdo loni pořídil nejlepší rozho-
vor a kdo napsal nejlepší reportáž?“

Začátek Newsroomu ke Krameriově ceně:

„A začneme kontroverzí. Mediální týden při-
nesl řadu reakcí na něco, co si v Česku říká
Krameriovy ceny. Ano, na venek to sice vypadá
jako seriózní novinářské ocenění, jenže stojí za
tím lidi i z nejvýraznějších tuzemských dezin-
formačních webů. A za dezinformační je roz-
hodně neoznačujeme jen my. Vycházíme
z publikovaných zjištění novinářů i mediálních
odborníků, a ti jasné říkají: tihle lidé často šíří
polopravdy, zavádějící informace i naprosté
lži.“

„Jenže, Nikolo, tuhle informaci spřátelená
média referující právě o předávání Krameriových
cen často prostě vynechávají. Náhoda?“ doplňuje
svou kolegyni s divadelní grimasou ve tváři re-
daktor ČT.

V úvahu teď neberu, do jaké míry je a není
citovaný úsek založený na pravdě, ale cítíte
ten rozdíl a zabarvení ve výkladu o jedné
a o druhé ceně? Podle mého kontroverze ame-
rického miliardáře maďarského původu Ge-
orge Sorose a jeho globální politicky
angažované neziskovky Open Society Fund, je
už docela dobře známa i širšímu publiku
a jistě by rovněž zasluhovala pozastavení,
když už se ČT ohání objektivitou. To bych asi
chtěl moc...
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Letos byla Krameriova cena udělena režisérovi
Václavu Dvořákovi (film Uloupené Kosovo) za te-
levizní a filmovou dokumentární tvorbu, za inter-
netovou publicistiku hudebníkovi a publicistovi
Pavlu Chrastinovi, moderátorce a pěvkyni Mar-
tině Kociánové za rozhlasový cyklus Kupředu do
minulosti, Borisovi Korónimu, zakladateli sloven-
ského internetového rádia Slobodný vysielač, za
prohlubování česko–slovenské novinářské spo-
lupráce, ukrajinskému novináři Ruslanu Kocabovi
za pravdivé psaní o východní Ukrajině, za přínos
v oblasti ekonomické publicistiky Markétě Šich-
tařové a za celoživotní dílo spisovatelce Evě Kan-
tůrkové.

V neděli 16. 6. 2019 odvysílala Česká televize
v pořadu Newsroom ČT24 svou reportáž o tomto
IV. ročníku Krameriových cen, jejichž předání
proběhlo v úterý 11. 6. 2019 ve Slovenském
domě v Praze. Přinesli v něm obvyklou a už notně
omletou snůšku pomluv, lží a manipulací, což
není ani nic nového, ani nic překvapivého. Vnu-
cuje se tedy otázka, proč takovýto pořad opět
vznikl? Vždyť už o ničem novém neinformuje

a nikoho o ničem ani nepřesvědčí. Bylo by zají-
mavé znát statistiku diváků, sledujících tento
pořad, protože je dost nepravděpodobné, že by
to někoho - kromě těch přímo zainteresovaných
- zajímalo. Snad jen ze studijních důvodů, pro-
tože tento pořad je typickým příkladem dezinfor-
mační praxe a obsahuje řadu příkladů
manipulačních technik.

Používají v něm výrazy, které mají snížit důvě-
ryhodnost objektu reportáže, jako údajně, takz-
vaná, dezinformační, konspirační, kontroverzní.

Překrucují tvrzení bez uvedení kontextu: „Korál
také v minulosti tvrdil, že by bylo fajn, kdyby no-
vinář Ondřej Kundra skončil oběšený“.

Jak to bylo doopravdy, si můžete přečíst zde:
www.nwoo.org/2017/05/03/co-jsem-ve-skutec-
nosti-rekl-ondrejovi-kundrovi-a-proc-se-boji-dis-
kuze/. 

A především si položme otázku: Jaký trest je
adekvátní pro lidi, kteří aktivně podporují útočnou
válku a jsou v přímé linii odpovědnosti za tisíce
mrtvých? Zkuste si položit tuto otázku z pozice
lidí, kteří ztratili své blízké, děti, rodiče, atd.

Co se týká (pochvalného) medailonku na Ond-
řeje Kundru, coby oceněného Sorosovou Novinář-
skou cenou, pak ČT u Bakalova „novináře“ zmiňuje
další úspěchy (např. výhru Novinářské křepelky)...
Jak je u ČT běžné, stranou už u své spřízněné duše
a „bojovníka s dezinformacemi a ruskou propa-
gandou“ ponechala, že byl společně s „Respekto-
vaným“ kolegou Jaroslavem Spurným před lety
nařčen (a prakticky usvědčen) ze lží a z novinář-
ského diletantismu samotnou BIS. Jak jsem také
psal, BISkou označený lhář novinář Ondřej Kundra
z Respektu káže a přednáší o dezinformacích

Článek na webu ČT o Novinářské ceně Open So-
ciety Fund, 4 neutrálně laděné odstavce a titulek:

„Reportérka České televize získala Novinářskou
cenu. Porotu zaujala příběhem Andreje Babiše“.

Článek na webu ČT o Krameriově ceně, 26 ob-
dobně dlouhých odstavců, "nečekaně" negativně
laděných a titulek:

„Příbuzní Jána Kuciaka nepřevezmou Krameri-
ovu cenu. V pořádající asociaci jsou i zástupci dez-
informačních webů“.

Dříve jsem rovněž psal, kdo že všechno seděl
a sedí ve správní radě Sorosovy OSF, která pak ony
prestižní ceny spřízněným a správně pokrokově
smýšlejícím novinářům předává: Co spojuje Pánka,
Peheho, Drtinovou, Taberyho, Niedermayera?
Správní rada Sorosova OSF Praha

To je tak trochu k objektivitě, neangažovanosti
a netendenčnosti naší milované a nedotknutelné
ČT.

http://www.rukojmi.cz
Autor tohoto komentáře je divadelník, písničkář,

básničkář, sportovec, čitatel, pisatel, cestovatel,
degustovatel, PRista, nevěřící Tomáš, který tuší, že
pravda se neleskne a netřpytí...

PS: Text je sice již rok starý, ale sami posuďte
jeho platnost. Pozn. red. Lípy.

K pomlouvačné reportáži o Krameriových
cenách v pořadu Newsroom ČT24
JAN KORÁL
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Ve svém pořadu argumentují jen tvrzeními tzv.
autorit, místo důkazů. V části věnované Ondřeji
Geršlovi a webu AC24.cz jsou příklady titulků,
které jsou označené za konspirační nebo dezin-
formační, aniž by byly předvedeny důkazy z ob-
sahu článků a přezkoumáno jejich tvrzení. Místo
toho jsou pouze odkazy na weby
konspiratori.sk a evropskehodnoty.cz a jejich
žebříčky “dezinformačních“ webů.

Uvádějí “argumenty“ pouze jedné názorové
skupiny. Jako komentátoři vystupují pouze lidé,
kteří předkládají negativní stanovisko k akci: Voj-
těch Berger (HlidaciPes.org), Adam Černý (Syndi-
kát novinářů ČR), Filip Rožánek (Digizone.cz),
Jindřich Šídlo (Televize Seznam).

Pravdou také je, že byl odvysílán i opatrný ko-
mentář jednoho z radních ČRo, který akci navští-
vil, a též výstižné a pravdivé stanovisko Vítězslava
Jandáka. 

Pravdou je i to, že i já jsem byl již v minulých
letech požádán o své vyjádření pro ČT, což jsem
odmítl s tím, že se nebudu účastnit reportáže za
účelem publikování lží a pomluv. Nicméně určitě
by se bez problémů našel někdo, kdo by byl
ochoten pronést o akci pozitivní komentář
a vzhledem k tomu, že reportérka z ČT byla
přímo na místě a natočila si celou akci na mo-
bilní telefon, tak mohla jednak někoho oslovit,

a případně i jen použít část některého z projevů
osob, které na akci mluvily. K tomu však nedo-
šlo, takže na ČT24 zazněla jen odsuzující stano-
viska.

Pořad Newsroom ČT24 je zřejmě to morálně
nejodpornější, co lze ve vysílání námi všemi po-
vinně placené České televize vidět. Protože však
nepřináší nic nového, nejspíš se na něj dívá velmi
málo lidí, a z těch, kteří se už dívají, ho snad jen
úplní hlupáci mohou brát vážně. Nabízí se tu je-
diné vysvětlení, proč byl a je tento pořad vytvá-
řen. Jeho autoři musí před někým vykázat
splnění zadaného úkolu, kterým má být nějaký
způsob boje proti tzv. dezinformacím. A ten
někdo nerozumí obyvatelům této země a naší
kultuře a je tedy z ciziny, protože kdyby nám ro-
zuměl, tak osoby, které tvoří pořad Newsroom
ČT24, by už z něj dávno vyhodil. Svou prací dis-
kreditují maximálně tak ještě sebe, a nikoliv ob-
jekty svých reportáží. Jak samo udílení
Krameriových cen, tak i následná reportáž na
ČT24 totiž ukazují na probíhající nevyhnutelný
proces. Mainstream, tedy hlavní proud – v tomto
případě hlavní kulturní proud – se již přesouvá
od ČT a spřízněných médií právě k tomu, co pre-
zentují nezávislá média a udílení Krameriových
cen za nezávislou žurnalistiku. 

Pravda totiž nakonec jistě zvítězí!
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Petice s názvem „Vraťte veřejnoprávní média je-
jich koncesionářům!“, jež bojuje proti privatizaci
ČT a ČRo do rukou jejich zaměstnanců, má už přes
1000 podpisů.

„Chceme informace, nikoli interpretace.“ To je
refrén komentářů, které se pod peticí objevují. 

„Propaganda ČT mi začíná připomínat propa-
gandu ČST v osmdesátých letech,“ napsal napří-
klad jeden z petentů Miroslav Hložek. 

„Česká televize je dlouhodobě neobjektivní a zau-
jatá a pobuřuje mě, že na tuto instituci musím platit
koncesionářské poplatky, ačkoli ji již řadu let dobro-
volně nesleduji,“ podotýká následně Oldřich Coufal.

„Když je demokracie, ať si tedy vysílají podle
svého gusta, ale za svoje peníze. Proč mám ty lži
platit?“ otázal se další, Václav Olšan. 

„Podepisuji, protože mi vadí sdělovací pro-
středky, které za moje peníze ničí naši společnost,
naši civilizaci a naši svobodu,“ dodal Jan Skalický.

„Pan Moravec a paní Fridrichová si nezaslouží
moje peníze,“ sdělil Rudolf Martínek. „Propagan-
distická masáž, spojená s cenzurou a prezentací
jen jednoho ‚správného‘ názoru, v pořadech ČT již
zdaleka přesahuje úroveň propagandy dřívějšího
režimu,“ dodal Jaroslav Bednář. 

„Z ČT se stala arogantní, propagandistická, ne-
objektivní instituce, která zneužívá veřejné pro-
středky k politickému ovlivňování občanů dle
vlastních postojů vedení ČT a úzké politické sku-
piny poslanců,“ napsal Zdeněk Neterda.

„Chci informace, nikoli interpretace,“ píše Mi-
chaela Auerová. „ČT lže, jako když Rudé právo ti-
sklo,“ zmínil Kotek. 

„Pravda začíná tam, kde končí signál ČT,“ sdělil
Petr Volejník.

„Zákony o České televizi a Českém rozhlase
definují smysl a důvod existence těchto institucí
(a tedy naplňování veřejné služby v médiích, za
niž si platíme) takto: Hlavními úkoly veřejné
služby v oblasti televizního resp. rozhlasového
vysílání jsou zejména poskytování objektivních,
ověřených, ve svém celku vyvážených a vše-
stranných informací pro svobodné vytváření ná-
zorů, vytváření a šíření programů a poskytování
vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny
obyvatel se zřetelem na svobodu jejich nábo-
ženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo
národnostní původ, národní totožnost, sociální
původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy
a pořady odrážely rozmanitost názorů a politic-
kých, náboženských, filozofických a umělec-
kých směrů, a to s cílem posílit vzájemné
porozumění a toleranci a podporovat soudrž-
nost pluralitní společnosti,“ píše se v záhlaví
petice. 

„My, níže podepsaní, jsme přesvědčeni, že ve-
řejnoprávní média tento úkol dlouhodobě neplní,
jsou hlasateli jednoho typu názorů a ignorují nebo
ostrakizují jiné, nepřipouštějí diskusi a likvidují ná-
zorovou pluralitu. Vyzýváme naše zastupitele, aby
vrátili veřejnoprávní média do rukou těch, kdo si je
platí, koncesionářů, a nepřipustili jejich ovládnutí
jedinou názorovou a mocenskou skupinou,“ dodá-
vají petenti.

6. 5. 2019 
www.parlamentnilisty.cz

VRAŤTE NÁM ČT! 

POZVÁNKA NA AKCE KLUBU SPOLEČENSKÝCH VĚD
7. srpen 2019 – středa 17:00
STRUKTURA SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI A JEJÍ

DOPADY 
Přednáška s diskusí
Přednáší: Ing. Lubomír Vacek, CSc.
Místnost č. 153
9. říjen 2019 – středa 17:00
ČESKO-SLOVENSKÉ VZTAHY OD Roku 1918 DO

KONCE Roku 1992
Přednáška s diskusí
Přednáší: PhDr. Josef Hrdlička

Místnost č. 153
27. listopad 2019 - středa 17:00 (přesun z 11.

září)
GUSTÁV HUSÁK A JEHO MÍSTO V ČESKO-SLO-

VENSKÝCH DĚJINÁCH
Přednáška s diskusí
Přednáší: Mgr. Michal Macháček, Ph.D.
Místnost č. 76
Všechny akce KSV, není-li uvedeno jinak, se ko-

nají v budově Politických vězňů 9, Praha 1, vždy ve
středu od 17 hodin
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Od: nezakladnam.cr@gmail.com
Komu: epodatelna@ceskatelevize.cz, vnk.jp@seznam.cz, etc…
Totalitní ČT24 už neví, jak se zbavit odpovědnosti za dezinformování koncesionářů
***********************************************
Název žádosti: 
Tisková zpráva - STOP podpory zabíjení pomocí totalitního NATO
Jednoznačný identifikátor: cteleo28886-19
Datum evidence: 08. 03. 2019 08:28:53
Přijato od: nezakladnam.cr@gmail.com
Vaše podání cteleo28886-19 bylo dne 08. 03. 2019 v 08:28:53 odmítnuto.
Důvod odmítnutí: chybí některé údaje o odesílateli podání.
Úřední dokument zaslaný na adresu elektronické podatelny epodatelna@ceskatelevize.cz musí splňo-

vat tyto základní podmínky: 
***********************************************
Tisková zpráva
Je dvacet let od přihlášení České republiky do nadnárodní společnosti Severoatlantická aliance (NATO).

Do této společnosti byli občané naší republiky přihlášeni dne 12. března roku 1999 bez jejich souhlasu,
aniž měli možnost se k tomu vyjádřit. Politická reprezentace, která Severoatlantickou smlouvu podepsala,
na občany České republiky přenesla závazek plynoucí z článku 1 Severoatlantické smlouvy - urovnávat
veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen me-
zinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo
použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Organizace spojených národů.

I tento závazek, sdílející touhu po míru, byl občanům odebrán a Severoatlantická aliance se ze za-
mýšleného uskupení pro kolektivní obranu svých členů změnila na agresivní vojenský pakt, hájící pře-
devším zájmy Spojených států amerických.

Tuto skutečnost dokazuje 989 amerických základen na suverénních územích jiných států. Co dobrého
udělala Severoatlantická aliance od našeho vstupu do jejích struktur? Lze nalézt jedinou akci, kdy NATO
pomohlo Evropě?

Je mírovým prostředkem pozabíjení 2500 civilistů při bombardování bývalé Jugoslávie? Nebo snad
bombardování civilistů v Libyi s následkem 1000 mrtvých? 20 000, 30 000, 40 000 zabitých civilistů
v Iráku, když válka byla zahájena a vedena pod smyšlenkou existence nikdy nenalezených zbraní hro-
madného ničení?

26. února 2019 ČT24 odvysílala v 7:51:58 hodin rozhovoru s příslušníkem AČR plk. Karlem Navrátilem, který
uvedl, že Operace Irácká svoboda, invaze, anexe (obsazení, zabrání, násilné ovládnutí) Iráku, byla provedena
k potlačení režimu Saddáma Husajna.

Je například zabití 30 civilistů jakoukoliv organizací či jedincem zločin? Jedná se v případě organizo-
vané skupiny o zločineckou organizaci?

Přineslo rozšiřování NATO z 12 členských států na 28 se záměrem zastrašovat, zasahovat kdekoliv na
světě mírové prostředí? Nebo rozpoutalo závody ve zbrojení?

My níže podepsaní odmítáme oslavovat zločiny NATO, odmítáme vnímat svět dvojím metrem. Main-
streamová média, představitelé některých politických stran a vláda jako kolektivní orgán ve svých vy-
stoupeních tvrdí, že Česká republika podporuje činnost NATO.

Odmítáme, aby občané České republiky nesli odpovědnost za zločiny, které nespáchali. Vyzýváme ma-
instreamová média, politickou reprezentaci, vládu, aby ve svých vyjádřeních používala výhradně - my
mainstreamová média, členové vlády, naše politická strana souhlasí s účastí na vojenských akcích
k “obraně“ totalitního NATO.

za Iniciativu Ne základnám ČR: Eva Novotná, mluvčí
České mírové hnutí: Milan Krajča
České mírové fórum: Vladimíra Vítová
Nezávislá media: Lenka Procházková
Vojáci proti válce: Jiří Bureš 
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Žijeme v době plné rozporů, nejistot a obav,
neboť žijeme na rozhraní dvou epoch. Přechod k té
nové, která už beranidlem prolamuje vrata, se pro-
jevuje i zastíráním pravdy. Politici sice stále vyhla-
šují boj proti terorismu, ale nářek pozůstalých po
obětech útoků překrývá cenzura. Ta má dnes nový
název: boj proti dezinformacím. Šíření zpráv a ná-
zorů, které se liší od oficiálně vybubnovaných,
může být hodnoceno jako trestný čin. Před pěti lety
byli civilisté v Oděse dokonce brutálně zavražděni
pro politický názor, který se neshodoval s progra-
mem kyjevských pučistů a jejich sponzorů. Jejich
dodnes nepotrestaná hromadná vražda má působit
jako výstraha. Předznamenání toho, kam až lze
zajít při zavádění nového světového „pořádku“.
Užívání fašistických metod při jeho prosazování
nás vrací do časů, které mnozí známe jen z doku-
mentů. Ty až donedávna tvořily součást naší his-
torické paměti. Ale „boj proti dezinformacím“ dnes
proniká i do školních osnov a mění události minulé
podle záměru současných mocných. To proto, aby
naše děti nerozpoznaly příznaky šířícího se moru
a nemohly si vypěstovat obranné látky. 

Plošné umlčení jehňat je však nesnadný cíl.
Neboť v každé době a v každém režimu se vysky-
tují lidé, kteří si udržují motiv a vůli odkrývat balast
lži a nacházet stopy pravdy. I když vědí, že jít po
těchto stopách je nebezpečné, nedají se zastrašit
a šíří své poznatky dál. Proč? Protože vnímají ml-
čení a přizpůsobování se diktátu jako spoluvinu.
Tohoto odvážného přístupu si vážím především
u mladých lidí. Neboť oni čelí mnohem silnějšímu
ataku lži, než kdysi my v době, která je dnes zařa-
zena pod heslo totalita. Současná všudypřítomná

lež se tváří nezištně. V převleku za bohyni štěstěny
však korumpuje jedince i skupiny lidí nabídkami,
které odmítnout je velmi nepohodlné. A přesto jim
někteří dokážou odolat a odmítají projít životem
podle cizí navigace. Kompasem je jim vlastní svě-
domí. 

Milí mladí přátelé, lidé spříznění svobodnou vol-
bou, chci vám říci pár povzbudivých slov. Vím, že
posměšky vašich už znormalizovaných vrstevníků
vás zraňují, a že si často připadáte se svými názory
na svět a smysl života osamělí. Věřte ale, že dnešní
překážky, ústrky, zloba a nepochopení vám zpevní
charakter a navíc vyburcují ve vás vlohy, které by
jinak zůstaly nerozvinuté a zakrnělé. Nebudete
osamělí dlouho, časem potkáte sobě rovnocenné
hledače pravdy, neboť silné osobnosti se přitahují,
vzájemně inspirují a povzbuzují. Zatímco zhoufo-
vaní pěšáci v monotónním rytmu kamsi pochodují,
aniž by věděli proč, vy jste si svůj směr vybrali sa-
mostatně, když jste překročili tu první nejtěžší
a nejdůležitější křižovatku.  

Vaše dnešní ideály a sny o důstojném lidství se
možná během vašeho života nesplní, tak jako ty
naše se nesplnily, důležité však je, aby nezanikly.
O to dnes jde -  uchovat ideál o smyslu života člo-
věka a bránit jej z veškerých svých sil. Chtěla bych
dodat, a s veškerou svou láskou. Jenže láskou se
dnes ohání kde kdo jako obuškem. Dokonce si ji
špendlí na klopu jako čestný odznak boje proti ne-
návisti a lži. Zatímco svatojiřské stužky na rukou
lidí zaživa upálených v Domě odborů v Oděse se
už pět let rozpadají v hrobech a není soudce, který
by označil vrahy, naši srdnatí bojovníci proti lži
a nenávisti se srocují proti vytipovaným domácím

NE ZAKLADNAM.CZ nezakladnam.cr@gmail.com
Komu: vnk.jp@seznam.cz, etc…
Pozvánka k uctění památky padlých vojáků při osvobození Československa, Prahy v roce 1945
Tlak na to, abychom to vzdali, stali se lhostejní nejen k historickým událostem, je ohromný. Navíc jsme

z toho dlouhodobého boje proti šíření nenávisti a násilí unaveni. 
Nevzdávejme to. Nejlépe to vystihují slova projevu Lenky Procházkové, přednesená na Václavském

náměstí 2. 5. 2019 k připomenutí masakru v ukrajinské Oděse v roce 2014. Projevme svoje odhodlání,
že je nutné něco udělat pro budoucí, snad již rozumnou generaci.

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí
Poznámka: celý projev v příloze
*******************************************************************

ZNAMENÍ DOBY
LENKA PROCHÁZKOVÁ
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nepřátelům, proti těm, co nevěří, že svět bez tradic
a bez národů může být ještě světem pro svobodné
lidi. A tak nás fanaticky osočují jako xenofoby. Ne-
chci jim ale křivdit. Mučednická smrt desítek ne-
vinných v Oděse je možná taky zasáhla a třeba i oni
si přejí, aby zločin byl vyšetřen a potrestán. To přání
je ale neúčinné, pokud nebude přiznána návaznost
oděského masakru s fašistickým ozbrojeným
pučem v Kyjevě, který byl a dosud je slaven jako
vítězství demokracie.   

Říká se, že kdo seje vítr, sklízí bouři. Pokračující
teroristické útoky v Evropě i jinde signalizují, že
rozsévači tu bouři roz-
poutat chtějí. Doufají, že
ji pak dokážou řídit tak,
aby vyčistila prostor od
překážejících neoheb-
ných skupin lidí. Proto si
je už v předstihu značkují
jako nebezpečný konta-
minovaný odpad. Organi-
zace dobrovolníků jim
v tom pomáhají. Ochota
těchto „neziskových
 dobrovolníků“ je hrůzná.
Důvěřují svým manipulá-
torům a jejich proklama-
cím o zářných obzorech,
a přitom nevědí nebo od-
mítají vědět, že úslužně
pomáhají razit cestu,
která vede k masovým
hrobům. Tříděním živých
lidí to začíná a tříděním
jejich zlatých zubů končí.

Možná si teď někteří
myslíte, že všechna va-
rovná slova už jsou marná, a že demarkační čára
už byla překročena. Ale kdyby tomu tak bylo, proč
naše zdánlivě marná slova dnes nepřenáší v pří-
mém přenosu veřejnoprávní televize? Protože se
těch slov bojí. Bojí se je nejen šířit, ale i slyšet.
Proto tu zaměstnanci mainstreamových médií ne-
jsou. Bojí se, že naše varovná slova by jim utkvěla
v paměti a narušila jim programy v mozku. Mluví
z obrazovky o svobodě a sami se bojí svobodně
myslet. Bojí se totiž uprostřed života zjistit, že jsou
služebníci a šiřitelé lži. 

A tak místo autentických událostí raději pře-
nášejí záběry z demonstrací zneužitých mladých

lidí, pro které je řvaní v houfu adrenalinem. Jed-
notné transparenty a fasované deštníky sice mají
k molotovovým koktejlům ještě daleko, nicméně
pěstováním nenávisti láska nikdy zvítězit ne-
může. A proto ani my nepohrdejme těmi mladými
zneužitými lidmi, neboť oni nevědí, co činí
a čemu otvírají naše společné dveře. Neozna-
čujme je pojmem ztracená generace, když ne-
máme k dispozici jinou. Naše vnuky totiž budou
vychovávat oni, podle cizích namnožených hesel,
a nikoliv podle našich zásad. My jsme si svou
identitu budovali ze zdrojů dlouhodobé národní

paměti, oni si ji vybírají
jako šaty podle katalogu.
Identita je pro ně vratné
zboží. Zní to drsně. Ale je
v tom i naděje. Jde-li
o vratnou záležitost, mů-
žeme je nasměrovat
k novému výběru. Do-
veďme je zpátky k té kři-
žovatce, kterou prošli
zbrkle a poslepu. Mějme
s nimi trpělivost, pomá-
hejme jim otevřít oči
a udělat ten krok znovu.
Tentokrát při plném
světle a za plného vě-
domí. Následné změny
v jejich smýšlení nás pak
možná překvapí svou in-
tenzitou a jasnozřivostí.
Ale tu revoluční změnu
v jejich myšlení musíme
vyvolat my. V tom spo-
čívá náš úkol. 

Pokud jej splníme, je
možné, že i my se ještě dožijeme toho, že právě
tato tzv. ztracená generace se stane generací ná-
rodní obrody. Minulý úspěšný pokus o něco tako-
vého k tomu potřeboval generace tři. Ale v dnešním
světě čas běží rychleji a my už máme jen jedinou
poslední možnost na přesměrování našich mla-
dých biorobotů v rozumné bytosti. Když se nám po-
daří vdechnout jim duši, všechno ostatní pak
dokážou vlastními silami. Pokud to ale vzdáme
jako předem marný pokus, a budeme trpně čekat
na nějaký zásah shůry, třeba se jej i dočkáme.
A pak už skutečně nebude co řešit…

2.5.2019
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Úprimne povedané, keď som si na internete pre-
čítal vydavateľskú anotáciu 18. pokračovania špio-
nážnej série Daniela Silvu o prominentnom
izraelskom agentovi Gabrielovi Allonovi DRUHÁ
ŽENA (Slovenský spisovateľ, Bratislava 2019, pre-
klad Alena Redlingerová, zodpovedná redaktora
Katarína Jusková), tak som vzhľadom na znalosť
celej autorovej tvorby rozmýšľal, či mám vôbec
kúpou diela zvyšovať predajnosť čoraz priehľadnej-
šej a povrchnejšej propagandy
proti súčasnému Rusku.

Keď som si napriek prvotnému
zdráhaniu román prečítal, tak
som následne otáľal, či mám na-
písať recenziu. Teraz mi je už
jasné, že je to posledný príbeh zo
spomínaného edičného projektu,
ktorému ešte budem venovať po-
zornosť. Lacné knižné prezento-
vanie prchavých afér na pozadí
reálneho spoločenského pohybu
totiž nadobúda črty paródie, ktorá
oprávnene vyvoláva čitateľské
rozpaky nad autorovou bezrad-
nosťou a tendenčnosťou. 

V súvislosti s 18. bestsellerom
skonštruovaným na základe rov-
nakej schémy sotva možno uviesť
čokoľvek prekvapujúce, preto sa sústredím len na
zvyčajné klady a zápory. Pozitíva sa začínajú a kon-
čia v dôvernom poznaní rutinných postupov spra-
vodajských organizácií, a v rovine šibeničného či
čierneho humoru sporadicky iskriaceho v dialó-
goch kľúčových postáv. 

Autor sa opäť vracia k tvrdeniu, že izraelská
spravodajská služba má zámerne zavádzajúci
názov, ktorý nijako nesúvisí so skutočnou náplňou
jej práce, a tak ju všetci, vrátane jej šéfa, nazývajú
Inštitút. Už neraz som márne konštatoval, že Ha-
Mosad le-Modi’in u-le-Tafkidim Mejuchadim je
v preklade z hebrejčiny Inštitút pre spravodajstvo
a špeciálne operácie, čiže Mosad (Mossad) zna-
mená Inštitút a netreba pomenovaniu vymýšľať kr-
kolomné zdôvodnenia. 

Ako z primitívneho hororu vyzerá obraz ruskej
Služby vonkajšej rozviedky (SVR), ktorej zradcov

vraj čaká pomalá mučivá smrť. Uvedený prístup by
vylučoval možnosť výmeny špiónov. Do mozaiky
zapadá kauza Skripaľa – dôstojníka ruskej vojen-
skej rozviedky GRU, ktorý pracoval pre Britániu.
Rusi ho odhalili, odsúdili, omilostili a vymenili.
Potom bol na území Spojeného kráľovstva priotrá-
vený spolu so svojou dcérou – zhodou okolností
krátko pred voľbami ruského prezidenta a pred
Majstrovstvami sveta vo futbale v Rusku, teda išlo

o dobre načasovaný škandál
v britskej réžii zameraný proti
Moskve, ktorú v tejto súvislosti
obvinili. Navyše – Skripaľovci
atentát zázračne prežili a dnes už
verejnosť ani nevie, kde sa obaja
nachádzajú. Nehovoriac o tom, že
hysterickú reakciu Západu (teda
USA a EÚ), po ktorej nasledovalo
vypovedanie ruských diplomatov
a hospodárske sankcie, medziča-
som prekryli reálne a podstatné
problémy – predovšetkým spo-
jené so známym brexitom, čiže
procesom vystúpenia Británie
z Európskej únie. Na druhej stane
Atlantiku pokračuje diskreditácia
prezidenta USA, ktorá pramení
z apriórneho úsilia jeho oponen-

tov kompromitovať ho ako údajného ruského
agenta.

V načrtnutých siločiarach Daniel Silva označuje
súčasné Rusko za fašistické a jeho prezidenta za
fašistu, ktorý vládne prostredníctvom politických
vrážd, medzi ktorými dominuje práve pertrakto-
vaný prípad Skripaľovcov. To je už hádam dosta-
točne závažný dôvod, aby som sa zbytočne
nesnažil do formy siahodlhej recenzie rozpísať štyri
strany mojich heslovitých rukopisných poznámok.

Azda len treba uviesť na pravú mieru niekoľko
detailov. Každý pozorný čitateľ určite vie od prvého
exponovania konkrétnej postavy, že práve ona in-
formuje moskovskú centrálu bezprostredne z naj-
vyšších miest anglo-americkej spravodajskej
komunity. Len autor a jeho geniálni vyšetrovatelia
potrebujú takmer celú knihu, aby konečne na to
prišli aj oni.

Kremeľ je cieľ
PAVOL JANÍK
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Mimochodom – autorovi akosi uniklo, že ko-
munistická teória nevznikla v Rusku a viacerí
Marxovi predkovia boli rabíni. Rovnako si nevši-
mol, že vo vedení Sovietskeho Ruska a ná-
sledne Sovietskeho zväzu boli vo významnej
miere zastúpení profesionálni revolucionári,
ktorí do krajiny prišli zo zahraničia, vrátane
USA. Zabudol aj na fakt, že štát Izrael vznikol
z iniciatívy Sovietskeho zväzu a v jeho vedení
boli viaceré výrazné osobnosti pochádzajúce
z Ruska. Pravdaže – v autorovom podaní niet ni-
jakej zmienky o tom, že Izrael sa spočiatku oci-
tol v blokáde zo strany Británie a prežil vďaka
podpore Československa, konkrétne generál-
neho tajomníka Komunistickej strany Českoslo-
venska Rudolfa Slánskeho, ktorý zabezpečil
letecký most ponad britskú námornú blokádu.
Samozrejmosťou je autorské ignorovanie ľavi-
cových experimentov v Izraeli, kde vznikli ki-
buce založené na princípoch sionizmu
a socializmu, kolektívnom vlastníctve, kolektív-
nej výchove detí a na rovnakom finančnom
ohodnotení členov. Silvovo vykresľovanie Britá-
nie a Izraela ako najbližších spojencov má
v skutočnosti vážne historické trhliny. 

S podobnou ostražitosťou by sme mali prijí-
mať autorove názory, podľa ktorých všetky bý-
valé členské štáty niekdajšej Varšavskej zmluvy,
ktoré sú dnes v NATO, naďalej Moskva pokladá
za svoje spriatelené krajiny. Keď ruského prebe-
hlíka prevezú z Budapešti do Viedne cez Dunaj
kompou, tak sa Stredoeurópan musí zamyslieť
nad americkým zemepisom alebo nad kvalitou
prekladu slova, ktoré označuje ploché plavidlo
na prevážanie cez rieku. Upozorniť treba aj na
autorovo zamlčanie faktu, že väčšina utečencov
zo Sýrie ušla pred násilím teroristickej organi-
zácie Islamský štát, nie pred mäsiarom s Da-
masku a jeho ruskými podporovateľmi, ako tvrdí
Daniel Silva, čím zároveň anuluje podiel ruskej
a sýrskej armády na porážke moslimských ex-
trémistov. Tí pre autora v tomto románe pre
zmenu vôbec neexistujú, hoci v predchádzajú-
cich príbehoch zväčša hrali prvé husle, pričom
bombovým útokom vo Viedni Gabrielovi Allonovi
zabili syna a zmrzačili prvú manželku... Neudr-
žateľnosť autorových tvrdení o nezmieriteľnom
nepriateľstve Izraela a Ruska vyniká na pozadí
praktickej globálnej politiky. Napriek ojedinelým
incidentom majú obe krajiny korektné bezpeč-

nostné vzťahy. Izraelskí experti dokonca na te-
levíznych obrazovkách dávajú zreteľne najavo,
že politika ich štátu musí upustiť od riešenia
obrany výlučne vojenskými prostriedkami, pre-
tože nová situácia v pomere síl kľúčových super-
veľmocí si vyžaduje rozumnejšie a menej
nebezpečné postupy, vrátane tesnej spolupráce
nielen s Bielym domom, ale aj s Kremľom. Izra-
elskí odborníci a predstavitelia židovských ko-
munít v niektorých spomedzi bývalých
sovietskych republík dôrazne poukazujú na Zá-
padom tolerované či priam podnecované oživo-
vanie nacizmu v krajinách, ktoré sa horlivo
a hazardne angažujú proti Moskve. 

Daniel Silva namiesto špionážneho románu
predkladá traktát, ktorý vyjadruje patologický
odpor k Rusom a Slovanom, čo možno charak-
terizovať ako programové hanobenie národa

a cieľavedomé podnecovanie etnickej nenávisti.
Poloha, do ktorej dospel v 18. pokračovaní am-
biciózneho edičného projektu, už prekročila
všetky únosné hranice. To však nie je parketa
pre recenzenta beletrie. Na posudzovanie uve-
dených skutočností sú v civilizovaných kraji-
nách, vrátane Slovenska, príslušné zákony, hoci
autor jedným dychom dehonestuje celé krajiny
a ich obyvateľov, a zároveň v osobitných po-
známkach tvrdí, že jeho dielo je len fikciou
a slúži iba na pobavenie. Tak potenciálnym zá-
ujemcom želám príjemnú a ničím nerušenú zá-
bavu.

21. 1. 2019
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Jedným z pozoruhodných spravodajských prí-
padov v nie tak dávnych dejinách je dramatický
príbeh Erwina van Haarlema. Jeho skutočná totož-
nosť ostávala zahalená tajomstvom aj na londýn-
skom súde Old Bailey, kde ho v marci 1989 odsúdili
na 10 rokov za špionáž v prospech Československa
bez toho, aby vedeli, koho vlastne súdia, čo pred-
stavuje zrejme absolútny unikát v histórii justície.
Totožnosť podplukovníka Václava Jelínka, väzne-
ného v najťažších podmienkach na ostrove Wight,
prezradil v roku 1992 úzkemu okruhu britskej kon-
trarozviedky Security Service (Bezpečnostnej
služby, známejšej pod označením MI5) vtedajší šéf
československej rozviedky ÚZSI (Úrad pre zahra-
ničné styky a informácie) generál Radovan Pro-
cházka.

Československý vyzvedač pôsobil vo Veľkej Bri-
tánii od roku 1975 až do svojho zatknutia v apríli
1988. Bol nelegálom, teda človekom so zmenenou
identitou. Pojmom ilegálna rozviedka sa označujú
príslušníci spravodajského personálu, ktorí od-
chádzajú na územie predpokladaného protivníka
bez toho, aby boli pred trestným stíhaním chránení
diplomatickou imunitou. Zväčša smerujú do cieľa
svojho pôsobenia cez tretie krajiny, kde prehlbujú
a potvrdzujú vlastnú kryciu legendu, pričom často
používajú totožnosť osôb, ktoré už zomreli, alebo
dokumenty občanov cudzích štátov. Hlavným dôvo-
dom pre vysadzovanie nelegálov sú prípravy na
možný vojnový konflikt, počas ktorého sú preru-
šené diplomatické styky, zastavená akákoľvek ob-
chodná činnosť, znemožnené prekračovanie hraníc
a odosielanie pošty. V takom prípade nelegáli pre-
vezmú riadenie spravodajskej agentúry na území
protivníka a pomocou vysielačiek komunikujú
s centrálou vlastnej tajnej služby.

Na vytvorenie novej holandskej totožnosti čes-
koslovenského špióna, dlho známeho iba pod
menom Erwin van Haarlem, pražská centrála vyu-
žila skutočnosť, že holandská občianka židovského
pôvodu Joana van Haarlemová mala počas druhej
svetovej vojny dieťa s nemeckým dôstojníkom po-
ľského pôvodu, ktorý bol ubytovaný v domácnosti
jej rodičov. Svoje neželané dieťa pred koncom
vojny zanechala v detskom domove na území vte-

dajšieho Protektorátu Čechy a Morava. Po vojne
však požiadala Medzinárodný Červený kríž o pát-
ranie po chlapcovi. To bol pre československú roz-
viedku priaznivý podnet na vytvorenie novej
identity pre vhodnú osobu. Po overení, že otec hľa-
daného dieťaťa padol počas vojny a matka sotva
môže identifikovať svojho syna, tajná služba pod-
sunula Medzinárodnému Červenému krížu faloš-
ného Erwina van Haarlema.

Ten na základe žiadosti oficiálne získal holand-
ské občianstvo (čiže aj holandský pas) a presídlil
sa do Londýna, kde spočiatku pracoval v hoteli Hil-
ton a neskôr založil obchod so starožitnosťami.
Vstúpil do spoločenského života aj do niekoľkých
židovských organizácií. Po krátkom čase začala
centrála pre Haarlema rádiom vysielať správy a re-
zidentúra v Londýne zakladať mŕtve schránky. Vy-
bavili ho tajnopisnými prostriedkami a krycími
adresami pre posielanie správ centrále. Počas tri-
nástich rokov spravodajskej práce van Haarlem
prijal okolo dvesto šifrovaných správ. Britská kon-
trarozviedka nepochybne monitorovala vysielanie
centrály a určila priestor, kde sa nachádza vysielač,
čo jej umožnilo zistiť, že ide o informácie pre čes-
koslovenského agenta.

Je toho viac, čo mohlo viesť k rozuzleniu prí-
padu. Niektoré časti správ – kde pochybením
mohlo dôjsť k opakovanému použitiu šifry – britská
MI5 zrejme dešifrovala. Tak sa dozvedeli, že agent,
niekde v Londýne, dostáva pokyny na prenikanie
do medzinárodných židovských organizácií, ale aj
na získanie informácií o britských firmách, ktoré
sa podieľajú na výrobe zbraní systému hviezdnych
vojen. Erwin van Haarlem sa stretol aj s izraelským
náčelníkom generálneho štábu Moše Levym a pri
návštevách parlamentnej reštaurácie si rád poho-
voril s vysokými úradníkmi ministerstiev priemyslu
i obrany. Aj to mohlo byť prvotným signálom
a dôvodom rozpracovania britskou kontrašpioná-
žou. Začali ho sledovať, odpočúvať, obklopovať
agentmi.

Erwin van Haarlem veľa cestoval. V rokoch
1985-86 opakovane navštívil aj Moskvu a Kyjev.
Vyhľadával židov, ktorí zamýšľali odísť do Izraela.
Ťažko predpokladať, že by takéto aktivity nesledo-

Námet na hollywoodsky film
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vala britská kontrašpionáž. Možno aj jeho ob-
chodné cesty po západnej Európe. Do Paríža, Züri-
chu, Viedne. Niekoľkokrát potom pokračoval s iným
pasom až do Prahy. To síce bolo dobré pre riadenie
agenta, ale riskantné pre jeho bezpečnosť.

Problémom krytia Erwina van Haarlema boli
neuspokojivé ekonomické výsledky jeho obchod-
nej činnosti. Žil v londýnskej štvrti pre bohatých
ľudí a bolo len otázkou času,
kedy začne MI5 preverovať,
z akých zdrojov si môže dovo-
liť financovať nákladný životný
štýl. Pražská centrála si tieto
ťažkosti uvedomovala a sna-
žila sa mu v podnikaní po-
môcť. Niektoré obrazy
pravdepodobne od neho pod
krytím fiktívne kúpila. Lenže
predané obrazy sa neskôr
opäť našli v jeho obchode. Ak
ho už podozrievali, mohli zis-
tiť, že jeho bankové účty a vý-
davky sú oveľa vyššie ako
jeho príjmy. Pred súdom ne-
mohol preukázať, odkiaľ po-
chádza asi šesťdesiat tisíc
libier. Ďalším háčikom bola
vysoká infiltrácia českoslo-
venskej rozviedky britskou
tajnou službou, a tak nemožno
vylúčiť ani to, že ho prezradil
niektorý z prebehlíkov spolu-
pracujúcich s Britmi. V uvede-
nom čase britská ofenzívna
výzvedná organizácia (Secret
Intelligence Service, známejšia ako MI6) riadila
najmenej dvoch vysokých dôstojníkov českoslo-
venskej rozviedky pôsobiacich v zahraničí a jed-
ného vysokého dôstojníka britského odboru
v pražskej centrále. Signál mohol uniknúť aj
z prostredia KGB, kde tiež mala britská MI6
a americká CIA svojich ľudí. V rámci koaličnej
spolupráce sovietska spravodajská služba mala
informácie o činnosti svojich vtedajších partner-
ských výzvedných organizácií spojeneckých – ak
chcete satelitných – štátov. Je toho veľa, čo
mohlo Erwina van Haarlema priviesť až do Old Ba-
iley.

Mimochodom – v tejto súvislosti treba uviesť, že
typovo sa vo svete tajných služieb vždy pokladajú

za primárne informácie o výzvedných organizáci-
ách protivníka, za sekundárne sa považujú kľúčové
strategické údaje o druhoch a rozmiestnení zbraní
hromadného ničenia, o utajovaných alebo pripra-
vovaných zásadných politických rozhodnutiach
a podobne. Niektorí pozorovatelia, ktorí chcú znížiť
profesionálnu prestíž Erwina van Haarlema, cha-
rakterizujú jeho zdroje ako terciárne, ale fakt je, že

vo vtedy aktuálnych odzbrojovacích rokovaniach
medzi Východom a Západom, najmä medzi Soviet-
skych zväzom a USA, ktoré sa uskutočňovali na naj-
vyššej úrovni a týkali sa obmedzenia strategických
zbraňových systémov, poznatky získané podplukov-
níkom Václavom Jelínkom zohrali významnú úlohu.

Britská kontrašpionáž MI5 Erwina asi dva roky
rozpracovávala. Nasťahovali sa do bytu vedľa neho
a odpočúvali ho. Zatkli ho v roku 1988 priamo pri
príjme rádiovej správy z Prahy. Vyhlásil, že je ho-
landský občan, ale súčasne žiadal, aby o jeho za-
tknutí informovali československé veľvyslanectvo.
Našli uňho v dutine vydlabanej do mydla ukrytý
blok šifier – malý tenký blok papiera, na ktorom je
strojom vytlačený neopakujúci sa kľúč na používa-

64

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Fo
to

 O
lg

a 
Ja

ní
ko

vá

Lipa_02_2019_LIPA  17.07.19  18:23  Stránka 64



65

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

nie pri posielaní kódu, známy aj ako jednorazový
blok. Počas vyšetrovania test DNA preukázal, že
Joana van Haarlemová nie je jeho matka, a tak
všetky jeho doklady o totožnosti považovali za fa-
lošné. Vyšetrovaním, ani v rámci súdneho procesu
mu veľa nedokázali, pretože až na výnimky moni-
torované vysielanie z Prahy nedešifrovali a navyše
sa im nepodarilo zachytiť ani jednu správu, ktorú
Haarlem poslal do Prahy. Napriek tomu ho pod fa-
lošným menom Erwin van Haarlem odsúdili na
desať rokov.

Tým sa však jeho príbeh nekončí. Už spomínaný
vtedajší šéf československej rozviedky generál Ra-
dovan Procházka napísal 20. februára 1992 pod-
plukovníkovi Václavovi Jelínkovi do prísne
stráženého väzenia na Isle of Wight list, kde ho ako
jeho nadriadený rozkazom požiadal, aby Britom
odhalil svoju skutočnú identitu, čo však adresát
pokladal za podvrh a ďalší trik MI5. Napokon sa
však predsa len – aj na základe intervencie prezi-
denta Václava Havla u britskej premiérky Margaret
Thacherovej – vrátil do vlasti, kde ho čakalo nemilé
prekvapenie, keďže ho pre zmenu na letisku nezá-
konne zadržali jeho niekdajší kolegovia z prvej
správy Štátnej bezpečnosti, ktorá sa medzičasom
premenovala na Úrad pre zahraničné styky a infor-
mácie. Počas nedobrovoľného pobytu v konšpirač-
nej vile ÚZSI ho bývalí spolupracovníci nútili, aby
podpísal rozličné dokumenty, ktorými by sa vzdal
finančných nárokov vyplývajúcich z jeho spravo-
dajského pôsobenia v zahraničí. Tajná deportácia
nelegála Erwina van Haarlema do Prahy sa usku-
točnila v apríli 1993.

Neskôr pracoval ako tlmočník a v tomto posta-
vení sa zúčastnil aj na rokovaniach pri predaji In-
vestičnej a poštovej banky (IPB) japonskému
priemyselnému a finančnému konglomerátu No-
mura Group. Česká verejnosť sa však naďalej o prí-
pade Erwina van Haarlema nič nedozvedela
a vôbec po prvý raz sa o ňom zmienili české médiá
až v roku 1996, keď do Prahy prišiel Nigel West,
britský spisovateľ, zameraný na problematiku taj-
ných služieb, európsky editor amerického časopisu
World Intelligence Review a riaditeľ vydavateľstva
tiež orientovaného na špionáž St Ermin’s Press. Ten
poskytol médiám Erwinovu dobovú fotografiu
a očakával, že sa mu van Haarlem ozve, aby s ním
mohol napísať jeho memoáre. Lenže Václav Jelí-
nek, ktorý v tom čase už opustil rozviedku a pra-
coval ako prekladateľ, sa mu neozval a nikomu

nezveril tajomstvo svojho niekdajšieho spravodaj-
ského pôsobenia.

Až v roku 2005 vyšla kniha Český špión Erwin
van Haarlem, v ktorej autor Jaroslav Kmenta ve-
rejnosti sprístupnil autentické svedectvo Václava
Jelínka o jeho kariére nelegálneho vyzvedača. Na
publikáciu nepriaznivo reagovalo niekoľko recen-
zentov, ale ich výhrady mali prevažne ideologický
charakter z hľadiska výmeny geopolitických gravi-
tačných polí po roku 1989. Jedna z výhrad bola po-
značená urazenou samoľúbosťou konkurenčného
autora štvorzväzkového diela Československo vo
zvláštnych službách Karla Pacnera, pretože Václav
Jelínek sa so svojím autentickým životným príbe-
hom neobrátil práve naňho. Azda jediná oprávnená
kritická pripomienka sa týka poznámky Václava
Jelínka, ktorý sa čudoval, akým amatérskym
spôsobom ho sledovali zamestnanci britskej tajnej
služby MI5, pretože ich činnosť ľahko spozoroval
pri rutinných opatreniach, zameraných na odhale-
nie sledovania. Lenže naozaj existujú dva typy sle-
dovania – utajené a otvorené. Prvý typ sa usiluje
odhaliť činnosť sledovaných osôb, kým účelom dru-
hého typu je znervózniť sledované osoby a odradiť
ich od zamýšľanej činnosti. Napokon túto prax
uplatňovala aj československá Štátna bezpečnosť
v rámci preventívno-výchovného pôsobenia najmä
vo vzťahu k disidentom, aby upustili od protizákon-
ného konania (jednoducho sa tiež usilovala pred-
chádzať porušovaniu právnych noriem, aby
nemusela uplatňovať represívne zásahy).

Osobitnú kapitolu predstavuje osud skutočného
Erwina van Haarlema, ktorý sa pod týmto menom
narodil 24. 8. 1944 (len o deň neskôr ako Václav
Jelínek) a ktorého následne jeho matka ešte pred
koncom 2. svetovej vojny odložila do detského do-
mova v Olešoviciach. Teraz sa volá podľa svojich
adoptívnych rodičov a žije v jednej dedinke v Če-
chách. Jeho krstné meno je Ivo. Je to skutočne do-
jímavý životný príbeh. K svojím náhradným
rodičom pociťuje úctu, ale najbližší vzťah má
predsa len k svojim vychovávateľkám v ústave pre
opustené deti.

Ako vidieť – vojnové udalosti a špionáž hlboko
zasahujú do najintímnejších a najemocionálnejších
psychologických sfér mnohých jednotlivcov. Ako
po desiatkach rokov riadenia východonemeckej
rozviedky skonštatoval jej šéf Marcus Wolf, nik
nemá právo zasahovať do súkromia nevinných ľudí.

7. 4. 2019
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Fakty namiesto emócií
PAVOL JANÍK

Niekdajší šéf jednej z izraelských spravodaj-
ských služieb Yakov Kedmi neprestáva šokovať
účastníkov televíznych diskusií chúlostivými infor-
máciami, ktoré dôverne pozná z vlastnej profesio-
nálnej skúsenosti. Podľa jeho vyjadrenia výzvedné
organizácie postsocialistických štátov a osobitne
pobaltských republík po prechode do záujmovej
sféry USA odovzdali svoje operatívne dokumenty
americkej Ústrednej spravodajskej agentúre (Cent-
ral Intelligence Agency – CIA), ktorá ich podrobne
študuje a využíva vo svoj prospech. 

Navyše poznamenal, že v bývalom sovietskom
Výbore štátnej bezpečnosti (KGB ZSSR) sa iba 5.
správa zaoberala problematikou ochrany ústav-
ného poriadku, teda vnútorným spravodajstvom
zameraným na monitorovanie vlastných občanov
vzhľadom na ich príslušnosť k jednotlivým etnic-
kým, náboženským, názorovým či profesijným sku-
pinám. Aj v tejto sfére však KGB výlučne
sústreďoval poznatky, analyzoval ich a predkladal
odporúčania, ale konkrétne riešenia a politické roz-
hodnutia prijímalo politbyro Komunistickej strany
Sovietskeho zväzu. Často dochádzalo k sporom
medzi predstaviteľmi KGB, ktorí vychádzali z ob-
jektívnych zistení, a politbyrom KSSZ, ktoré pred
faktografickými pohľadmi uprednostňovalo ideolo-
gické očakávania.

Izraelský expert upozornil na skutočnosť, že
spolupráca občanov s bezpečnostnými zložkami
vlastného štátu je samozrejmosťou aj v najdemo-
kratickejších krajinách sveta. Prvý a doživotný ri-
aditeľ FBI John Edgar Hoover vyhlásil, že jeho úrad
má pod kontrolou všetky politické strany v USA,
vrátane komunistickej. Yakov Kedmi dodáva, že tak
to bolo a je a bude vždy a všade. Navyše – britské
či americké tajné služby nikdy neohrozia svojich
informátorov ich zverejnením. Týka sa to i smutne
známej antikomunistickej hystérie, ktorú inicioval
senátor Joseph McCarthy. Známe sú mená iba tých
aktérov, ktorí sami verejne vystupovali proti podo-
zrievaným osobám. Mimochodom – účasťou na
uvedenej kampani si založili politickú kariéru aj ne-
skorší prezidenti USA Richard Nixon a Ronald Re-
agan.

Najmä pobaltské štáty sa dnes stavajú do pozí-
cie, že boli okupované Sovietskym zväzom, ale

Yakov Kedmi konštatuje, že podobne ako východné
Nemecko bolo nemeckým štátom, hoci s odlišnou
ideológiou ako západné Nemecko, tak aj sovietske
pobaltské republiky neboli ruskými štátmi, ale mali
vlastné politické i výzvedné zložky. To, že ich silové
štruktúry používali ruštinu je rovnako nevyhnutnou
podmienkou jednotnej vnútornej komunikácie, ako
to, že v rámci britského impéria všetky jeho vojen-
ské a bezpečnostné zbory, vrátane Indie a ďalších
vzdialených území, používali angličtinu. Práve tak
je to aj teraz v prípade súčasného velenia spoloč-
ných aktivít členských krajín NATO.

Sovietsky KGB sa rozdelil podľa amerického
vzoru – Služba vonkajšej rozviedky (SVR) je ana-
lógiou CIA, Federálna služba bezpečnosti (FSB) má
charakter FBI, Federálna agentúra vládnych komu-
nikácií a informácií (FAPSI) je obdobou NSA atď.
Vojenská rozviedka GRU si ponechala pôvodné
označenie a pôsobí ako jej zaoceánsky náprotivok,
ktorým je Defense Intelligence Agency – DIA. Ne-
čudo, že Yakov Kedmi považuje za absurdné opa-
kované volania po zverejnení dokumentov
niekdajšieho KGB. Správne konštatuje, že Ruská
federácia je naďalej veľmoc aj preto, že chápe vi-
tálnu dôležitosť svojho spravodajského aparátu.
Československý prezident Václav Havel spočiatku
klamal verejnosť vyhláseniami, že zruší tajné
služby a dokonca žiadal rozpustenie NATO, ale čos-
koro začal zneužívať archívy Štátnej bezpečnosti
proti svojím politickým konkurentom, a pracovať
na rozširovaní Severoatlantického paktu smerom
na východ, čoho zmyslom je preniesť bojiská
ozbrojených konfliktov na územia niekdajších so-
cialistických štátov a bývalých sovietskych repub-
lík. 7. 1. 2019
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Ľudový agent ľudovej armády
PAVOL JANÍK

Zvoleným názvom recenzie nechcem znižovať
váhu literárne spracovaných spomienok autora,
ktorý bol v rokoch 1963 – 1992 spolupracovní-
kom vojenskej rozviedky, naopak chcem zdôraz-
niť autentický pohľad zdola na činnosť
Spravodajskej správy generálneho štábu Česko-
slovenskej ľudovej armády, predovšetkým v kon-
texte kľúčových spoločenských udalostí v rokoch
1968, 1989 a 1992. Autor mal po celý čas sú-
bežne svoje civilné povolania a v rámci povolá-
vacích rozkazov absolvoval v rozpätí troch
desaťročí výcvik vo viacerých odbornostiach po-
trebných pre vedenie skupiny diaľkového agen-
túrneho prieskumu.

Olin Jurman (občianskym menom Oldřich) vo
svojej praxi používal falošné doklady s rozmani-
tými priezviskami, nemenilo sa mu len krycie
označenie HRNEC. Na obálke knihy ŠPION je uve-
dený podtitul 30 let ve službách VOJENSKÉ roz-
vědky, ale v úvode i závere samotnej knihy sa
podtitul mierne odlišuje (30 let ve službách AR-
MÁDNÍ rozvědky), čo je síce zdanlivo malý roz-
diel, ale na veľmi exponovaným miestach
publikácie, takže to vyznieva ako prejav nedô-
slednosti, ktorá sa vzťahuje aj na edičnú prácu
(Nakladatelství Brána, Praha 2015).

Úprimne povedané – prevažná časť projektu
pozostáva z pomerne podrobných opisov jedno-
tlivých cvičení (ilustrovaných odtajnenými ar-
chívnymi dokumentmi, hodnoteniami
a mapkami), kde sa zákonite veľa opakuje.
V tomto zmysle by projekt v celom rozsahu azda
mohol byť príťažlivý pre okruh špecifických záu-
jemcov, teda – ako sa dnes módne a anglofónne
vraví – vášnivých čitateľov MILITARY literatúry.
Keďže k ním nepatrím, upriamim pozornosť na
skutočnosti, ktoré pokladám za podstatné pre
každého, kto chce hlbšie pochopiť skryté mecha-
nizmy spoločenského vývoja.

Kniha uvádza, že prvým šéfom českosloven-
skej vojenskej rozviedky v roku 1945 bol major
justície Anton Rašla. Autor mu nevenuje osobitný
priestor, ale spojenie s justíciou naznačuje, že
mohlo ísť o prokurátora v procesoch s preziden-
tom Jozefom Tisom a s Bielou légiou, ktorý ale
čoskoro bol sám politicky prenasledovaný – spo-

čiatku ako buržoázny nacionalista, potom odsú-
dený za údajnú špionáž, a následne ako troc-
kista. Občiansky bol rehabilitovaný v roku 1964.

Podľa autora československú vojenskú rozvi-
edku do roku 1948 riadila britská tajná služba,
potom jej vedenie prevzala sovietska GRU, ktorej
inštruktori v nej pôsobili až do roku 1992. Dovo-
lím si poznamenať, že až do rozdelenia Česko-
slovenska, a teda aj počas všetkých troch rokov
(1990, 1991, 1992), keď bol československým
prezidentom Václav Havel (od 29. 12. 1989). K už
spomínanej nedôslednosti treba priradiť výklad
skratky GRU ako Gosudarstvenoje razvednoje
upravlenije, čo má byť správne Glavnoje razve-
dyvateľnoje upravlenije.

K nevysloveným zvláštnostiam patrí pravdepo-
dobná skutočnosť, že agentúrne skupiny našej
armády mali zrejme charakter samovražedných
misií, lebo ich vždy školili, ako preniknúť na
druhú stranu, ale nie, ako sa po plnení úlohy vrá-
tiť späť. Zaujímavý bol aj spôsob vyhľadávania ja-
zykovo pripravených pátračov – vyberali
napríklad potomkov repatriovaných baníkov, ktorí
detstvo prežili v Belgicku, a tak ovládali francúz-
štinu, nemčinu a flámčinu (miestnu formu ho-
landčiny). Ďalej deti z neodsunutých nemeckých
rodín. Neskôr spomedzi československých štu-
dentov, ktorí absolvovali vysoké školy v NDR.
(Tam študoval aj Ján Čarnogurský.) A napokon
vynikajúce talenty z jazykových škôl v ČSSR.

Kuriozitou je archívny záväzok autora, v kto-
rom sa pod hlavičkou Československá socialis-
tická republika zaväzuje spolupracovať
z československou spravodajskou službou, ale
nikde v texte sa nešpecifikuje, že ide o minister-
stvo obrany, generálny štáb či armádu. Nechýba
však vedomie zodpovednosti za obranu celého
socialistického tábora, ako aj presvedčenie
o správnosti politiky KSČ a vlády ČSSR, hoci tá
sa počas 30 rokov niekoľkokrát zmenila.

Tí, ktorí majú vo svojom okolí bývalých či sú-
časných vojenských výsadkárov, by mali vedieť,
že ich poslaním nie je skákať niekam len tak zo
športu, ale skákať niekam, aby tam protivníkom
podrezávali hrdlá, lámali väzy a podobne. Jeden
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z nich sa cez slovenské ministerstvo obrany za-
túlal do rezortu kultúry a zaradil sa aj medzi ex-
pertov nemenovaného pomerne úspešného
kandidáta na úrad prezidenta Slovenskej repub-
liky. Čo mu mohol radiť, vedia asi len oni dvaja.

V súvislosti s rokom 1968 autor konštatuje, že
vojenská rozviedka zo svojich zdrojov v krajinách
východného bloku i z prostredia štátov Severo-
atlantického paktu (NATO) v predstihu vedela
o pripravovanej invázii spojeneckých vojsk do
Československa. Napriek tomu sa aj na úrovni
vedenia ministerstva obrany uvažovalo o mož-
nosti vystúpenia z Var-
šavskej zmluvy
a vyhlásenia neutrality
ČSSR. Samozrejme –
o všetkom bolo informo-
vané aj najvyššie vedenie
KSČ, vrátane vtedajšieho
prvého tajomníka Ústred-
ného výboru Komunistic-
kej strany
Československa Alexan-
dra Dubčeka. 

Nebudem pri tejto prí-
ležitosti rozvíjať špekulá-
cie, že práve on
zabezpečil sovietskej ar-
máde dôvod, aby mohla
na našom území rozmi-
estniť svoje sily. Fakt je,
že stačí pohľad na mapu,
aby každý videl, že ZSSR
potreboval mať na našej
hranici so Západným Ne-
meckom rovnaké vojen-
ské kapacity, aké tam
mali z opačnej strany USA.

Skrátka – vedúci predstavitelia ČSSR vedeli,
čo bude nasledovať a že Západ nepohne ani
prstom, lebo bude rešpektovať usporiadanie Eu-
rópy na dohodnuté záujmové sféry veľmocí na
základe výsledkov 2. svetovej vojny. 

Československá vojenská rozviedka sa spoli-
ehala, že každá armáda musí mať vlastné oči
a uši, dokonalý prehľad o svojich susedoch a byť
pripravená na akúkoľvek eventualitu, že teda po-
litická situácia nemá vplyv na záujem získavať
strategické, taktické a technické údaje o cudzích
armádach. Následné stranícke čistky však zna-

menali významné zmeny aj v rezorte obrany, vrá-
tane sprievodného organizačného chaosu. 

Štandardná agentúrna skupina mala piatich
členov – veliteľa, radistu a troch pátračov, kto-
rých cvičili v dôslednej konšpirácii. Ani oni na-
vzájom o sebe nemali veľa vedieť, ale v rámci
počiatočných normalizačných zmätkov ich povo-
lali na cvičenie aj dvadsiatich naraz a zaradili ich
medzi ostatných vojakov, ktorým navyše veliteľ
útvaru verejne oznámil, že ide o utajenú jedno-
tku, ktorej príslušníkov si nemajú všímať ani sa
s nimi rozprávať. V problematickom období tiež

niektorí spravodajcovia
emigrovali na západ.

Autor zdôrazňuje, že
štátna spoľahlivosť sa
bude preukazovať vždy,
len si to niekto neuvedo-
muje. Príslušné orgány sa
hrabú aj v živote starých
rodičov, súrodencov, tiet
a strýkov, ale aj príbuz-
ných potenciálnych man-
želiek, pričom ich
osobitne zaujíma, či je ni-
ekto z nich v zahraničí
a prečo a či ešte žije.

K perličkám publikácie
určite patria niektoré od-
tajnené skutočnosti. Na-
príklad podnik
zahraničného obchodu
TRANSAKTA bol krytím
25. oddelenia vojenskej
rozviedky, ktoré sa zame-
riavalo na strategický pri-
eskum krajín blízkeho

dosahu, ale do jeho záujmovej oblasti patrili aj
Švédsko a Švajčiarsko. 

Všeobecne známy podnik zahraničného ob-
chodu TUZEX mal pre potreby vojenskej rozvi-
edky vyčlenené kompletné oblečenie a osobné
potreby, vrátane hodiniek, hygienického vybave-
nia, fotoaparátov a akýchkoľvek produktov zahra-
ničnej výroby, aby príslušníkov spravodajského
personálu v cudzine neodhalili na základe pred-
metov vyrobených v Československu. Zároveň
TUZEX udržiaval 50 kilogramov zlata v šperkoch,
dukátoch a ďalších cennostiach, aby ich agenti
mohli prepravovať za hranice v dvojitých kože-
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Nevedia, že to nevedia
PAVOL JANÍK

Jeden z najrenomovanejších slovenských investigatívnych novinárov po tom, čo mu polícia ukázala,
ako bol sledovaný, na televíznej obrazovke vyhlásil, že už nebude taký naivný ako doteraz. Tým azda ne-
chtiac priznal, že investigatívni žurnalisti naozaj vôbec neexistujú, len sa rozliční naivní pracovníci médií
nechávajú využívať na inscenovanie takzvaných únikov informácií.

Názorným príkladom je dozaista celosvetovo najvýznamnejšia aféra Watergate, ktorá viedla k odstú-
peniu prezidenta USA Richarda Nixona. Mediálnu a politickú lavínu zdanlivo spustil článok v The Was-
hington Post, ktorý sa opieral o anonymný zdroj. V skutočnosti kampaň cieľavedome rozpútal zástupca
riaditeľa FBI (Federal Bureau of Investigation – Federálneho úradu vyšetrovania) Mark Felt, dlho verejnosti
známy len pod pseudonymom Deep Throat (hlboké hrdlo).

Súčasťou aktuálneho slovenského škandálu je mediálne označovanie organizátora sledovania inves-
tigatívnych novinárov pojmom bývalý siskár. Ľudia, ktorí si na rozdiel od médií ešte niečo pamätajú, dobre
vedia, o koho vlastne ide, teda o niekdajšieho investigatívneho žurnalistu, ktorý už dávnejšie v poprednom
mienkotvornom denníku uverejňoval detaily z prostredia Slovenskej informačnej služby, vrátane pozná-
vacích značiek sledovacích vozidiel. 

Vtedy išlo o systematické publikovanie údajov z paralelných spravodajských štruktúr v rámci ťaženia
proti premiérovi Vladimírovi Mečiarovi. Následne sa z redaktora bývalého mládežníckeho denníka stal
riaditeľ kontrarozviedky SIS. V tejto súvislosti treba poznamenať, že naša civilná tajná služba predstavuje
integrovaný model spravodajskej inštitúcie, ktorá organizačne spája rozviedku (ofenzívnu zložku) a kon-
trarozviedku (defenzívnu zložku).

Na záver sa žiada pripomenúť význam niektorých slov. Investigatívny znamená vyšetrovací, kým naivný
sa rovná prostoduchý, detinský, málo dôvtipný, ale aj bez príslušného vzdelania (insitný). Najnovší aka-
demický Slovník súčasného slovenského jazyka akceptuje mnohé nezmysly a nedostatky z mediálnej
praxe. Slovenčina však už dávno pozná vhodnejšie výrazy ako investigatívec (vyšetrujúci) či kreatívec
(tvorca, teda nie tvorec ani štvorec). 

Napriek tomu v štátnom elektronickom mediálnom kombináte pôsobí oddelenie kreatívy. Ani k tomu
už naozaj niet čo dodať – iba ak zopakovať, že diletantstvo je nákazlivé. No a diletant je ten, kto vykonáva
činnosť, ktorej nerozumie, v ktorej sa nevyzná, na ktorú nemá odbornú prípravu, skrátka – nedouk. A tých
je na výslní nášho verejného života – bohužiaľ – požehnane.

25. 4. 2019

ných opaskách, alebo v textilných opaskoch
s vreckami pripnutými okolo tela pod oblečením.
Zlato je totiž univerzálne platidlo, ktoré sa dá
použiť v každej situácii a v akomkoľvek prost-
redí.

Pravdaže – na špionáž sa hojne využívala aj
riečna plavba po Dunaji a Labi.

A čo napokon priniesol vojenskej rozviedke
Michail Gorbačov, glasnosť, perestrojka a usko-
renije? Hádam len vedomie, že ešte stále cvi-
číme, len nevieme s kým a proti komu. Napriek
tomu v nej zotrvávali a veľkopansky sa naďalej
správali inštruktori zo sovietskej GRU aj po pre-
vrate v novembri 1989. V súvislosti s následným
rozdelením Československa posledný šéf Spra-

vodajskej správy generálneho štábu ČSĽA cez
iné funkcie prešiel do novej slovenskej armády
ako riaditeľ strediska strategických štúdií. Cel-
kovo si nemožno predstaviť konštituovanie vo-
jenských spravodajských služieb ČR a SR bez
využitia odborníkov s dlhoročnými profesionál-
nymi skúsenosťami, ktoré nadobudli v niekdajšej
federálnej vojenskej rozviedke.

Rezort obrany ostal uchránený v porovnaní
z ministerstvom vnútra, ktoré sa stalo kľúčovým
predmetom súperenia rozličných protichodných
politických záujmov, čo čiastočne ochromilo aj
vojenskú rozviedku, pretože vnútro aj pre ar-
mádu vyrábalo krycie doklady, riadilo v armáde
vojenskú kontrarozviedku atď.
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Když hoři symboly, přichaza blba doba
LADISLAV VĚTVIČKA

Je to smutne, když zhoři jakysik barak. Navic
pěkny barak. A navic symbol. Ale nic neni nahodne.
Symboly mizi v přesně stanoveny čas. A po jejich
zmizeni obvykle přichazaju horši doby.

Symbol křesťanske Francie zhořel, navic par dni
před největšima křesťanskyma svatkama. Je zby-
tečne špekulovat o tym, jestli za to može polsky in-
stalater, kery nahoře zapomněl cigo, arabsky
terorista nebo francuska zelena vesta. Cynyk by se
zeptal: „A na co su křesťanske kostely v muslimske
zemi?“

Blbe ovšem je,
že symbol je
v troskach.
Vždycky, když
zhoři jakysik
symbol, byva to
znamka teho, že
přichazaju horši
časy.

Když zhořel
Řišsky sněm, ho-
řela za chvilku
cela Evropa. Když
hořely knižky
v narodně socia-
listyckem ohňu,
zanedluho hořeli aji lidi. Když hořely ty tři baraky
zasažene dvěma letadlama, doplatil na to cely
Blizky Vychod a Evropa tež.

Neni dobre, když hoři symboly. Byva to varovani.
Ale jinak se divim, že vas vyhořeni jakehosik

kostela tak znepokojuje. Stejně už neslužil svojemu
učelu. Misto modliteb k bohu se zevnitř stejně ozy-
valo jen halekani kvičicich japonskych turistek
a a blesky činskych mobilu. Kdysik se do něho
chodili bili křesťani modlit. Dneska už bili křesťani
skoro nechodi ani okolo toho kostela. Nahradili je
jini lidi s jinou virou a jak jsem naživo mohl sledo-
vat při vysilani francuske televize, měli včera ra-
dost a volali, že buch je veliky.

A proč vam jeden vyhořely kostel tak vadi? Ještě
včera vam to bylo ukradene. Přitom enem v loň-
skem roce proběhlo ve Francii 1063 utoku na kos-
tely a svatostanky. To je skoro 20% narust proti
roku předtym, kdy takych utoku bylo „enem“ 878.

To všecko robi zločinni „neznami pachatele“.
Proč vam nevadi, že třeba v městečku Thonon-les-
Bains roztřiskal neznamy pachatel dva oltaře aji
kazatelny, zničil sochy, vyrazil dveře a rozbil okna?

Ja vim, proč vam to nevadi. Bo o tym nevite. Bo
se o tym nesmi psat. To prostě neni politycky ko-
rektni. Zatimco když včera hořel ten barak v Pařiži,
tam ste to všeci viděli v telce.

Stejně je užasne, jake maju Frantici pokročile
vyšetřovatele. U nas vyšetřeni přičiny požaru za-

bere minymalně tyden, zato ve Francii se ještě
požar ani pořadně nerozhoři, a uřady už vědi, že
za utokem neni žaden ten terorizmus, ale pravdě-
podobně ten polsky instalater anebo blba za-
strčka, když si tam jakysik dělnik dobijal svuj
Chujwej.

Ale mělo by vam to vadit, bo se to bliži. V Ně-
mecku neznamy pachatel urazil padesati křesťan-
skym socham hlavy. Už to je kusek, že? Ve
Vestfalsku neuplyne jeden den bez teho, aniž by
nebyla zničena aspoň jedna křesťanska socha. Furt
se vam to zda daleko? V susednim Bavorsku je
každy druhy den poškozen kostel…

PS: Nezoufejte a netlučte čely o zem, nikdy neni
všecko ztracene. Aji fčil byly vzacne měděne sochy
odinstalovane ze střechy Notrdamu štyry dni před
požarem. Nikdy neni pozdě, dokud neni pozdě.

17. 4. 2019 
Zdroj: blog Ladislava Větvičky
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I jako laik jsem si totéž říkal, když jsem viděl již
rozhořelý požár na záběrech v televizi. Taky jsem
si říkal, kdy se asi zjistí úmyslné zapálení a jestli
se to vůbec zveřejní, zvláště pokud žháři budou
muslimové. 

Takové hranoly obrovských průřezů a ještě z du-
bového dřeva nechytnou jen tak. Divím se, že ofi-
ciálně si dovolí takové debility zveřejňovat.
Dokonce jedna z tvrzených debilit byla, že tam něk-
teří dělníci proti zákazu při práci kouřili. Po pěti mi-
nutách cigareta zháší a teplota oharku, i když je
relativně vysoká, nemůže v těch svých rozměrech
a rozměrech dřevěných trámů dřevo za tu dobu za-
hřát tak, aby vzplálo.

Navíc to začali hasit, až když už to hořelo jako
fagule. Přece než ty plameny dosáhly takových
plošných rozměrů, to netrvalo 20 minut, to muselo
hořet dlouho, než to začalo být vidět zvenku... Du-
bové trámy nejsou sláma! To zase opět někdo něco
kryje a z lidí média a politici dělají blbce. 

**************************************************
Bývalý generální inspektor historických památek

Benjamin Mouton, který v r. 2010 dohlížel na za-
vádění protipožárních systémů v pařížské kated-
rále, řekl ve francouzské zpravodajské televizi LCI
v den požáru, který v přímém přenosu komentoval:
„Vůbec to nechápu. Rozšíření požáru je extrémně
kuriózní. Dubové dřevo, z něhož byl vybudován
strop, bylo maximálně tvrdé, běžným ohněm se ne-

mohlo vznítit. V roce 2010 jsme vyměnili veškeré
elektrické vedení dle nejnovějších standardů. Ne-
existuje tedy žádná možnost zkratu jakožto příčiny
požáru. Navíc byl v katedrále instalován protipo-
žární systém, a ve dne v noci jsou tam přítomny 2
osoby, které monitorují situaci a dohlížejí na chod
všech těchto systémů. Jsem zkrátka šokován tím,
že došlo k tomuto požáru. Je to nepochopitelné,“
řekl stavební technik Benjamin Mouton, který bděl
nad katedrálou v letech 2000-13. „Během 40ti let
jsem nikdy neslyšel o takovémto požáru. Bylo by
zapotřebí opravdu velkého množství hořlaviny, aby
se požár mohl rozšířit tak, jak jsme to viděli. Du-
bové dřevo je totiž maximálně ohnivzdorné. V bu-
dově celé katedrály existuje jen minimum
elektrických přístrojů a z jejího stropu jsme elek-
trické vedení úplně odstranili v roce 2010,“ dodal
ještě pro francouzský časopis BatiActu, věnující se
problematice stavebnictví, dnešní francouzský ge-
nerální inspektor historických památek Benjamin
Mouton.�

**************************************************
Souhlas, zahoření takto vůbec nemůže nastat.

Aby došlo k zahoření ve tvrdém dřevě, je nutno toto
navrtat, uložit tam zápalnou látku anebo zdroj ma-
ximálního tepla, například hořák svářečky, elek-
trický oblouk apod., ale to se již pohybujeme
v oblasti sabotáže, nikoli náhody! Někdo mohl také
polít trámy extrémní dlouho působící hořlavinou.

Stavební technik katedrály 
Notre Dame o příčině požáru
JAN ZEMAN
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Nesahej mi na kolínko, 
sáhni mi radš na stehýnko!
KAREL SÝS

Ve Švédsku právě přijímají tento zákon: Sexuál-
nímu kontaktu by měl předcházet souhlas ústní
nebo písemný. Pro vyhnutí se případným sporům
je podle advokátů vhodný souhlas písemný. Zákon
říká, že pasivita v tomto případě není znamením
souhlasu se sexem. „Pokud se chce člověk zapojit
do sexuální aktivity s někým, kdo je neaktivní nebo
má nejednoznačné signály, musí zjistit, zda je
druhá osoba připravená,“ uvádí zákon.

Předloha zavádí nové trestné činy, a sice znásil-
nění či sexuální zneužití z nedbalosti. „Aspekt ne-
dbalosti se bude posuzovat v případech, kdy jedna
ze stran nedá výslovný souhlas,“ říká. Hrozit za to
mohou až čtyři roky vězení.

Kampaň zvyšující povědomí o sexuálním obtě-
žování #MeToo měla na švédskou legislativu také
značný vliv. Švédská ministryně pro rovnost žen
a mužů Asa Regnérová se nechala iniciativou in-
spirovat. „Myslím si, že ženy po celém světě
opravdu volají po rovnosti pohlaví. Jako ministryně
pro rovnost mužů a žen se cítím být touto kampaní
podpořena. Vládě ještě do Vánoc navrhnu přijetí

nového, přísnějšího zákona týkajícího se svolení
k pohlavnímu styku,“ prohlásila před koncem loň-
ského roku.

Sexuální maniaci nechť s sebou nosí nejen pero,
ale i příslušný formulář.

Souhlas rodičů, číslo občanky, objem pasu…
Zdeněk Hrabica měl skvělý nápad: „Už uzavírám

sexuální smlouvu na dobu neurčitou!“ 
Co je proti tomu GDPR! Nikoho nejmenuji, GDPR mi
to zakazuje.

Po internetu koluje parte – prázdné, jen nahoře
s křížem a dole s textem, že nebožtík si nepřál zve-
řejnit své jméno a další údaje.

Ve Formanově Amadeovi je scéna, kdy při
zkoušce opery Únosu ze serailu tančí baleťáci bez
hudby. Císař prý balet zakázal.

P. S. Josef II. nakonec balet i s hudbou povolil.
Moudrý to muž!

Babička Boženy Němcové nic neměla proti úko-
nům směřujícím k posílení populace.

Moudrá to žena!
„#MeToo!“ „Ty mně taky!“ 3. 3. 2019
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Další domácí porod skončil tragicky JAN POLÁČEK

Úmrtí dítěte při domácím porodu vyšetřuje policie ve Středočeském kraji. Děťátko zemřelo v sobotu
16. 3. ráno v okrese Praha - západ. Na případ upozornil svým tweetem záchranář Daniel, jenž se svými
kolegy u nešťastného případu zasahoval.

„Lidi, vyserte se na domácí porody! Já fakt nechci jezdit na zbytečně mrtvé děti!!! Brečet až o samotě
v sanitce. :-( Fuck - Daniel Vian (@euronixPraque)“. Takhle emotivně (asi proto původně i s několika pře-
klepy) záchranář napsal svůj status na síti. Tento jeho příspěvek okamžitě rozpoutal mezi lidmi doslova
bouři.

„Domácí porody jsou nezodpovědné vůči nenarozenému dítěti," zněl jeden z komentářů. „Nejsem
lékař. Ovšem ve svých farnostech jsem zaznamenal mnohem více neúspěšných než úspěšných domácích
porodů," uvedl zase římskokatolický kněz z jižních Čech. „Já v tom vidím sobeckost. Zdraví budoucího
dítěte by mělo být na prvním místě," byla přesvědčena další z debatujících žen. „Já si prostě myslím, že
v porodnici by to dítě mělo zaručeně větší šanci," dodal ještě záchranář Daniel. 

Jeho tweet i s diskuzí plnou adrenalinu byl ale po nějaké době smazán.
„Mohu potvrdit, že jsme k takovému případu vyjížděli. Z důvodu vysoké citlivosti případu nebudeme

sdělovat žádné další informace,“ uvedla mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová. „Z toho dne vyšetřu-
jeme případ úmrtí novorozence, kterým se nyní kolegové zabývají,“ sdělila mluvčí Policie ČR Marcela
Pučelíková. L 19. 3. 2019
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Neustále slyšíme, že veškerá moc je v penězích, že
ti, co mají peníze, mají moc, že jenom ti, co mají pe-
níze, mají moc, atd. Jsou snad peníze jediným a nej-
starším zdrojem moci? Rozhodně ne. Nehledě na to,
že získávání moci prostřednictvím peněz je synony-
mem pro korupci. Poněkud starší než to, co máme
v kapse, je to, co máme mezi nohama. Ano, naše po-
hlavní orgány a s nimi spojená sexualita. Původně
jsme byli sexuálními bytostmi. A teprve relativně ne-
dávno jsme se stali bytostmi peněžními. Komunikace
prostřednictvím sexuality tu dokonce byla o hodně
dřív než komunikace prostřednictvím peněz.

S pohlavními orgány se rodíme všichni, s penězi
jenom někteří. Ale ti někteří, co se rodí s penězi,
chtěli vládnout. A tak sexualitu infikovali pohrdli-
vou, rádoby vysměvačnou propagandou, vytrubo-
váním, že sex dělají jen špatní lidé, nebo když
nemají jinou možnost, nebo když už neví co by, po-
sléze ji zakázali úplně, a nahradili jen těmi svými
penězi. V propagandě sex ztotožňují s násilím, tře-
baže je jeho opakem, pohlavní absenci dávají
v propagandě používáním zcela absurdního, nelo-
gického výrazu „pohlavní abstinence“ do spoji-
tosti s návykovými látkami. Podobně jako u těch
pak pro ni stanovují věkové limity, aby se jí lidé
nemohli naučit včas nebo vůbec, a žvaní nesmysly
o „návyku na sex“. A když pak lidé dosáhnou „le-
gálního“ věku, nabídnou jim stejně
jen předražené nefunkční zmetky
v podobě monogamní náhražky
a prostituce. Nad trhem s nimi mají
ti, co peníze tisknou a dávají do
oběhu, naprostou kontrolu. Je to
pro ně kromě daní další hlavní způ-
sob, jak stahovat vydané peníze
zpátky z oběhu.

Naučili lidi pohlížet na sexualitu
se stejným povýšeneckým úškleb-
kem, s jakým naučili lidi v socialis-
tických zemích pohlížet na vlastní
měnu, která jim umožňovala žít na
tak vysoké životní úrovni, o jaké se
většině lidí na „Západě“ ani nesnilo.
A toužit po náhražkách sexuality ve
formě jak manželské tak nemanžel-
ské prostituce.

Výměnný kurz za tyto náhražky si stanovovali
z pozice arogance oni. Podobně, jako si „Západ“
stanovoval naprosto nevýhodné, desetkrát až sto-
krát nadhodnocené kurzy za svůj v podstatě bez-
cenný potištěný papír - „valuty“. Nelegální
prostituce pak získala podobný nádech zakáza-
ného, jako kupování valut v ještě nesmyslnějším
kurzu načerno. Společnost založená na tom, že
kontakt mezi lidmi mohl občas vést k sexu, byla
nahrazena dnešní nespolečností, kde kontakt
s lidmi může vést nanejvýš jen k získání nebo
ztrátě peněz. Skutečná sexualita se dnes stala na-
prostým tabu. Větším tabu už je jen říct, že tomu
tak je. Z důvodu zajištění, aby se už jednalo o ne-
vratný stav, se na každý nepeněžní kontakt mezi
lidmi, i když je nesexuální, pohlíží jako na bolše-
vizmus, komančizmus, totalitarianizmus atd. A aby
nebyl ani „technicky“ možný návrat k sexualitě, je
tu snaha nahradit jakékoli přímé kontakty „virtu-
álními“ (virtue = konformnost, asexualita). Dokud
budou lidé hrát s jejich i co do síly papíru ošize-
nými kartami - bankovkami, cesta ven z této situ-
ace pro ně nevede.

Chce to hodně pokory, nepovažovat sex za něco
nízkého, nepovyšovat se nad sexualitu, a nenechat
se svést ani k přijetí nějaké jiné náhražky za ni.

11. 4. 2019  

Jak to říct ještě jednodušeji?
JAN KRISTEK

Příští měsíc nebudu na mailu. Jedu na Šumavu na brigádu na ků-
rovce. Jedeš doufám také.
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ŠKODLIVOST KAMPANÍ
RADIM UZEL

Bytostně a celoživotně nenávidím organizaci
různých kampaní a všemožných petičních akcí
organizovaných často na politickou objednávku
a z důvodů většinou malicherných a podruž-
ných. První takovou kampaní v mém životě byla
pověstná „mandelinka bramborová“, kterou
k nám v padesátých letech záměrně letecky
shazovali američtí imperialisté za účelem zni-
čení úrody brambor. Vzpomínám, jak jsme jako
pionýři chodili místo vyučování na pole hledat
mandelinku a pochopitelně jsme žádnou nikdy
nenašli. Aspoň jsme se ulili ze školy.

Stejně se dnes vyhnou pátečnímu vyučování
žáci základních škol, kteří každý týden místo
vyučování chodí manifestovat proti znečišťování
životního prostředí. Kampaň údajně nastarto-
vala jakási školačka z Norska, která snad za to
prý dostane Nobelovu cenu míru. Upřímně ře-
čeno nevím, jak školáci takovou absencí to ži-
votní prostředí vylepší, ale rozhodně by bylo
užitečnější, kdyby sbírali odpadky kolem školy,
nebo odstraňovali sprejové čmáranice.

A co teprve taková kampaň #MeToo? Naštěstí
se tento americký export u nás příliš neuchytil
a kampaň pozvolna uhasíná. Dost obtížně si
totiž lze představit v našich podmínkách situaci,
že někdo na maturitním večírku sáhne spolu-
žačce na stehno, a dotyčná se pak po desítkách
let na sociálních sítích spojí s podobně „posti-
ženými“ a pachatel se proto nemůže stát soud-
cem Nejvyššího soudu.

Nesmírně smutné jsou také důsledky kam-
paně proti potratové tabletce. Na podzim roku
1995 navštívil Českou republiku člen francouz-
ské akademie věd a můj přítel profesor E. Be-
aulieu, objevitel mifepristonu, přípravku RU 486.
Jeho převratný vynález po prvé v dějinách lid-
stva umožňoval umělý potrat raného těhotenství
bez lékařského operačního zákroku. V době, kdy
tento charismatický pan profesor promluvil na
semináři k českým gynekologům, byl takový
„tabletkový“ potrat možný ve Francii, Velké Bri-
tánii a Švédsku. Zákrok je pro ženu mnohem še-
trnější a komplikace minimální.  

Současně však v druhé polovině roku 1995
došlo do Parlamentu České republiky 400 petic

s 48 250 podpisy (!) proti registraci této potra-
tové tablety. Petice se podepisovala v katolic-
kých kostelech vždycky po bohoslužbách na
základě výzvy duchovního. Parlament do té doby
nezažil tak široce podporovanou petiční akci.
Jen pro srovnání je možno uvést, že ve stejné
době, kdy parlament obdržel 400 kostelních pro-
tipotratových petic, došly jen tři petice proti
školnému na vysokých školách, tři petice žáda-
jící obnovení trestu smrti a deset petic týkajících
se ochrany životního prostředí. Je tedy zcela
zřejmé, že v případě těchto 400 petic šlo o pře-
dem připravovanou kampaň řízenou z Vatikánu
a podporovanou protipotratovými spolky z USA.
Dotazem u několika věřících bylo zjištěno, že byli
vyzýváni k podpisům „proti zabíjení malých
dětí“ aniž věděli, o jaký přípravek se jedná.   

Na základě této petiční akce prohlásil dne 25.
1. 1996 v Poslanecké sněmovně náměstek mi-
nistra, že Ministerstvo zdravotnictví v České re-
publice registraci potratové tablety RU 486
zastavuje. Je dobré si tuto situaci znovu připo-
menout zejména proto, že v důsledku této církví
organizované kampaně došlo k pozdržení re-
gistrace RU 486 v České republice o 12 let
a mezitím nás předběhly téměř všechny evrop-
ské země. Kolik žen muselo proto podstoupit
„klasický“ potrat se všemi možnými škodlivými
zdravotnickými riziky! Všechny závažné zdra-
votnické komplikace jdou nepochybně na účet
této neblahé kampaně.

Věru smutné jsou výsledky mnoha kampaní.
Ale v poslední době přišla konečně odplata. Pří-
pady sexuálního zneužívání katolickými du-
chovními se začaly množit v hromadných
sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích
jako houby po dešti. Samozřejmě tady nehod-
lám zlehčovat takový trestný čin a jsem pře-
svědčen, že každé zneužití nezletilého by mělo
být po zásluze potrestáno. Ale nezdá se vám
toho najednou příliš mnoho? A co takový už po-
malu stárnoucí muž, který si vzpomene, že
kdysi před léty na něho v ministrantském věku
kněz sáhl? A bůh ví, kam ten farář vlastně sáhl.
I po třiceti letech začne pociťovat neblahé ná-
sledky a díky sociálním sítím se spojí s jinými,
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Ústavní žaloba (z ne)Lásky na Zemana
JAN POLÁČEK

Šestičlenný senátorský Klub pro liberální demokracii vyhotovil nesnadno a v potu tváře návrh ústavní
žaloby na prezidenta České republiky Miloše Zemana pro údajně hrubá porušení naší Ústavy. Dne 30. 4.
2019 to s radostí z dobře vykonané (ne)smysluplné práce oznámil na Twitteru městu a světu želbohu ta-
kysenátor Václav Láska. Když pánbůh dopustí, i motyka spustí.

******************************************************************
A máme hotovo. Alespoň tedy se sepsáním žaloby pro hrubé porušení Ústavy prezidentem. Teď budeme

jednat s kolegy senátory, sbírat jejich postřehy a připomínky. No a pak posbírat 27 podpisů pod žalobu
a hurá s ní na plénum Senátu. Text žaloby naleznete na https://t.co/RYO6XEzY5W

— Václav Láska (@VaclavLaska) 30. dubna 2019
******************************************************************
V návrhu je prezidentovi naší republiky třeba vyčteno, že v roce 2013 jmenoval vládu premiéra Jiřího

Rusnoka, ačkoliv v Poslanecké sněmovně PČR existovala většina, která mohla prý kabinet sestavit a pod-
pořit. 

Milým navrhovatelům z KPLD vadí dále například schůzka Miloše Zemana s několika čelnými před-
staviteli ČSSD u něho v Lánech, která prý měla obejít Bohuslava Sobotku, který byl v té době ještě bohužel
předsedou socdem partaje. Atd…

My v podhradí můžeme ale zůstat většinově klidní, nejedná se těmto laskavým lepšolidem od pana
Lásky totiž o nic jiného, než o jejich zviditelnění. Snad prý až padesátistránkový (?!) návrh ústavní žaloby
by jim ovšem musela schválit ústavní většina obou parlamentních komor, což je zejména v Poslanecké
sněmovně zcela nereálné. 

Mnoho povyku pro nic aneb Z toho mraku pršet nebude. Pravda a Láska nezvítězí lží a nenávistí J
30. 4. 2019

kteří údajně taky něco podobného zažili. A kam-
paň rázem nese ovoce. A většinou už dnes
hodně staří duchovní si na to třeba už vůbec ne-
pamatují, stejně jako ten maturant, který se
proto nemůže ucházet o vysokou politickou
funkci a je společensky znemožněn.

Škodolibá povaha by teď řekla „a dobře jim
tak“. Je to odplata za tu nesmyslnou církevní
kampaň proti potratovým tabletám. Za to cíle-
vědomé osočování sexuální výchovy ve školách.

Za záměrné očerňování antikoncepce a falešné
informace o jejich škodlivých účincích. Za ten
urputný protipotratový boj, který v USA vedl do-
konce zfanatizovaného člověka k vraždě gyne-
kologa před dveřmi jako potratové kliniky. 

Ale můj pokročilý věk mne nabádá zejména
v souvislosti s proticírkevní sexuální zneužívací
kampaní ke klasickému prohlášení: Nejsme
jako oni.  

12. 5. 2019

Marek Řezanka
Komu: vnk.jp@seznam.cz, a další…
Zdravím,
tak nám pár senátorů, kteří jsou zvoleni opravdu jen hrstkou občanů, aby vykázalo nějakou činnost,

sepsalo žalobu na Miloše Zemana.
Pan Láska, z této bandy nejhorlivější, měl dokonce těch bodů sepsat původně několik desítek, ale

zřejmě jeho grafomanii kdosi umírnil, takže nakonec je "bodů obžaloby" sedm. Mimo jiné tam prý figuruje
ta hovadina s údajným uplácením soudce Baxy, kdy mu měl údajně náš pan prezident slibovat funkci,
kterou by mu stejně nikdy nemohl dát. Tito senátoři si dali jasnou vizitku své neschopnosti, nekompe-
tentnosti, podjatosti, jež u nich vítězí nad zdravým rozumem. MAREK ŘEZANKA
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MARTIN LANG, předseda ODS v Jesenici u Prahy
26. dubna 2019 v 23:03 umístil na své zdi na Facebooku tento svůj text:
Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini
Člověka, který nedrží dohody a smlouvy jistě lze nazvat proradným prasetem a slušní lidé se takové

morální zrůdě vyhýbají. Adolf Hitler takovou morální zrůdou byl. Nedodržoval žádné dohody a smlouvy.
Český stát, který uzavře smlouvu a poté zneužije parlament, aby smlouvu porušil, klesl na úroveň pro-
radného prasete. Poslanci, kteří zvedli své ničemné pazoury pro schválení zákona o zdanění církevních
restitucí, jsou smradlavá, proradná prasata. Nejsou to lidé a je dovoleno je zabíjet. Dokonce jsem pře-
svědčen o tom, že takové zrůdy je nutné pozabíjet, aby svou morální zrůdností nenakazili zbytek národa.
Debilní senilní bolševik Zeman se rozhodl zákon podepsat a je ho potřeba zabít též. Ideálně takovou
zrůdu podřezat, jako přestárlou svini a nechat vykrvit a poté spálit. Morálním zrůdám je potřeba vyhlásit
boj na život a na smrt. Není možné dále tolerovat ničemnost hloupých a všehoschopných zvířat. Taková
zvířata nejsou vhodná ani na mýdlo. Hromadu sraček lze pouze spálit. Nejde o peníze církvím. Jde o to,
že svým proradným chováním prasata včetně prezidenta legitimovala porušování dohod a smluv mezi
lidmi. Prezident státu dává příklad lidem, že je normální a úplně přirozené poté, co je plněno jednou
stranou, jednostranně nerespektovat závazek. Je to stejné, jako když dělník nedostane dohodnutou
mzdu nebo živnostník nedostane zaplaceno. Pokud se nelze dovolat jinak práva, je nutné takové zlo
vybíjet, je nutné nositelům takového zla uřezávat hlavy a pálit sračky, co z nich zbydou.

PS: „Vyjádření pana Langa na sociálních sítích je naprosto nepřijatelné a daleko za hranou. Místní or-
ganizace se tím bude velmi vážně zabývat,“ uvedl pro Blesk.cz místopředseda ODS Martin Kupka. Šéf
ODS Petr Fiala Langovo vyjádření odmítl a distancovalo se od něj i jesenické sdružení ODS. Langovu re-
zignaci 22. 5. potvrdil serveru iRozhlas místopředseda místního sdružení ODS Jesenice Martin Kuruc.
Radní města Jesenice Martin Lang tak skončil v čele tamní ODS. Lang označil své vyjádření za nadsázku,
kterou ostatně užívá prý i prezident Zeman. 

Názory prý nemění. „Historie nás učí, jak nebezpečné je vyvolávání štvavé nenávistné kampaně vůči
skupinám obyvatelstva. Hitler vyvolával nenávistné štvavé kampaně vůči židům a Slovanům. Bolševický
režim vůči církvím, sedlákům a podnikatelům. No a prezident Zeman vyvolává štvavou kampaň nejen
vůči církvím. Miloš Zeman se podobá Hitlerovi i v tom, že naprosto nectí smlouvy uzavřené mezi svo-
bodnými subjekty. Ale kvůli dodržování těchto smluv, a zákony jsou pouze klonem smluv, kdy nejvyšší
smlouva v daném státě je Ústava, si lidé prapůvodně stát vůbec zřídili,“ řekl Blesku.

PS V reakci na vyloučení Lang poté uvedl, že nedostal příležitost vysvětlit své postoje a vedení ODS
přirovnal ke komunistům z roku 1969.
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Herec a podnikatel Volodymyr
Zelenskyj v dubnových volbách
porazil dosavadního prezidenta
a ukrajinského čokoládového
krále Petro Porošenka. Oba se na-
cházeli ve střízlivém stavu, což
byla podmínka Volodymyra, Petro
si totiž rád přihne. USSáci ovšem
vsadili na Zelenskyho ještě před
těmito prezidentskými volbami,
napsal Sergej Glazjev, poradce
Vladimira Putina. Je to důsledek
celkového posunu americké vlády směrem
k podpoře krajní pravice. „Nevylučuji v bu-
doucnu možnost masového příjezdu Izraelců,
unavených permanentní válkou s Palestinci , na
jihovýchodní Ukrajinu, po vyčištění od ruského
obyvatelstva ozbrojenci z ATO,“ konstatoval ve
svém komentáři kremelský poradce v narážce
na židovský původ nového ukrajinského prezi-
denta.

Na Ukrajině, kterou dělí na Malorusko, Novo-
rusko a Karpatorusko, se odehrává hybridní
válka. Je to ostaněm stará vesta, podle hesla:
rozděl a panuj. Chamtiví oligarchové Západu,
strůjci NWO (Nového světového řádu) chtějí větve

velkého ruského národa poštvat proti sobě, což
byl a je cíl mnoha vlivných vůdců západního
světa od Adolfa Hitlera po Madeleine (Madlu) Alb-
rightovou (Korbelovou). Vedení RF v Moskvě si
musí uvědomit svou nerozbornou jednotu s tou
částí ruského národa, která dnes na Ukrajině
ozbrojeným konfliktem nezměrně trpí. Moskva je
odpovědná za osud milionů Rusů, kteří se stali
oběťmi genocidy neobanderovců, vypěstovaných
tajnými službami paktu NATO, píše Glazjev.

Sergej Glazjev (jemuž je 58 let), se mimocho-
dem na Ukrajině narodil. Byl ministrem ve vládě
cara a vrchního, tedy toho nejvrchnějšího opilce
Borise Jelcina. A od roku 2012 se Sergej stal ofi-

ciálním poradcem prezi-
denta Vladimira Putina
pro regionální hospodář-
skou spolupráci. Kvůli
jeho podpoře krymského
záboru Ruskem ho es-
tablišáci Západu zařadili
na sankční seznam USA
a EU. Na Ukrajině je za to
dokonce trestně stíhán.

Prezident Porošenko
a establishment USA.
Kresba RusVesna

Nový ukrajinský prezident 
je loutkou USA establishmentu
JAN POLÁČEK
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MEDAILE PRO BÁSNÍKA
Rozhovor Jiřího VLASTNÍKA s Karlem SÝSEM

• S jakými pocity jsi přijal návrh na toto oce-
nění? 

Samotný návrh vzbudil bouři, jakou jsem při vše-
obecně malém zájmu současného Česka o poezii
nečekal. Samozřejmě šlo o záminku – o útok na
prezidenta, o útok, k němuž je dobrá každá příle-
žitost. Piráti a spol. dostatečně přesvědčili, že o po-
ezii nemají páru, natož pak o mé osobě. Inu, piráti
vždycky byli na jiné věci, těžko si představit kapi-
tána Morgana, kterak čte svým hrdlořezům Má-
chův Máj.

• Jak probíhalo předání, v jaké atmosféře? Jaká
byla komunikace s okolím na následné oslavě, či
před celou akcí s ostatními zúčastněnými, novináři,
panem prezidentem?

Když nepočítám uvítání ze strany křiklounů před
Hradem, byla atmosféra ,jaká má být v sídle čes-
kých prezidentů, když už zvyk prohánět se po jeho
chodbách na koloběžce vyšuměl. Ne že bych pod-
léhal přílišné úctě k oficialitám, ale musím přiznat,
že jsme byli všichni svým způsobem dojati, včetně
pana prezidenta. Novináře jsem žádného nezazna-
menal, asi naštěstí. Prezident si našel čas na kaž-
dého, i na mého vnuka, který se s ním chtěl
vyfotografovat.  Musím jen doufat, že mu fotografie
neublíží ve škole, neboť tak daleko už jsme došli
v našem putování k fašistickému státu.

• Jsi už na ceny „uvyklý“ – doma máš zaslou-
žilého umělce z minulého, v současné osvícené
době zavrženíhodného režimu, nyní tedy toto. Jaký
je, z tvého pohledu, mezi nimi rozdíl?

Rozdíl je snad v tom, že zatímco se mnozí o titul
zasloužilého, potažmo národního umělce drali
všemi prostředky, i podpásovými, aby po převratu
diplomy korporativně naházeli do Vltavy, dnes jsem
žádné srocení „házečů“ u Mánesa nezaznamenal.
Přemnozí zasloužilí umělci se za svou bývalou za-
sloužilost stydí, stejně jako za podpis Anticharty,
a buď je zapírají, anebo ospravedlňují strachem, že
by jim Husák jinak nedal najíst. 

• Předpokládejme, že jsi toto ocenění dostal za
poezii, i když máš za sebou další významné akti-
vity. Je rozdíl, a v případě, že tomu tak je, v životě,
tvorbě i zdrojích inspirací, básníka před a po sa-
metu?

Poezie je jen jedna, ale zdrojů inspirace je ne-
počítaně. Za socialismu mi vyčítali, že nejsem „an-
gažovaný“, až se mne zastal Josef Rybák: „Nechte
toho Sýse, ať si píše o ženskejch!“ Já jsem ani zda-
leka nepsal „jen o ženskejch“, ale kdo má zájem,
může si mé knihy přečíst, pokud je v knihovnách
vůbec ještě uchovávají. Mé nové knihy se v nich už
neobjevují, po převratu jsem se stal nepřijatelnou
osobou i v Písku.

• Jsi považován, a mnozí si na tom nyní s chutí
zgustnou, za výrazně komunistického básníka. Ale
kamarádil ses s Danielem Strožem, který v Mni-
chově vedl úspěšné nakladatelství dá se říci reži-
mem „prokletých“ básníků, disidentů, i když nejen
jich. Jak tato spolupráce, a na jaké bázi vypadala?

Was heisst das, komunistický básník? To jako že
je ve straně, nebo že horuje pro sociální spravedl-
nost? Básníků, kteří byli ve straně a pak zas nebyli
ve straně, nebo zas v jiné straně, máme v Čechách
na rozdávání.  O jejich poetické potenci to však nic
neříká. Ale básník, který nebojuje, schválně užívám
to slovo bojovat, za spravedlnost, samozřejmě i so-
ciální, sám sebe odepsal. Ti dnešní krasoduši jsou
už v žumpě, a snad si to ani neuvědomují. Ale to je
jejich věc. 

Daniel Strož umožnil publikovat „zakázaným
básníkům“ před převratem i po něm. To je jeho ne-
hynoucí zásluha. 

Sotva jsem obdržel vyznamenání, stal jsem se
ještě zakázanějším a distributoři mi dali nepokrytě
najevo, že ode mne do prodeje nic nevezmou.
Národ by se mohl nakazit? Na druhé straně je to
jisté svědectví, že píšu, jak se sluší a patří v této
zglajchšaltované době. Říkám zglajchšaltované,
neboť nepovažuju za pestrost, je-li na trhu sto pří-
pravků pro vzbuzení erekce.

• Jsi kritik, často se zdá i nelítostný, neúplatný,
mnoha věcí současných, ale jistě i minulých. Na-
děláš si tak mnoho nepřátel, zvláště těch, co jsou
IN. Proč tak činíš?

Být „in“, to je skoro jako být v pekle. Je tam
pěkně teplo, ale tamní pobyt nedává životu žádný
smysl. Neumím odpovědět líp než Nezvalovým vy-
znáním: „Smyslem života toho, kdo se dal cele do
služeb umění, je vědomá povinnost setrvat za
všech okolností tam, kde ho vyvrhla jeho touha.“
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• Z jiného soudku. Právě jsi vydal, k mé a snad
obecné radosti, knihu opět spojenou s Kamilem
Lhotákem a jeho obrazy. Proč ten návrat, proč opět
nadechnout se a letět? 

Kamil Lhoták je můj osud. Jako dítě jsem našel
pod stromečkem Toma Sawyera s jeho ilustracemi.
Jiskra přeskočila a nikdy neuhasla. A pořád cítím,
že jsem onen starý dluh nesplatil.

• Kromě gratulantů se na tebe snesla po tomto
ocenění i řádná sprcha, řekl bych neřádné kritiky,
kritiky, kde často jen vadily, byť v té demokracii
a svobodě, ve které žijeme, tvé světonázory (a nejsi
v tom mezi oceněnými sám). Jak jsi je přijal, co bys
těmto kritikům vzkázal?

Gratulantům děkuji. I ke gratulaci je už dnes po-
třeba značná dávka odvahy. A kritikům vzkazuji, ať
jdou tam, kam je srdce táhne: k čertu!

• Otázka lapidární až prostoduchá. Co tak nejvíc
vadí v této rozrušené zemi? Aby bylo opět trochu
normální.

Možná kdosi chce, aby se naše už tak maličká
zemička rozložila. Loutky jsou v každém režimu
poslušné, loutkovodičům do scénáře však nevidí.
Některé loutky by se snad chtěly dostat ke spou-

štím dřevěných dělíček a tančíků. Netřeba však
střílet, stačí vypnout proud, zablokovat mobily, po-
čítače a jiné tablety. Možná by se mnohým rozsví-
tilo!

• Jsi básník, jistě zkušenostmi obrostlý. Jak se
ti jeví vývoj současných poetů, co bys jim poradil
či popřál?

Jak už jsem řekl, básníci, kteří se vyhýbají
dnešku, nebo ho nanejvýš jen hladí po srsti, jsou
odsouzeni k zapomnění. Nechovám iluzi, že by si
někdo nechal poradit. Tak ať!

*******************************
Poznámka:
Otázky byly kladeny pro nový dvouměsíčník

Mozaika (List pro výtvarné umění a kulturu,
v rozsahu 16 stran novinového formátu). Slibo-
vaná elektronická verze novin zatím není k dis-
pozici. Webové stránky vydavatele
a nakladatele, společnosti Art Mozaika, nalez-
nete na adrese www.artmozaika.eu. Jedná se
podnikatelský subjekt, provozující aukční síň Art
Mozaika a Galerii Mozaika, a to na nám pově-
domé adrese Politických vězňů 911/8, 110 00,
Praha 1. JVP
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ZÁKONNOST NADE VŠE,
ANEB KDYŽ SE BOURÁ KULTURA
Podivná praxe stále se opakující RUDOLF HEGENBART

(kusé poznámky autora)

Některá poslední nedorozumění činitelů státu,
která denně sledujeme, mnohé obviňování či po-
mlouvání, různá nekonečná šetření, mě vedla k za-
myšlení. Přemýšlel jsem proto znovu o době před
30 lety a nacházel jsem jevy, které jako by se opa-
kovaly.

17. listopad 1989
Po násilném střetu demonstrujících občanů

s příslušníky SNB na Národní třídě v Praze 17. li-
stopadu 1989 jsem byl obviňován z jeho přípravy,
řízení a provedení. Nikdo se nezabýval skutečnými
fakty. V Praze jsem nebyl, se střetem jsem neměl
nic společného. Spolu s řemeslníky jsem stavěl
doma kůlnu na nářadí. O této události jsem se do-
věděl až následný den, telefonicky, a to z Brati-
slavy... Zasedalo předsednictvo ÚV KSČ, ale nebyl
jsem pozván.

Přesto již v pondělí 20. listopadu 1989 jsem ob-
držel nečekanou informaci. Na aktivu pracovníků
ministerstva zdravotnictví příslušný ministr infor-
moval kolektiv, že jsem byl strůjcem střetu. Prý
jsem ho připravil a řídil. Mnozí činitelé KSČ mě za-
čali ignorovat, jiní mě za ten údajný prý nehorázný
čin odsuzovali. Kolem mě se začal stahovat kruh
zloby a nenávisti. Vlastní rodina a mnozí občané
v místě mého bydliště mě odsuzovali. V klidu mě
nenechávaly ani sdělovací prostředky. Svými
články intenzivně útočily, psaly nepravdy. Národ
měl povstat, odsoudit mě a žádat moje potrestání.

Přivlastňovali si pravdu
Já měl na střet na Národní třídě jiný názor. Do-

mníval jsem se, že byl dlouhodobě připravován le-
vicovými radikály, kteří odsuzovali řídicí systém
Slušovic a měli obavy, že generální tajemník ÚV
KSČ Miloš Jakeš a já ho prosadíme ve společnosti.
Chtěli zvrátit vývoj a vrátit vše do minulosti. Opozici
a kapitalistickému Západu se slušovický systém
rovněž nelíbil. Dokladoval úspěchy demokratic-
kého socialismu, vysokou produktivitu práce, uspo-
kojování potřeb družstevníků. To oni nepotřebovali.

Ve své „Reportáži psané na obrátce“ psal na jaře
v roce 1989 Jiří Ruml v Lidových novinách, že
„švestky na Vysočině dozrávají později“ a kladl si
otázku do „jaké stáje patřím, zda budu ministrem
vnitra“. Takový návrh mně předložil v květnu 1989
ředitel Prognostického ústavu Walter Komárek.
Návrh jsem jednoznačně odmítl.

Agrokombinát Slušovice 
jako nástroj boje

Radikálové a labužníci moci se spojili s někte-
rými činiteli opozice a společně „bojovali“ proti
všem, kteří prosazovali Slušovický systém zalo-
žený na využívání vědeckotechnického rozvoje.
S tímto systémem jsem měl možnost se podrobně
seznámit při mé práci ve Zlíně. Prosazoval jsem ho,
obhajoval. Z jejich zkušenosti byl koncipován pro-
gram stranické práce ve Zlíně. Byl orientován na
mikroelektroniku, biotechnologii a životní pro-
středí. Orientace na vědu, techniku a pokrok, to
byly významné reformní kroky. Korespondovaly se
zkušenostmi Lednové politiky KSČ roku 1968. Byl
jsem však odvolán a zařazen do centra.

Ani v centru na ÚV KSČ jsem svoje přesvědčení
neměnil. S velkou podporou tehdejšího tajemníka
ÚV KSČ M. Jakeše, byly zkušenosti Slušovic za-
řazeny do jednání sekretariátu ústředního výboru
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KSČ, s cílem je zobecnit ve společnosti. Mnohým
konzervativcům se tento počin nelíbil. Měli obavy,
že se adaptuje kapitalistický systém. Tak pomlou-
vali a odsuzovali každého, kdo systém Slušovic
podpořil. Byl to však pokrokový systém, přinášel
konkrétní vynikající výsledky v ekonomické i so-
ciální oblasti. O dobrém zaměření práce ve Slu-
šovicích jsem byl hluboce přesvědčen
a podporoval je. Když jsem pracoval ve Zlíně
a Slušovice byly kritizovány ze všech možných
stran, ze Zlína, z jiných okresů, z kraje i z centra,
rozhodl jsem se ustavit komisi z odborníků z vy-
sokých škol a centrálních orgánů. Komise odbor-
níků si stanovila téma analýzy: „Vliv slušovického
řídicího systému na intenzitu zemědělské vý-
roby.“ Měl jsem zájem, aby posoudili, zda slušo-
vický systém brzdí rozvoj společnosti anebo
naopak přispívá ke zrychlení rozvoje. Práce za-
čaly s velkým zaujetím. Postupně však analýzu
stále někdo nahlodával, snažil se práci komise
zpomalit, zlikvidovat. Dokonce jeden pracovník
ideologického oddělení ÚV KSČ mě řekl, abych dal
ruce pryč od Slušovic, nebo špatně dopadnu.
Otevřel jsem mu dveře z kanceláře, aby bez po-
zdravu odešel. V jedné etapě to vypadalo, že se
analýza nedokončí. Analýza se však dokončila.
Cesta slušovických byla podpořena!  Doloženo
fakty, že jejich cesta nebrzdí společenský pokrok,
ale naopak zrychluje. Vědeckotechnický pokrok,
kázeň, přesvědčení, využití vědeckotechnického
potenciálu bez ohledu politického přesvědčení či
náboženského vyznání, velké pracovní úsilí, in-
tenzita práce, víra v pokrok, potřeby uspokojovat
všechny zájmy a potřeby družstevníků, slavila ús-
pěch. Analýza se stala významným politickým ar-
gumentem. Byla oceněna obrovská práce
představitelů Agrokombinátu. 

Činitelé v Praze a okolí hledali
nebezpečí ve Slušovicích

V Praze začali odpůrci rozšiřovat informace,
že M. Jakeš, já a další chceme ovládnout vedení
KSČ spolu se slušovickými představiteli a zmocnit
se moci ve státě. Přicházeli i s tezemi, že jsem ne-
gramot a debil, který chce zavádět stalinismus. Ve
Slušovicích prý neexistuje demokracie. Ta ale spo-
čívala v možnosti každého zúčastnit se družstev-
ního procesu, uplatnit své vzdělání, zkušenosti
a schopnosti. Technologický proces ale vyžadoval

kázeň, přesné plnění jednotlivých částí pracovního
procesu. To nemohl být chaos a obecné „plácání“.
V centru jsem získával podporu mnoha intelektu-
álních vrstev, ale také odsuzování, především ze
strany nejvyššího činitele pražské stranické orga-
nizace i některých činitelů v ústředním výboru KSČ.
Ti většinou nevěděli, o co ve Slušovicích jde, jakých
dosahují výsledků, a proč jsou tak dobré. Výsledky
tohoto Agrokombinátu neznali ani disidenti. Ti se
báli, aby řídicí systém Slušovic se nestal rozhodu-
jící pro další vývoj u nás. Ono se tak stávalo i dříve.
Při mém nástupu do Zlína v roce 1984 jsem obdržel
úkol, mimo likvidace Agrokombinátu a omezení či
odstranění docenta Čuby, také úkol informovat
nadřízené orgány o jejich vazbách na předsedu fe-
derální vlády L. Štrougala. Ten podporoval slušo-
vický systém, věřil v jeho úspěšnost. Proto i v roce
1989 staré i nové síly deroucí se k moci likvidovaly
Slušovice a všechny „slušovické nitky“ v Praze.
Různí „bojovníci“, kteří ho pomohli rozbít, zřejmě
dodnes neznají onen systém, ale vnášejí do spo-
lečnosti různé prvky západního světa. Dnes ke Slu-
šovicím mlčí, protože získali moc. Doporučuji
přečíst si knihu Františka Čuby a Emila Divila
„Cesty k prosperitě“. Vydalo ji nakladatelství Svo-
boda v roce 1989. Je to rovněž způsob, jak se blíže
seznámit s výsledky jejich práce. 

Moje kroky za prosazování slušovického
systému ve společnosti se nelíbily ani opozičním
silám, tamní úspěchy jim překážely. Strašily je
obavy, že Slušovice získávají ve společnosti jméno,
vysokou autoritu, že schopní činitelé Agrokombi-
nátu mohou ovládnout za pomoci M. Jakeše
a mne, ale i L. Štrougala, významné funkce ve spo-
lečnosti. Opoziční síly měly jiné mocenské zájmy.
Měli jinou vizi, proněmeckou a promonarchistic-
kou. Aby získali veřejné mínění, tak se sice se ohá-
něli T. G. Masarykem a jeho první republikou, ale
ta jim v podstatě vadila, stejně jako sám T. G. M.
V jejich směřování jsem jim překážel. Měl jsem
zájem obnovit mnohé z politiky Ledna 1968, o což
jsem se snažil v okresech, v krajích, i v centru.  

K porážce pokroku měl 
posloužit 17. listopad

Pro ně, i pro ty pražské stranické a svazácké či
konservativní síly, měl být 17. listopad 1989 poráž-
kou všech, kteří se angažovali za demokratické
prvky socialismu, za prosazování řídícího modelu
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Slušovic. Měl být současně oslavou jejich vítězství.
Za tím účelem měli jít akademičtí funkcionáři vy-
sokých škol do průvodu studentů v slavnostních
talárech. Někteří činitelé KSČ čekali v bytech, až
budou povolání mluvit k národu. Představitel praž-
ské stranické organizace M. Štěpán mínil osvítit
budovu ÚV KSČ a „posvítit si na revizionisty v ÚV
KSČ“. První návrh rezoluce na podporu střetu na
Národní třídě byl sepsán u generálního tajemníka
ÚV KSČ M. Jakeše za účasti M. Štěpána. Ze všech
událostí, z útoků a lží, namířených proti mně, mne
22. listopadu 1989 postihl druhý infarkt, po němž
jsem byl upoután v nemocnici na lůžko. Moje poli-
tická kariéra tímto dnem skončila.
(První infarkt mě postihl již v srpnu
1989).  

Bez ohledu na zdraví
se útočilo

Ležel jsem na intenzivním oddě-
lení nemocnice. Nepřátelská maši-
nerie proti mně ale pokračovala.
Z pražských kruhů městského vý-
boru KSČ vyšla zpráva, že stojím
v čele „druhého centra v KSČ“! Ne-
uvěřitelná lež.  Složitá hra, hledání
třídního nepřítele se rozvíjela! Z bu-
dovy ústředního a městského vý-
boru KSČ byly organizovány aktivity,
aby i z míst, kde jsem dříve pracoval
a bydlel, byly posílány dopisy, abych
byl řešen, odvolán, nepřipuštěn do žádných funkcí,
trestán.  Moje děti chodily s obavami kolem nástě-
nek v okresním městě ve Žďáru nad Sázavou. Byly
tam vylepovány články o „mých hrubostech“,
o kterých jsem ale nic nevěděl a ani vědět nemohl.
Přicházely anonymní dopisy domů. „Zhyň, ty par-
chante!“, „Oběs se, ty sviňo!“ „Ve Žďáře a ve Žďár-
ských strojírnách nikdy a s ničím neuspěješ!“ Byl
to můj mateřský závod, kde jsem dříve pracoval.
Tento dopis psalo OF na čele s bývalým komunis-
tou! Všude byla zloba, nenávist, na konci s přáním
mé smrti. Dopisy mne urážely a zasahovaly hlu-
boko do srdce.

Do boje proti mně se pustil i šéfredaktor Mladé
Fronty, později Lidových novin, novinář Libor Šev-
čík. Ve své úvaze projevil radost, že jsem defini-
tivně pryč z politiky, a to prý chybělo málo, a mohl
jsem „zasednout na stolec nejvyšší.“ Odepsal jsem

mu, aby neměl strach. Na stolec nejvyšší nikdy ne-
zasednu. Na takovou eventualitu musí být nejméně
dva. Jeden, který navrhuje, druhý, který přijímá
a pak ho musí někdo schválit. Nic z těchto aspektů
nebylo k disposici. Já takový zájem nikdy neměl
a nemám, nemusí mít strach. Neurvalé články
psaly i jiné tiskoviny.

Výslechy se staly součástí
mého života i v nemoci

Začaly výslechy. Pražská městská prokuratura
mě vyslýchala, ač jsem s tím neměl nic společ-

ného, za pozvání Lidových milicí do Prahy. Žád-
ného jednání kolem pozvání jednotek se
nezúčastnil. Následně jsem byl obviňován a vy-
slýchán generální prokuraturou, že jsem přímo
řídil Státní bezpečnost. Dokonce prý to tvrdil při
výslechu i V. Mohorita a l. Adamec. Následovaly
výslechy v parlamentních komisích. Byly také za-
jímavé. První komise zkoumala zda jsem neřídil
politruky v SNB, zda jsem se znal a spolupracoval
s Mohoritou, jak jsem řídil střet na Národní třídě
apod. Moc o děni nevěděli tak zkoumali. K výsle-
chu pozvali i bývalého vedoucího bezpečnostního
odboru oddělení, které jsem vedl. plk. Zajíček.
Byl to důstojník, kterého v souladu se stanovis-
kem generálního tajemníka ÚV KSČ M. Jakeše,
jsem poslal z aparátu ústředního výboru KSČ
zpět na ministerstvo vnitra.  Při výslechu a do-
tazu na mě prohlásil, že Hegenbart důsledně
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dbal, aby pracovníci aparátu ÚV KSČ nezasaho-
vali do kompetencí činitelů vnitra, armády
a ostatních rezortů, které spadaly do působnosti
oddělení. To se členům dohlížecí komise nad vy-
šetřování událostí 17. listopadu nelíbilo a prohlá-
sili, že udělali chybu když pozvali tohoto
důstojníka. Oni potřebovali, aby mluvil v můj ne-
prospěch.  On ale znal pravdu, fakta. Druhá par-
lamentní komise, už vyšetřující události 17.
listopadu 1989, mě rovněž pozvala. Musel jsem
vyprávět, co vše jsem v životě dělal a jak jsem
„řídil“ a dával rozkazy ministerstvu vnitra, ar-
mády apod. Hledala i můj podíl na událostech 17.
listopadu 1989. Nikdo tehdy nechtěl věřit, že
jsem v Praze nebyl a dění na Národní třídě nic
nevěděl. Pan Jiří Ruml, předseda této vyšetřovací
komise dokonce zašel do vězení za
obviněným M. Štěpánem kde mj. hovořili i o mně.
Pan Ruml po té napsal (parafrázuji), že M. Štěpán
nemůže obdržet vysoký trest, neboť jsou tu jiní,
kteří by měli obdržet vysoké tresty.

Jedno pozdní odpoledne přijelo k mému domku
auto se třemi příslušníky SNB. Prokázali se průkaz-
kami.  Chtěli, abych s nimi odjel na večerní výslech
na ministerstvo vnitra. Prý mě po výslechu dovezou
domů. Odmítl jsem a řekl jim, že mám příští den
zdravotní kontrolu v nemocnici a že jsem po srdeč-
ním infarktu. Chtěli vidět moji neschopenku. Ptali
se, kdo mě léčí a proč, zdali jsem neonemocněl
zrovna v těchto dnech, kdy mám být vyslýchán. Po
mém odmítnutí se vzdálili na několik metrů, a poti-
chu se radili. Odjeli pak bez dalších slov. Kdybych
s nimi jel, možná bych se domů už nevrátil. 

Domovní prohlídka i za účasti
právního zástupce M. Štěpána
V následných květnových dnech, v dopoledních

hodinách, v době kdy jsem se připravoval na zdra-
votní kontrolu do nemocnice, přijela k mému
domku „šestsetřinácka“. Tři vyšetřovateli generální
prokuratury a právní zástupce obviněného M. Ště-
pána. Účast právě tohoto pána se mně zdála po-
divná. Vyslýchali mně, hledali listinnou
dokumentaci ze 17. listopadu 1989! Dle výpovědi
obviněného M. Štěpána je prý v mém držení. Do-
kumentaci hledali ve všech pokojích, ve skříních,
v kredenci, ve špajsce i ve chlévě, kde jsem měl
slepice a králíky. Nic nenašli, a ani nemohli najít.
Druhý den jsem napsal dopis předsedovi komise,

která dohlížela nad vyšetřováním 17. listopadu
1989. Protestoval jsem a žádal ho o pomoc vůči
nespravedlnosti. Mj. jsem psal: „Nenacházím slov,
jak vyjádřit hluboké rozhořčení a politování nad
hrubým, zákeřným, nebezpečným obviněním, které
má zřejmě napomoci k justičnímu omylu. Nena-
cházím slov, abych vyjádřil rozhořčení nad skuteč-
ností, která se dá přirovnat jen k nejtemnějším
údobím naší historie, která mě vede k degradaci,
na samý okraj zkázy.“ 

Můj protest i odvolání bylo zbytečně.  Obdržel
jsem dopis od prokuratury, že prohlídka domku
a příslušenství byla oprávněná, a další odvolání je
nepřípustné.

Pokračoval výslech na vojenské prokuratuře.
Měl jsem vysvětlit svoji účast při střetu s demon-
stranty na Národní třídě, řízení armády a Státní
bezpečnosti, a také moji touhu stanout na stupni
nejvyšším. Vrcholem bylo pozvání k výslechu
v kauze Milady Horákové. Nevěřil jsem svým očím
ani uším. V té době mně bylo 17 let a o paní Horá-
kové ani o politice jsem nic nevěděl, tehdy jsem se
o to nezajímal. Byl jsem aktivním sportovcem. Vy-
šetřovatelka prokuratury se sama divila, proč jsem
pozván k výslechu v této záležitosti. Ptal jsem se
sám sebe, kam až sahá lidská hloupost, nenávist,
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pokus i znevážení, snaha o likvidaci člověka? Vzpo-
mněl jsem si na vyprávění některých pamětníků.
Říkali, že právě pan Jiří Ruml, předseda komise pro
vyšetřování událostí 17. listopadu 1989, byl v době
souzení Milady Horákové redaktorem Českoslo-
venského rozhlasu. Z radia prý vybízel, aby pracu-
jící posílali rezoluce požadující trest smrti pro
Miladu Horákovou. Proč ale vyšetřovala prokura-
tura mě? Dodnes to nevím.

Helikoptéra Policie 
cesty k zastrašení?

Nečekaným zážitkem byl přelet helikoptéry Poli-
cie nad mým domkem a její přistání vedle něho. Děti
se utíkaly podívat, co se děje. Posádka vystoupila,
vykouřila cigaretu, po té nastartovala helikoptéru
a znovu odletěla. Asi 100 metrů před mým domkem
hlídkovalo auto SNB s posádkou. Provokace, zastra-
šování? Další výslech byl k smíchu, ale i k pláči. Byl
jsem vyšetřován, k problémům automobilky Mladá
Boleslav, s kterou jsem neměl nic společného, a také
za to, že jsem od ministra zemědělství prý pobíral
maso ze zvěřiny. Maso z divočiny jsem nekonzumo-
val ani ho neměl rád a žádné „kšefty“ s ním nekonal.
Bylo to podivné! Ze Žďáru jsem obdržel další ano-
nym, který mně oznamoval: „Tentokrát prokuráto-
rovi z lopaty neutečeš!“ Z Prahy jsem obdržel
anonym, který mě oznamoval mj.: „Dostaneš 20 let,
jak jsi to navrhoval jiným!“

Televize a publikace Polojasno
Prvním překvapením bylo pořad naší televize

Čech – mat. Pořad převzala z britské stanice BBC.
Oznámila, že impuls k pohybu ve společnosti dal
Hegenbart s Lorencem, kteří v lednu 1989 sepsali
dokument k aktivizaci komunistické strany ve spo-
lečnosti. Když jsem protestoval, tak ředitel televize
pan Kantůrek mně odepsal, že šlo o uměleckou vizi
britských dokumentaristů. Ano, oddělení sepsalo
dokument, který měl po lednových událostech roku
1989 aktivizovat práci komunistické strany. Dopo-
ručilo, aby i nejvyšší činitelé komunistické strany
a státu šli mezi mládež, mezi studenty na vysokých
školách, do závodů, okresů a krajů a vysvětlovali
program komunistické strany, eliminovali vliv opo-
zičních sil. Prací se zúčastnil i A. Lorenc, který po-
mohl formulovat příčiny nespokojenosti obyvatel
a mládeže. Dokument byl předán generálnímu ta-
jemníkovi M. Jakešovi pro potřeby předsednictva

KSČ. Naše návrhy byl ale shozeny ze stolu, vráceny.
Začala se ale rozvíjet fáma, že chci být generálním
tajemníkem. Různé pomluvy a lži!

V jednom televizním pořadu pod názvem “Co týden
dal“ vystoupil historik  docent Mlynárik. Kamerou se
nechal snímat před archivem ústředního výboru KSČ
a jeho oddělení, které jsem vedl. Já jsem takovou
možnost neměl byť jsem pracoval na ústředním vý-
boru KSČ. Byl jsem tam jen jednou. Po přísném

schválení nadřízených jsem si, pro vlastní informaci,
vyhledal materiály bývalých členů KSČ z padesátých
let a později, tehdejších aktivních předních disidentů.
Přečetl jsem si jejich  minulá prohlášení o vztahu ke
KSČ. Ubezpečovali, že nikdy v životě nezradí ideály
komunistické strany, zůstanou jim věrni po celý
život…. Mé pozornosti neuniklo tvrzení pana docenta
Mlynárika o možné rekonstrukci mnohých materiálů
oddělení, které jsem vedl. To už bylo z historie také
známo. Výrok jsem považoval za nebezpečný. Že by
chtěli dodatečně vyrábět materiály, aby mohli zdoku-
mentovat údajnou moji trestnou činnost? Sedl jsem
a panu Mlynárikovi napsal dopis. Informoval ho o ne-
bezpečnosti záměru a ujistil ho, že žádný archiv od-
dělením, které jsem vedl nebyl likvidován. Nebyl
důvod. V další dny pan historik se objevil znovu na
obrazovce a divákům ukazoval dopis s mým podpi-
sem. O dalších výsleších na ministerstvu vnitra kde
jsem měl podávat vysvětlení už nebudu psát.
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K překvapení občanů vyšla publikace pan Bar-
tušky POLOJASNO.V ní jeden z členů komise citoval
údajná slova Václava Havla: „Toho Hegenbarta ne-
chte na pokoji. Ten nám moc pomohl, ale zatím
o tom nemůžeme mluvit…“ Nehorázné tvrzení.
S V. Havlem jsem neměl nikdy nic společného,
nikdy se s ním nesetkal. Oproti jiným vedoucím či-
nitelům KSČ a vlády ČSSR jsem ho neuznával. Pa-
matoval jsem si ho z roku 1968 a znal názory na
něj od tehdejších mnohých politiků. Byl jsem
v Praze na vysoké škole politické, kde se koncipo-
val i Akční program KSČ a koncepce polednové de-
mokratické politiky KSČ, v tomto duchu jsem psal
diplomovou práci na katedře filosofie. Co tím Vác-
lav Havel myslel? Chtěl zlikvidovat a narušit moji
autoritu uvnitř komunistické strany, dát podnět, aby
mě členové strany nenáviděli? Útok z druhé strany
provedl na Staroměstském náměstí v únoru 1990.
V projevu dal podnět k likvidaci nejen Agrokombi-
nátu Slušovice, ale i jeho „všech nitek“ v Praze.
Samozřejmě, že měl na mysli M. Jakeše a mě, ale
i všechny, kteří podporovali úspěšný slušovický ří-
dicí systém. Přesto, že Agrokombinát Slušovice do-
sahoval vynikajících výsledků, a překračoval
výsledky i mnohých západních zemí, byl také ne-
náviděn. Ti lidé jeho úspěchy vůbec neznali, ale
útočili a pomlouvali. Slušovice překračovaly i pojetí
demokratického socialismu z roku 1968, dávaly
mu širší rozměr. Opoziční síly se upínaly k Ně-
mecku a k USA. Svoji (respektive naši) budoucnost
viděli i v obnovení monarchie. Jiří Ruml v jednom
výtisku jeho lidových novin napsal mimo jiné, že je
potřeba „rozbít“ okolí M. Jakeše. Koho tím myslel?
Přece mne! Za pozornost stojí stať Beáty Berní-
kové, otištěná ve Studentských listech, které vydá-
vala UK pod názvem: „Čubův slušovický syndrom“.
Psalo se v ní také: „…že pán Hegenbart bol v Slu-
šoviciach vítaným hosťom, svědčí ten fakt, že v ro-
koch 1988 a 89 tam zriadil výcvikové stredisko pre
„bojůvky“, kterých členovia boli něskór  nadsazo-
váni do demonštrácií ako provokatéri. V roku 1988
KSČ zachvátil ošial Gorbačovskej perestrojky a tito
ludia boli cvičení aj pre usporiadúvanie „diskus-
ních fór“ a nadsazovani do občanských iniciativ.
Jedno takových školiciacích stredísk bolo aj vo
Slušoviciach…“  V této stati byla otištěna i další
zajímavost: „…Zatial nemáme preukazaťelné pod-
klady pre spoluprácu Slušovic s Hegenbartovou vě-
deckotechnickou rozviedkou ÚV KSČ. Niekolko
svedkov však tvrdí, že táto spolupráca bola usku-

tečňována na základě osobních kontaktov a vazieb
medzi Čubom a stranickými predstavitelmi, ktorí
13. oddělenie viedli, konkrétne s Hegenbartom…
.“

V roce 1988 jsem byl stále místopředsedou
české vlády pro vědeckotechnický rozvoj a žádný
výcvik nikoho jsem neorganizoval. Když jsem na-
stoupil na ÚV KSČ, tak žádná vědeckotechnická
rozvědka neexistovala. Studentka Beáta Bernkova
byla později tiskovou mluvčí českého ministra
vnitra pana Rumla. Napsal jsem jí dopis prostřed-
nictvím Studentských listů. „…Zakládáte nová pa-
desátá léta likvidace lidí bez jejich poznání, bez
znalosti jejich skutečné činnosti? Takový přístup je
charakteristický pro intelektuálního pracovníka?
Kdo Vám dal pokyn spojovat mé jméno s FMV? Pro-
sím o objasnění Vámi uvedeného konstatování ve
Studentských listech, jeho doložení. Zároveň pro-
sím o odpověď, kdo Vám a právě Vám, dal právo
o mně falešně psát? Vaše nebezpečná tvrzení po-
važuji za hrubou urážku mé osoby. Vaše tvrzení je
absurdní. Žádám Vás o vysvětlení, uvedení zdroje
této nekalé informace, a její odvolání…“

V listopadu 1991 ve Studentských listech byla
zveřejněna tato odpověď: „Pane Hegenbarte, já
zírám. Beáta Berníková.“ 

Zíral jsem já, hledal souvislosti komplotu. Možné
propojení vůdců pražské stranické organizace, di-
sidentů, studentů, svazáků a některých konzerva-
tivních sil v KSČ.

jsem požádal, po dvou infarktem o invalidní dů-
chod. Po velkých peripetiích a také úšklebcích mně
byl přiznán částečný invalidní důchod ve výši
1.331,- Kč… 

Ale i tak jsme žili s manželkou spokojeně. Pě-
stoval jsem brambory a choval domácí zvířectvo.
Útoky na moji osobu ale ani potom neustaly. Man-
želka to vše těžce nesla, stejně jako naše děti.
Předčasně mi pak zemřela.

A současné dění ve společnosti? Změnili se jen
lidé, kulisy. Už se zase objevují různá spiknutí,
a zdá se mi, že jsou vytypovávání lidé, kteří nevy-
hovují nositelům tzv. „skutečné pravdy“. A objevuje
se snaha tyto odpůrce odstranit. Jakoby se vše
opakovalo a lidé mlčí. Bojí se? Vše tkví v chování,
v jejich charakteru. Zlepšení může nastat, když bu-
deme čestní, pravdomluvní, odvážní, věrní své
vlasti. Zatím to spíš vypadá, že mnozí pracují jen
na svém vlastním prospěchu. A úděl ostatních je
jim lhostejný. 2019 
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Václav Kašpar
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz, a další…
Datum: 17. 5. 2019
Spojenecké vlajky
Milí a milé,
nečekaně se Vám hlásím s víceméně aktuálním videem.
Přední člen politické nátlakové skupiny Kaputin - spolku to pana Peszyńského - v České republice

usedlý Holanďan Van Gemund, je plný elánu. Už mu nestačí vyhazovat po nocích do košů květinové piety
ve státních barvách od vedoucích činitelů naší České republiky. Tentokrát se mu znelíbila v Karlových
Varech vlajková výzdoba k výročí osvobození. A jak je jeho zvykem, dal si to i natočit. Stáhli ze stožáru
na pietním místě ruskou vlajku.

Zcela uhozený je ovšem ten přídavek, kdy kumpáni vymontují z kytice svatojiřskou stuhu, symbol od-
vahy ruského vojína už z carských dob, a odnesou ji - zřejmě do odpadkového koše.

Adresu videa máte zde: www.facebook.com/Antimajdan/videos/978474792314875/
Ještě s ní budu teď obtěžovat pana ministra vnitra. A ministra zahraničí. Třeba si udělají při pátku čas

se na to mrknout.
Mějte se radostně, za týden jdeme k eurovolbám. Tedy já nejdu nikam, přenosná volební schrána čili

urna přijde za mnou. Ať se Vám vede!
Váš neutuchající
VÁCLAV KAŠPAR

Od: kristek_jan@centrum.cz
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 21. 4. 2019 8:36:35
Předmět: Článek
Ahoj Honzo, 
posílám slíbený článek pro příští Lípu „Jak to

říct ještě jednodušeji“. 
Včera jsme se s Richardem mořili s tou naší tis-

kárnou HP asi pět hodin a při tom si dost popoví-
dali. Bude mi to i inspirací k dalšímu článku "Proč
spolu s budoucností zrušili i přítomnost a minu-
lost". Pro další číslo Lípy, které – jak doufám -
bude. 

S Richardem se samozřejmě na mnohém ne-
shodneme. Je to těžké, jak je ta mladší generace
postižena asexuální kontrarevolucí. 

Na jednu stranu je hezké, když chce někdo pro
svět něco dělat, na druhou stranu je smutné, když
k tomu chce nevědomě použít nástroj, podstrčený
protivníkem. Na jednu stranu mu jako veganovi
vadí, že jehovisti jedí maso a živočišné produkty
vůbec - podobným způsobem, jako zase jim vadí,
že někdo neodsuzuje krevní transfúzi. Na druhou
stranu jak jehovisti, tak vegani vykreslují velmi po-
dobnou představu budoucnosti - takových těch
usměvavých amerických rodinek, hladících pandy.

Moje představa o světovém míru je trochu jiná. Na
jednu stranu dokáže být Richard kritický k tomu,
jak věřící považují boha za "jistotu", na druhou
stranu považuje monogamii za naprosto nezbytnou
pro to, "aby se člověk naučil druhému důvěřovat,
aby pak mohl důvěřovat vesmíru." 

Richard by chtěl udělat nějaký seminář, nevím
ale, jaký by byl o něj zájem. Podle mě by mohl být
přínosný navíc pouze tehdy, kdyby tam přišli lidé,
kteří by mu poskytli i zpětnou vazbu. Vidím pro-
blém v jeho metodice, "zkušenosti, že semináře
kratší než 3 hodiny nemají cenu". Myslím, že lidé
si pak chtějí ze semináře "něco odnést" ani ne tak
z důvodu přínosnosti, ale z důvodu investovaného
času. Také jeho touha po vybudování nějaké struk-
tury podle vzoru multilevelu, mi poněkud "zavání". 

Potvrdil jsem si to, co dlouho říkám, že další stu-
peň vegetariánství není veganství, ale volná láska.
Veganství není ani tak další krok ve výběru stravy,
kterým by člověk méně ubližoval, ale rozhodnutím
se pro "bezzubost". Ať si vegani připadají jako se-
bevětší hrdinové, ve skutečnosti je budou "mocní"
přinejmenším tolerovat (až na nějaké to bubu jen tak
na oko) - nebo ještě spíš používat ke svým účelům. 

Zatím se měj. 
Jan KRISTEK
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Tak jsem včera zvednul zadek, vytáhl motorku
a čekal na Vlky na dálnici v Průhonicích. Nás Čechů
tam bylo přes 140, žádný hovada, lidé samotáři, nebo
po třech. Každý chtěl něco udělat než jen čumět na
TV, a nebo jen psát. Čekalo se na kluky z Ruska přes
2 hod.. Naši celníci jim dávali kapky, Rakušani v po-
hodě. Mezi lidmi třeba 70 letý profesor z K. university
- pro představu, každý mohl diskutovat, bylo to super,
ale ta jízda 300 motorek - což nikde nikdo radši neu-
kázal, ačkoliv nás natáčelo tolik kamer. To bylo nepo-
psatelné Pražané vycházeli z restaurací, každý mával,
kuchaři, číšníci, řidiči  autobusů a na Václaváku pár
zoufalců pod taktovkou  Schapira a toho nešťastníka
Štětináče, bylo jich tam 20 negativních. Ostatní ra-
dost. Když se nad tím Štětinou zamyslím, je mi ho fakt
líto, chtěl určitě plný Václavák a musel tam být s 20
feťákama a studentama. Když jsem ho viděl ve zprá-
vách večer, hluboce ho lituji. Pak průjezd přes Vino-
hrady. Všude lidí kolem, paráda a na Olšanech čekalo
v ohromném houfu určitě přes 500 lidí a každý z nás
musel projet po jednom v uličce mezi nimi. To se nedá
popsat. Opravdu i já, co jsem zvedl zadek a sedl na
motorku, jsem se cítil jako vítěz. A na hřbitově, když
člověk jde kolem stovky hrobů ruských vojáků, vzorně
upravených, tak Vám to dojde ještě víc. Ty lidi tam, to
bylo opravdu fantastické. Vše absolutně prosté a při-
rozené. Každý z lidí včera musel čekat hodiny a každý

to vydržel a stálo to za to. Chci Vás tady poprosit: příští
rok dám všem vědět, odkud se jede a přijeďte, zved-
něte se, udělejte si čas, je jedno jestli autem, na mo-
torce. Tolik řidičů co troubilo na podporu. Včera to byl
opravdu boj za svobodu a to stojí za to. Cítit, že nás je
opravdu hodně, to je super pocit. Všechny Vás to na-
bije. Mě se taky  nechtělo, ale to, co plkala ČT, že nás
osvobodila nějaká spojenecká armáda v čele s Polá-
kama, už byl poslední kousek. Tak děkuji všem na
motorkách a všem lidem kolem silnice, na mostech
a taky světe div se, policajti, normálně nám pomohli.
Byl příkaz, ať tam nejedeme, a ti policajti na motor-
kách a v autech nás decentně provedli všude bez bu-
zerace atd.. Chvála bohu, jestli se probouzí i v policii
normální lidé a ne magoři, jako politici.  Perlička na
závěr - v ČT mají bobky, tak tam s kamerou dorazila
neoznačená dodávka se třemi holohlavýma tlustýma
pupkáči, jeden z nich kameraman. Serou všichni stra-
chem, politici, televize, realita je ale úplně jiná. Včera
naprostá pohoda, ty kluci ruský taky super, a poslední
dík RED EYE CRUE. Dovoluji si Vám poslat fotografie
z dnešního položení květin k památníku padlých so-
větských vojáků při osvobozování Československa.
Předpokládám, že Česká televize to jako obvykle ne-
ukáže. Někteří motorkáři, co přijeli s Nočními vlky,
měli české vlajky, měli i vlajky Kazachstánu apod.
Akce proběhla naprosto klidně. 

Položení květin na Olšanech s Nočními vlky
ROMAN HRONEK      
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Byl 1. Máj, nezájmu a nenávisti čas
PETR BURDA

Ve středečním ránu 1. května jsem si pobrukoval
část starého Nohavicova songu. Pětkrát do týdne
máme v metru rande/ jak se tak míjíme, jsme pro-
tilehlý tandem/ já vlevo, ona vpravo/ držíme se
madla/ jí čeká Rudé právo a mně padla/ a schody
jedou a nechtějí stát/ na stanici Jiřího z Poděbrad.

Po Letné, Džbánu a Křižíkově fontáně se komu-
nisté poprvé sešli na náměstí Jiřího z Poděbrad.
V lokalitě světoznámého Plečnikova kostela, far-
mářských trhů a nově zrekonstruovaných domů,
kde se platí měsíční nájemné třeba až ve výši pa-
desát šest tisíc korun českých. Třeba také proto,
že na chodbách jsou sádrové sochy, které mají
podtrhnout moderní zámecký styl bydlení. Už dole
v metru jsem slyšel výtku, že nová lokalita nebyla
například v Haló novinách tak často připomínaná,
takže to může být nevídaný úlet. Antikonfliktní tým
a policisté na koních mě ubezpečili, že jsem na
správném místě. Televizní štáby si v davu našly
mírně shrbeného muže v dlouhém kabátě, v klo-
bouku, bez hole a bez brýlí, kterému bude v září
devadesát sedm let.  Pokud jste hádali Miloše Ja-
keše, tak jste hádali správně. Do několika mikro-
fonů několika zpravodajských štábů řekl, že Andrej
Babiš si nevede špatně, že je dobře, že jsme v Ev-
ropské unii a nebýt listopadové změny v roce 1989,
mohli jsme být ekonomicky ještě dál. Jiří Dolejš
neladil svůj projev ideologicky, ale na běžně ověři-
telných údajích popsal současnou realitu. Přirovnal

bych to k památnému článku Miloše Zemana
z roku 1989. Na podstatně menší ploše potkávali
známí známé, představili se někteří kandidáti do
eurovoleb, incidentu s pepřovým sprejem a antiko-
munistickými provokatéry bych nepřikládal žádnou
váhu, co mě však vytočilo, byla opět jimi vypískaná
Píseň práce. Nevím, zda mávači vlajkami Spoje-
ných států amerických, Izraele, Severoatlantické
aliance a Evropské unie jsou aktivisté, nebo kýmsi
placení, ale určitě mají instruktory, kteří by jim měli
vysvětlit rozdíl mezi Internacionálou a Písní práce,
na kterou si nenechají v Rakousku či Spolkové re-
publice Německo sáhnout. V pravé poledne, jako
každou první středu v měsíci, proběhla zkouška
sirén, ale to já už byl zase v Lidovém domě překva-
pený prázdným dvorem a potěšen perfektním vy-
stoupením Václava Neckáře. Škoda, že zpíval
pouze pro padesát lidí, a to ještě včetně pořada-
telů. A tak se nedivte, že Svátek práce jsem tento-
krát označil za 1. Máj, čas nezájmu a nenávisti. 

Jinak to vypadalo o pět dnů později. Jako každý
rok se sešli lidé u budovy Českého rozhlasu na Vi-
nohradské. Souhlasím, že pietní akt více zajímal
turisty, než Pražany, ale na rozdíl od loňského 21.
srpna byl důstojnější. Bez potupného pískotu a pli-
vanců na politiky. Také zelené věnečky s trikolorou
pro všechny pomníčky na území Prahy mi připa-
daly kvalitnější než jiná léta.  

10. 5. 2019 
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Václav Kašpar 
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz a další (29)
Datum: 10. 5. 2019
A zase týden pryč
Milé drahé, milí drazí, dnes bez dlouhých řečí, myslím, že to vítáte. Materiály se sešly, o to nic, není

jich málo. Výběr si uděláte sami. 
Já mám ještě víc než den zaracha na Facebooku, a to za větu Češi jsou bestie. No nebojte se, to jsem

citoval Adolfa Hytnéra v naprosto protinacistickém komentu. Znáte mě. A uvedl jsem, že to řekl on. (Navíc
koment byl v ruštině, tam nějaký muž nás obvinil, že jsme postavili českou SS divizi. Ne. My jediní z oku-
povaných území - snad kromě ještě Řeků - jsme nevyslali na východní frontu žádnou bojovou jednotku
po boku nacistů. Tak jsem mu odpovídal.) Ale pro experty z Facebooku je to doslova automatické. A na
protesty nereagují.  

No, tak se mějte moc hezky. A udělejte si třeba dobrý grog, jestli smíte. Protože studený máj, v stodole
ráj, ale může to jít na průdušky. 

Váš nealkoholický Václav KAŠPAR
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Téměř sedm set programů a osm set účinkují-
cích z nejrůznějších zemí světa nabídl letošní Me-
zinárodní knižní veletrh Svět knihy. 25. ročník
největšího tuzemského literárního festivalu se
letos zaměřil na Latinskou Ameriku, nabídl řadu za-
jímavých autorských čtení ze Spojených států
amerických, Čínské lidové republiky, Indie, Státu
Izrael, Tchaj-wanu a desítky evropských států. 

Hlavním tahákem jubilejního veletrhu byla Ar-
gentina, Brazílie, Chile, Kolumbie, Peru a dalších
pět jihoamerických zemí a jejich současná litera-
tura. Hlavní hvězdou reprezentující Latinskou Ame-
riku bezesporu byl peruánský romanopisec
a esejista Mario Vargas Llosa, nositel Nobelovy
ceny za literaturu za rok 2010. Jeho kniha Město
a psi byla hitem sedmdesátých let. Rád to slyšel,
když se několikrát představil veletržnímu publiku.
Mario Vargas se zúčastnil diskuse s Hertou Mülle-
rovou, německy píšící nobelistkou rumunského pů-
vodu. Pokud mě paměť neklame, tak se v dějinách
veletrhu na jednom pódiu setkali dva držitelé nej-
významnější literární ceny vůbec poprvé. Vzhledem
k výrazné politicko-společenské angažovanosti
obou spisovatelů to byla debata plná znepokojivých
témat evropské i světové současnosti. Llosa se
jako mladý přidal ke komunistům a marxistům, po-
zději se s nimi názorově rozešel a přiklonil se k po-
litické pravici. Nejvíc ho prý ovlivnil anglický
myslitel rakouského původu Karl Popper, který ve
spise Otevřená společnost a její nepřátelé označil
za úhlavní nepřátele demokracie Platóna, Georga
W. F. Hegela a Karla Marxe. Tématům evropské li-
teratury i myšlení byl vyhrazen celý pavilon Café
Evropa. Letošní hlavní téma veletrhu – Paměť
a vzpomínky – bylo nahlíženo z různých úhlů a po-
litických směrů, ale přesto mi v něm scházel větší
akcent na soužití národnostních menšin uprostřed
většinové společnosti a odlišnosti generačních hle-
disek.

Součástí Světa knihy je každoroční Noc litera-
tury. V Praze letos četli herci Antonie Formanová,
Daniel Bambas, Filip Březina, Igor Bareš, Lukáš
Hlavica, Martin Myšička, Milena Steinmasslová,
Miroslav Táborský, Tereza Voříšková, Vladimír Po-
lívka, Zuzana Bydžovská a další v zajímavých lo-
kalitách druhého pražského obvodu. V Chlupáčově

muzeu, ve Faustově domě, Galerii Pecka, v Tančí-
cím domě, Hlávkově koleji, Hrdličkově muzeu, Jed-
ličkově ústavu, na parníku Vltava, v Kapli svatého
Kříže u svatého Apolináře, v Opatství Emauzy. Přijít
mohl kdokoliv, stejně jako jiná léta se vstupné ne-
platilo. Zazněly tu ukázky z portugalské, švédské,
polské, slovenské, italské, belgické, dánské, rom-
ské (cikánské), španělské, irské, ukrajinské, a dal-
ších sedmi literatur. 10. 5. 2019

Ministr průmyslu Karel Havlíček chce prý zrušit
trvající protiruské sankce, postoj vlády  Andreje
 Babiše je bohužel jiný. Tyto nesmyslné sankce ja-
koby se dotkly i ruské literatury a jejích představi-
telů. Pročetl jsem v deníku Metro celostránkový
seznam letos na Svět knihy pozvaných autorek
a autorů, a nenalezl jediného zástupce této velké
slovanské literatury. Možná že jsem jen nepozorně
četl? Kdepak. To jen nějací havloidi a lepšolidi a ka-
várníci a pravdoláskaři své rusofobní choutky pro-
stě nedokázali potlačit a z Ruska jednoduše vůbec
nikoho nepozvali. Tak pravda a láska zase prohrála
ve střetu se lží a nenávistí, šířenou všemi main-
streamovýni kanály až do úplného zblbnutí, par-
don, vítězství. Sieg Heil! JVP L

Svět knihy 2019
PETR BURDA
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Vzpomínka na kamaráda
JAN DAWIDKO

Můj kamarád Ladislav Faltejsek (narodil se 2.
srpna 1912 v Dolní Čermné /u Letohradu/, zemřel
20. července 1989 v Kostelci nad Orlicí) byl v le-
tech 1929 až 1934 žákem vynikajícího českého so-
chaře profesora Josefa Mařatky v Umělecko-
průmyslové škole v Praze. Jeho socha Pilot z roku
1937 získala první cenu v soutěži mladých sochařů
a stala se majetkem UMPRUM. 

Sochařské portréty vytvářel buď podle živého
modelu, anebo podle věrohodných fotografických
materiálů. Za zmínku stojí alespoň portréty Boženy
Němcové, Petra Jilemnického, nebo jeho otce či
vnučky.

V roce 1939 vytvořil zdařilou sochu sv. Václava
s praporcem před častolovickým kostelem sv. Víta
ve Východočeském kraji. Asistoval také sochaři
Janu Laudovi při přípravě výstavy českosloven-
ského umění v Paříži a u zakázky na sousoší Jana
Amose Komenského pro holandský Naarden, kte-
rou Lauda převzal po svém učiteli Janu Štursovi.
(Z důvodu neustálé nespokojenosti s návrhem
 pomníku Lauda bohužel nedovedl tuto zakázku do
její definitivní podoby). 

V roce 1947 se stal akademický sochař Ladislav
Faltejsek zakládajícím členem Svazu českosloven-
ských výtvarných umělců. Svými sochařskými re-
alizacemi monumentálního charakteru se snažil
vystihnout dobu, ve které jím ztvárněná osobnost
žila. Jeho nejoblíbenější ženskou postavou byla
bezesporu právě spisovatelka Božena Němcová,
kterou ztvárnil v několika svých pracích. Byť třeba
paradoxně zhotovení její sochy pro Červený Kos-
telec v roce 1961, respektive 1962, provázely pro-
blémy. Zápisky v kronice města dokládají, že po
kritice (pár dní před slavnostním odhalením sochy)

musel zdrcený Faltejsek dílo přepracovat, neboť
dle místních i přítomné ministerské komise připo-
mínalo spíš statnou selku, než Boženu Němcovou. 

Faltejskovou další uměleckou polohou byly
drobné plastiky, pamětní desky a figurální pomní-
ková tvorba. Uveďme alespoň díla s názvy Ruka,
Ptáci nebo Horácká matka. Jsou nejenom upřím-
nou výpovědí o jím nastřádaných životních zkuše-
nostech, ale i o vzácných událostech v jeho životě
a soukromí. 

18. 5. 2019
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Původní e-mail ----------
Od: Mikuláš Beňo
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 20. 5. 2019 17:52:22
Předmět: Reakce na čtvrtletník Lípa 1/2019
Všem tvůrcům, podporovatelům, organizátorům produkce naši Lípy upřímný obdiv a dík za tak pod-

nětné a kvalitní dílo v daných podmínkách. V dané realitě je to jako jasný louč sluníčka v divoké tsunami
špíny, lží, nenávisti k bojovníkům za pravdu o tom co bylo, co je, co bude, kam spějeme. Přeji pohodu
a zachování vytrvalosti.  Mikuláš BEŇO   
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Narodil se v roce 1948, bližší datum mi nesdělil.
Jak vím z příkladu hudebního skladatele Antonína
Dvořáka či třeba herce Josefa Dvořáka, tak i s tako-
vým příjmením se lze uplatnit. Dříve než uvedu, jak
se to podařilo Václavovi, učiním drobnou poznámku.

Jeden z Dvořáků mi asi před deseti lety zatelefo-
noval, jestli by mě nemohl navštívit v Psychiatrické
léčebně. Nic neobvyklého. Václav přišel, ale nestě-
žoval si ani na deprese, ani na sousedy, kteří mu pou-
štějí do bytu jedovaté plyny, dokonce ani na
nespavost, ale hovořili jsme o stavu společnosti,
klidně a věcně. Zjistil jsem, že naše názory jsou si
velmi blízké, což nás oba zjevně uspokojilo. Když
jsem později založil web Nová republika a potřeboval
odjet do zahraničí, snažil jsem se vzpomenout na ně-
koho, kdo by mne zastoupil, a každý den dal na web
jeden článek, kdybych se v zahraničí na internet ne-
připojil.

Nebudu vás dlouho napínat, Václav Dvořák sou-
hlasil. Nedával na Novou republiku denně jeden člá-
nek, ale tři, pět, sedm, a tak z původních několika set
čtenářů během prázdninových měsíců přibyly denně
tisíce. Václav neumdléval a vzbudil ve mně zdravou
soutěživost, takže na podzim téhož roku již čtenářů
byly denně desetitisíce.

Jak známo, muži - na rozdíl od žen - o sobě ne-
mluví, a hlavně se nevyptávají, takže i když jsou přá-
telé, nevědí o sobě často ani to, zda jsou ženatí či
rozvedení, kolik mají sourozenců, dětí a podobně. 

A tak teprve nedávno jsem se dozvěděl, že jsme
oba prostřední ze tří synů, že chodil na stejnou zá-
kladní školu na Čapajevově náměstí, nyní opět Lob-
kowiczáku, měl podobné konflikty se stejnou
ředitelkou, bydleli jsme na Vinohradech dvě stě
metrů od sebe, chodili jsme na stejné gymnázium Na
Pražačce, kde ovšem maturoval o pět let dříve, takže
jsme se nepotkali. 

Je sice v důchodu, ale čas naplňuje místy až ho-
rečnou aktivitou. 

Má dva dospělé syny, dospělou manželku, která
provozuje divadlo pro děti, bydlí v rodinném domku
v Kobylisích, a zejména v létě tráví čas na chalupě
na Písecku, kde každoročně spolupořádá divadelní

festival Hostínské divadelní léto, kam zajíždějí ochot-
nické i profesionální soubory.

Václav vede zapsané spolky Nezávislá média
a Přátelé Srbů na Kosovu, a dnes se již z poloviny po-
dílí na webu Nová republika.

Organizuje také poznávací zájezdy na Kosovo.
Studoval Vysokou školu chemicko-technologic-

kou, katedra anorganické chemie (k tomu sám po-
znamenal: „Na organickou chodili týpci jako
Kalousek, tedy nic moc“). Na VŠChT byl krátce, říká:
„Přišel rok 1968 a já lítal po redakcích a stávkových
výborech.“

Absolvoval pak na katedře dokumentární tvorby
pražské FAMU, obor scenáristika a realizace doku-
mentů. Za film o katastrofě na dole Nelson dostal tři
ocenění na Akademia filmu Olomouc 1978. Pozna-
menává: „Moc mne potěšila Cena diváků. Tou dobou
jsem byl lapiduchem na vojenském letišti 5. stíhacího
pluku v Líních u Plzně. Naši stíhači se denně potká-
vali s americkými a německými piloty z Regensburku
(Řezno).“

Laudatio na Václava Dvořáka k udělení
Krameriovy ceny za rok 2019
IVAN DAVID 
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Krátce pracoval na Ústředním ředitelství čs. filmu
jako referent. 

Dlouho pracoval na volné noze. Realizoval autor-
ské filmy pro Krátký film Praha. Monotématické do-
kumenty např. o Einsteinovi, Picassovi, Kainarovi, ale
také o Svazarmu, železničářích, jaderné energetice,
školské reformě atd. atd… 

V roce 1982 vedl filmovou sekci Expedice Ecuador.
Referenční film o vulkanologicko-botanické expedici
na ekvádorské sopky, do pralesa a na Galapágy, ně-
které filmy vysílala ČsT a pak i ČT, například: Želví
ostrovy, Quito – město na sopce,

Od roku 1983 do 1990 působil jako režisér v ČsT
– redakce dokumentaristiky a publicistiky (čili pro-
paganda), do redakce ho vzali na základě dokumentu
Portrét náměstí, což byla historie Václavského ná-
městí. Pracoval na seriálu Kronika života.

V listopadu 1989 byl zvolen do stávkového výboru
a pověřen vedením Vysílání Občanského fóra. K tomu
konstatuje: „Rychle jsem ale vystřízlivěl jako svědek
formování nové vládnoucí elity.“ 

V letech 1990 až 2004 byl majitelem reklamní
agentury ANAKONDA, k čemuž sám poznamenává:
„Bylo to dobré na peníze. Vedl jsem například nej-
větší reklamní kampaň pro privatizační fondy, ale
i pro malé inzerenty, od bot, přes satelitní telefony,
až po energetické nápoje. S touto prací jsem byl však
velmi nespokojen, protože zákazníci se rekrutovali,
jak se říká, z řad novodobých nabobů, snobů, ome-
zenců, vejtahů a veksláků. Když jsem se vrátil k fil-
mování, moc jsem si oddechl.“

V letech 2004 až 2006 sbíral Dvořák materiál
a natáčel na okupovaném jižním Srbsku (Kosovu).
V roce 2008 byl film Uloupené Kosovo jednou pro-
mítán ČT, která jeho autora nepustila do “koncipo-
vaného programu“, který byl zaměřen na
diskreditaci jeho pohledu na “humanitární bombar-
dování“ a na okupaci jižního Srbska. Václav to ko-
mentoval slovy: „Naštěstí mimo redaktůrka
Železného, který diskuzi vedl a jednoho albánského
propagandisty z Prištiny, se všichni ostatní disku-
tující - starý Dienstbier, balkanolog Pelikán a srbský
ex-velvyslanec Aleksander Ilić - shodli, že film od-
povídá skutečnosti.“

Dvořák byl také scenáristou a režisérem Diagnóz,
což byl dokumentární seriál o lékařích, pacientech
a nemocech. Získal také festivalovou cenu v Podě-
bradech za film o léčení infarktu. Režíroval také
v soukromé firmě kamaráda, protože od něj ČT již
nechtěla nic vzít.

Každý pořádný člověk má nějakou perverzní zá-
libu.

Václav o sobě říká: „Občas se bavím připomínáním
nepříjemných věcí nepříjemným lidem. Například ko-
sovsko-albánské prezidentce paní Jahjagu jsem při
její návštěvě v Praze strčil pod nos játra a ledviny
v roztoku jako připomínku na nepotrestané zločiny
jejích partnerů v kosovské vládě. Nebo paní Albrigh-
tové jsem připomenul její zločiny na Balkáně. Nako-
nec jsem na ni musel podat trestní oznámení za
rasistické výroky o Srbech. Po urgencích to skončilo
ztotožněním státního zastupitelství s mým názorem.
Leč baba přesto stíhána nebyla.“

Jestliže jsem já sám před lety obdržel cenu Unie
českých spisovatelů, ačkoli nejsem spisovatel, pak
si i Václav Dvořák rozhodně zaslouží novinářskou
cenu, ačkoli není novinář.

Nakonec se mi neodbytně vnucuje aforismus pol-
ského básníka Juliana Tuwima:

„Když už tě jednou začnou vynášet do nebe, tak
už tam stejně směřuješ.“

Václav má v rodinné anamnéze dlouhověkost
a myslím, že mu všichni přejeme, aby do nebe co nej-
déle teprve směřoval.

Předneseno autorem ve Slovenském domě
v Praze při udílení Krameriových cen dne 11. 6. 2019
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Profesor Vondráček říkal: než začneme o něčem
mluvit, musíme si to přesně označit, abychom
mluvili o stejné věci a rozuměli si.

Tedy: pokrytectví je zlozvyk, spočívající v před-
stírání ctnosti nebo názoru, který ve skutečnosti
nemáme.

Opakem je tedy upřímnost. A kniha, kterou
máme tady před sebou, je důkazem, že upřímnost
byť subjektivního, ale pravdivého pohledu na věc,
rozšiřuje spektrum pohledu a přináší v mnoha pří-
padech pocit spoluúčasti. Ano, autoři tady právě
tohle dokázali. Předkládají neupravenou pravdu,
včetně vzpomínek a navzdory generačnímu roz-
dílu jejich názory obdivuhodně souzní. Mohl bych
zde mluvit o obou autorech, mých vzácných přá-
telích, o Evě, která se se zarputilostí, a bez ohledu
na nevoli některých, vrhla do spojování spisova-

telských generací, o Petrovi, který měří své kri-
tické pohledy nepoplatně napravo i nalevo stej-
ným metrem, i když ví, že za to bude napravo
i nalevo kritizován.

Ano, o tom bych mohl zasvěceně hovořit, ale
já bych na tomto místě naopak rád připomněl kon-
text doby, do níž tato knížka vychází.

Před deseti dny jsem se potkal s profesorem
Kellerem a mluvili jsme o tomto nešvaru. O pokry-
tectví. O fandění v hokeji. A došli jsme k velmi pa-
radoxnímu poznání. Tedy že fandění vlastní zemi,
vlastnímu mančaftu by se mělo evropsky zakázat
a vyhnout se tomu, že proti sobě budou nevraživě
stát dvě skupinky nesmiřitelných fandů, třeba
Němci proti Francouzům. A jak to moudře vyřešit?
Prostě zrušit národní týmy a vytvořit týmy A1. A2.
A3 a tak dále a do nich nalosovat spravedlivě

POKRYTECTVÍ
– SYMPTOM DOBY? 

(Ke křtu knížky Evy Kantůrkové a Petra Žantovského) JAN CIMICKÝ
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hráče ze všech zúčastněných zemí, a fandové by
si také vylosovali, kterému týmu budou fandit. Co
kdyby to někoho v Bruselu napadlo? Je to trochu
George Orwel, že? Ale zůstaňme tedy vážní.

Mnoho let už se zabývám drogovými závis-
lostmi. Že drogy ničí lidský organismus je nepo-
chybné. Vydávají se zákony, dělají opatření.
A přitom dnes tady existuje významná politická
strana, jejímž hlavním programem je paradoxně
prosazení volného prodeje a pěstování marihuany.

Vydává se mnoho krásných knih a přece je
dnes stále více adolescentů, kteří za svůj život ne-
přečetli jedinou knihu a obsah si jen snadno vy-
gůglí. 

Jistě se dělá vše pro budoucí generaci, ale:
Jsou dnes žáci základní školy, kteří nejsou
schopni reprodukovat obsah pohádky, kterou vy-
slechli. Mají za to spoustu kamarádů na facebo-
oku, ale s nimi asi venku běhat a sportovat
nebudou.

V rozhlase zní především anglická a americká
hudba, prakticky vymizel folklór, ale ani klasiky,
jako je V+W nebo Suchý a Šlitr neuslyšíte. A Jaro-
míra Nohavicu a jeho nádherné texty také ne.
A někdo to zdůvodní tím, že si dovolil přijmout
ruské vyznamenání, které se nelíbí tomu, kdo
o jeho vysílání na vlnách rozhlasu rozhoduje. Měl
by se za to exkomunikovat, vyloučit a zadupat do
země.

Říká se, jaký jsme mimořádný a kulturní národ.
Ale básnické sbírky se vydávají v tak malém ná-
kladu, a ještě nákladem autora, že se nemohou
dostat k těm, co by si je rádi přečetli.

Jací tedy opravdu jsme? Upřímní? Stateční?
Nedávno se uvažovalo o vydání choulostivé

knihy pro děti. Taková sexuální encyklopedie,
zpracovaná pro citlivé aktuální chápání dítěte tře-
tího tisíciletí. Pro věkové skupiny 7 až 8 let, 10 až
13 let, atd. Napsali to dva nositelé Nobelovy ceny.
K projektu se cudně vyjadřovalo několik desítek
institucí, každá jinak, vždy subjektivně a proti-
chůdně. Nakonec se rozhodlo, že se knížka raději
vydávat nebude, aby nepodráždila, že se to ty děti
nakonec stejně nějak dozvědí. Tedy jak přišly na
svět… Hlavně nepopudit! Na dětech zase až tak
nezáleží.

Vrcholem pokrytectví ovšem byla reakce, která
se rozpoutala, když jeden dětský časopis začal vy-
dávat na pokračování jednoduchou sexuální vý-
chovu pro věkový profil té nejmladší kategorie,

přijatelnou formou (viz hodinky a jejich vnitřek).
Mohli bychom očekávat, že to bude spontánně při-
vítaný počin, ale omyl!

„Byl to šok“, psala rozhořčená - a pozor – uči-
telka, z jednoho malého středočeského městečka.
Doporučila ihned rodičům, aby přestali časopis
odebírat, protože v něm byly otištěny anatomické
obrázky o průběhu a stupni těhotenství. A dotyčná
pedagožka dále pohoršeně psala: „Něco takového
nenajdete ani v učebnicích pro střední školy.
A moje dcera, která jako premiantka dokončila
střední zdravotní školu, se s nimi setkala poprvé.“

Byl jsem zděšen. Maturantce na zdravotnické
škole, která možná na jedničku umí angličtinu
nebo zeměpis, zůstalo utajeno, že děti nenosí čáp
anebo vrána, ale že se dítě vyvíjí, týden po týdnu,
v matčině těle. Ta dívka si prý ani nedovedla před-
stavit, jak vypadá jednoduché schéma, průřez
tělem těhotné. Asi bych se osobně od takové
chvíle bál jít do nemocnice jako pacient. Že dívka
ze SZŠ neví nic o těhotenství, mi připadá stejně
absurdní, jako by studentovi stavební průmyslovky
zatajili cihly.

Nezkoumal jsem, co je na tom pravdy. Ale je-
li to pravda, je mi líto dětí v tom malém městečku,
protože jim asi zamlčí, že člověk je druh párový
a že nový život počíná spojením dvou důležitých
buněk, vajíčka a spermie.

Možná že v duchu tzv. politické korektnosti se
dočkáme i dalších novinek. Kdosi uvažuje, že se
nebude vyučovat dějepis. V některých školách
třeba v Anglii odstraňují portréty starých vousa-
tých mužů, neboť žili v době kolonialismu. Ve škol-
ních jídelnách se upravují jídelníčky, aby se všichni
cítili dobře…

Je třeba pokračovat?
A není jasné, že k pravdivé a upřímné knížce

dialogů dvou skvělých autorů je dnes třeba vedle
znalostí a talentu přidat i hodně odvahy? Eva
a Petr ji měli. Proto je knížka před námi a my ji
můžeme bez bázně a hany přivítat.

Pokrytectví je zlozvyk, spočívající v předstírání
ctnosti nebo názoru, který ve skutečnosti ne-
máme. A můžeme směle říci, že nás se to netýká.

Eva Kantůrková a Petr Žantovský to v tomhle
dialogu dokázali.

Předneseno autorem u příležitosti předávání
Krameriových cen za rok 2019, Slovenský dům
v Praze, 11. 6. 2019
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Jedná se o nedostudovaného (=zatím rozumově
nehotového) mladého muže.

Své vyjádření k němu uvedu částí strofy písně
V+W Za tím mořem piva: „…a když máš chuť na
guláš, tak jen zakejváš, přijde Mikuláš, dá ti guláš, a
to si dáš…“ V jeho konkrétním případě (ale jím zfa-
natizovaného davu) se nejedná jen o “guláš“, ale o
nemalý obolus, prebendy, připravené transparenty, a
výzvy od mikrofonu, co mají demonstranti hulákat.

Určitě se tu jeví donátorem americká ambasáda,
a nejenom ta. Opravdu, ale opravdu se mu to evi-
dentně vymklo z rukou, když se na transparentech
objevují nenávistná hesla v podobném duchu jako:
Podříznout, vykrvit a spálit. To už je do nebe vola-
jící, řeknu-li to jako ateista. A to je budoucí farář,
není-liž pravda?! Posloužím mu tedy proto Desa-
terem: Miluj svého bližního, jako sebe samého.

Václavské náměstí nemůže v žádném případě
pojmout 120 000 lidí (zapůsobil tu tzv. koeficient
masovosti). Vejde se tam toliko 40 000 person,
takže zobecním-li účast demonstrantů v celé
ČR, nejedná se o žádnou polovinu národa, jak
permanentně vytrubují v miliónech chvilek do
světa.

Kdyby snad měl potíže se studiem v Praze (což
nepředpokládám), určitě by se ho zastal rektor br-
něnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, a ke
studiu by ho s ochotou a radostí přijal.

Mám ale velkou obavu, aby ho druhá sametová
revoluce, jak celý ten tyjátr nazývají, nesemlela.
Ona totiž už vůbec nemusí být sametová, spíš
může být drsná a hrubá, a možná ani nebude brát
ohledy na kohokoliv.

12. 6. 2019

Vodňansko-pražský vůdce mas 
MILOSLAV SAMEK

Od: Marek Řezanka <marek.rezanka@gmail.com>
Komu: Jan Poláček <vnk.jp@seznam.cz>, etc…
Datum: 24. 6. 2019 10:42:05
Předmět: Pozdrav
Zdravím,
co říci k tomu panoptiku na Letné?

Trvalo to ani ne tři hodiny - a ukázalo
se jediné - nemá to obsah. Pokud rá-
doby levicový Kartous z Aspen istitutu
Prague, mluvčí elfů, redaktor BListů,
podpůrce migrace a inkluze, blahořečí
voličům ODS a jiných pravicových
stran - a ti mu tleskají - i když jsou
často proti migraci a inkluzi, jinak než
panoptikum to nazvat nemohu. 

Byl to Kartous, kdo na BListech šířil
podobně jako Bartík poplašnou zprávu
o Zemanově zdraví. On Zemana nená-
vidí - a dal to opět najevo. Nemůže si pomoci. Je to u něho diagnóza. 

Co dodat k těm ostatním? Podporovatel Schwarzenberga a TOP09, Svěrák, zapomněl ve své narážce
na loupežníky, třeba na pány Bakalu, Rittiga či B. Sobotku. 

Herci z reklam jsou trapní - Hanák, Babčáková ad.
Klus se navlékl do žluté vesty - asi aby upozornil, že tady se demonstranti nemlátí jako v Paříži. Tady

totiž nedemonstrují za sociální práva, ale za puč. A demonstrují tu ti, kteří normálně nechávají mlátit tu
- jak oni říkají "lůzu" - za niž se ani na moment samozřejmě nepovažují.

Mějte se hezky, Marek ŘEZANKA

Bo
hu

m
il 

Ka
rt

ou
s.

 A
IP

Lipa_02_2019_LIPA  17.07.19  18:23  Stránka 95



Budou zavírat za hrubky?
JAN KRISTEK

Neustále slyšíme, že jsme jako Češi rasisté, xe-
nofobové, homofobové, sudetofobové, islamofo-
bové, že jsme nenávistní a kdovíco ještě. Jednak
nic z toho nejsme, a za druhé: fobie je definována
jako chorobný, objektivně neodůvodněný strach.
Pokud tedy někdo i trpí nějakou fobií, je to nemoc
a není možné ho za to diskriminovat. A už vůbec
není možné to převracet a tvrdit, že kdo trpí třeba
arachnofobií, diskriminuje pavouky, a je třeba ho
za to zavřít. Zároveň musí být splněna podmínka,
že strach je v daném případě neodůvodněný. A už
vůbec nesmí být strach úmyslně vyvoláván objek-
tem fobie - v případě arachnofobie nejde o to, že
by pavouci někoho záměrně strašili.

Záminkou k tomu, proč jsme tak označováni, je
skutečnost, že mnozí z nás používají vžité obraty,
které pak ti, co nás diskriminují a nenávidí, „in-
terpretují“ za porušení všech pravidel logiky,
podle jejich doslovného znění – leč vytržené
z kontextu. Nebo je ještě častěji napřed překroutí,
a pak tyto výroky vkládají do úst jiným.

Tyto obraty jsou samozřejmě velmi často pou-
hou nadsázkou, což každý ví. Ale vykládejte vtip
někomu, kdo předstírá, že je ještě větším blbcem,
než je! Vysvětlujte mu, že když někdo řekne, že
se na něco může vysrat, že to nemyslí doslovně,
že netrpí hygienofobií a nenávistí k čistotě, že ne-
připravuje fekální teroristický útok, že není nutné
volat na pomoc hygienickou stanici, hasiče a po-
licii...

Ještě častěji se jedná o ustálené slovní obraty,
používané po generace, staršími lidmi po mnoho
desítek let, automaticky, bez přemýšlení o jejich
doslovném smyslu, který už dávno nikdo nepova-
žuje za důležitý. Když někdo řekne bohužel, ne-
znamená to ještě, že se hlásí k církvi, a že chce
platit odpustky. Mnohé obraty prostě zastaraly,
podobně jako zastarávají slova, protože se změ-
nily okolnosti, a udržují se jen setrvačností. Ale
tak už to v každém živém jazyce bývá. Často se
jedná o obraty, jejichž smysl je pouze konver-
zační. Když se někoho zeptáte, jak se má, nezna-
mená to, že se dožadujete citlivých údajů o jeho
zdravotním stavu a finanční situaci.

Já osobně bych obraty, které jsou pak zneu-
žity k ospravedlňování nenávisti „druhou stra-

nou“, považoval
za stylistické
chyby. Uznávám,
že se jedná o ne-
přesná vyjádření,
ale zdaleka ne
každý je schopen
se vyjadřovat
přesně, a i ten,
kdo ano, ne vždy,
neboť nikdo není
až tak pohotový,
nikomu to „ne-
pálí“ pořád na sto
procent. Navíc si myslím, že ty obraty zdaleka
nejsou tak nepřesné, jako když se třeba z dů-
vodu „politické korektnosti“ nazývá sup jestřá-
bem, vůl neokoněm, nebo když se
v neolinnéistickém binomickém názvosloví na-
zývají procenta procentními body, peníze fi-
nančními prostředky, pravda konspirační teorií
a senkrovna mozkovým trastem.

Ale ať už tyto obraty z jakéhokoli důvodu ne-
znějí nejlépe, nikdy nebyly ve skutečnosti namí-
řeny proti žádným menšinám, většinám či
jednotlivcům, ale proti jejich nenávisti, jejich zlo-
činnosti, jejich násilnosti, jejich nepřátelství. Lidé
samou svou přirozeností nenávistní nejsou. Ne-
návistní jsou jen ti, co nám svou nenávist podsou-
vají - nenávistní deprivanti.

Tyto výroky nejsou ani nenávistné, ani nenávist
nevyvolávají, protože deprivanti nás nenávidí tak
jako tak. Nejsou ani v pravém slova smyslu zá-
minkou k jejich chování, protože by se i tak cho-
vali stejně, jejich chování je v podstatě bez udání
důvodu. Jsou jen zneužity k ospravedlňování ne-
návisti těch, kteří k ní nemají žádný důvod, kteří
trpí skutečnou fobií, nebo i to jen předstírají, aby
obhajovali svou patologickou agresivitu.

Na úvodní otázku jste si už jistě odpověděli. To
by museli přece zavřít všechny prorežimní rádoby
novináře, spisovatele, umělce, filosofy. Ale zcela
jistě budou pod jakoukoli záminkou zavírat ty,
kteří jim nepřitakávají, kteří je nechtějí podporo-
vat.

18. 5. 2019  
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Někdejší předseda legislativní rady Vlády ČR [mi]
kdysi řekl, že soudy jsou velmi nezávislé. Hlavně
na zákonech. 

Ivan David

Kdyby jen soudy. Od zákonů jsou utrženi, jak od
řetězu, politici, kteří krouží jako smečka psů kolem
kořisti, známé pod jménem 30 % preferencí hnutí
ANO 2011. Hodně štěkají a občas některý vyrazí,
aby se zakousl. 

V přírodě jde vždy o útok na nejslabší a nejsnad-
něji získatelný kus, kdežto v politice se jde po krku
vůdce. Základem úspěchu je volba správného oka-
mžiku k vyražení. V přípravné fázi teď odkapávají
z tlam slova o mravnosti. Jeden z vůdců smečky,
Petr Fiala (ODS) řekl: 

„My máme představu jasnou – Babiš se všemi
svými problémy nemůže být dál ve funkci premi-
éra. [ODS nepotřebuje nějaký plán B. Prý ať dál
vládne ANO 2011, ale bez Babiše] Otázka [na plán
B] má spíš směřovat na ty, kteří Andreje Babiše drží
u moci bez ohledu na zájmy ČR, tedy na komunisty,
soc. dem., případně na okamurovce.“

Falešnost profesorova výroku je zřejmá kaž-
dému, kdo umí číst a alespoň trochu sleduje dění
kolem sebe. Fiala hraje dětskou hru „Král vysílá
své vojsko do boje“. Chce na chvíli tolerovat Babi-
šovy podpůrce. Přidanou hodnotou je jejich osla-
bení.

Je demokrat a uznává výsledek voleb! A proč ne.
Do voleb zbývají jen dva roky, což je krátký čas na
to, aby (nová) vláda něco dosáhla, ale dostatečně
dlouhý, aby se zdiskreditovala. 

Babišovy problémy byly uměle vytvořené těmi,
které vyděsily výsledky voleb 2013 a 2017. Podni-
katel Babiš neudělal nic, co je v rozporu s meto-
dami podnikání. Společnosti se štěpí, spojují,
vznikají i zanikají. Vždy za nějakým účelem. 

Záměrem projektu Čapí hnízdo nebylo zničit
konkurenci, ale cosi vybudovat. Za několik set mi-
lionů plus těch ušmudlaných padesát z EU. Žádost
o dotaci byla podána dávno před Babišovým vstu-
pem do politiky, k příslušné české instituci. Ta ji
schválila a poslala k EU. 

Na Čapí hnízdo lze pohlížet i z jiného zorného
úhlu. Andrej Babiš dostal nápad a přes možné

chyby správního řízení nakonec do ČR přišlo 50
mega. Ty byly investovány do stavby a nepochybně
se dostaly prostřednictvím zakázek k malým fir-
mám, které to či ono na farmě stavěly.

V české společnosti jsou věci, které by měly ve-
řejnost zajímat, pokud ne přímo pobuřovat. Je
skandální, když policie a státní zástupci odkládají
některé případy (například odposlouchávání tehdy
vicepremiéra Babiše) a soudy trvají neuvěřitelně
dlouho. Je neskutečné, že vyšetřování může být
založeno na anonymním udání. Je to o tom, že Pi-
ráti přesouvají politický boj do EU. Jejich udavač-
ské praktiky obrazu České republiky jistě
nepomáhají.

Veřejnost by měla být rozhořčena farizejstvím
„demokratické opozice“, která trvá na tom, že se
Babiš má napřed očistit a pak teprve pokračovat
v politice. Měla by si všimnout, že se mnozí po-
slanci chovají ve Sněmovně jako spratkové a na-
rušují základní principy českého politického
systému. Volná soutěž politických stran se pak
mění v jejich volné napadání. 

Naprosto skandální je ignorování České ústavy
a Listiny základních práv a svobod. Ta mimo jiné
vychází z presumpce neviny: Nevinen je každý, le-
daže byl pravomocně odsouzen.

Babiš nebyl ještě ani obžalován za Čapí hnízdo
a již je označován za lumpa a zloděje. Ani jeho
údajná spolupráce s StB nedospěla k pravomoc-
nému rozhodnutí. 

Řešení se protahuje, protože je nutné najít způ-
sob, jak celou věc zamést pod koberec. Otázka zní
cui bono? Komu vyhovovalo vyšetřování zahájené
v roce 2015? Byla to ČSSD, která měla premiéra
i ministerstvo vnitra. Změny, jimiž prošla policie od
roku 2017, lze chápat jako preventivní opatření.
Odcházejí lidé, kteří odmítnou vypovídat, protože
by museli být zbaveni mlčenlivosti. To je obtížné
a tudíž nepravděpodobné.

Tvrzení, že Babiš dosazuje „svoje lidi“, aby mohl
manipulovat trestní stíhání je ošidné, protože
stejně tak platí obráceně: správní lidé mohou
trestní stíhání iniciovat. 

Ve hře Voskovce + Wericha Osel a stín mluví
soudce Paprikides s politickým vůdcem Kontoko-
rentem:

Nezávislost na zákonech
JIŘÍ JÍROVEC
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Vůdce Milionu chvilek čeká v listopadu letenský reparát!
MIROSLAV KAVIJ

Vůdce Milionu chvilek a spasitel českého národa Mikuláš Minář se po dobrovolném odchodu ze studií vydal
na novou ušlechtilou pouť. Naučit občany osvojit si základy demokracie, k jejímž pilířům neodmyslitelně patří
demonstrace. Více než aktuální v době, kdy po 30 letech obnoveného kapitalismu je demokracie u nás v ohrožení!
V čele vlády premiér s minulostí, spjatou s StB, střetem zájmů, a dalšími hříchy tohoto oligarchy, které jsou pro
pozici premiéra neslučitelné! Na Hradě prezident Miloš Zeman, mající nálepku proruského agenta, navíc vy-
znavač komunistické Číny, která prý každodenně pošlapává lidská práva!   

Po prvních „zápočtových“ demonstracích, které se pod hlavičkou spolku Milion chvilek pro demokracii
uskutečnily na pražském Staromáku a na Václaváku, podstoupil její lídr 23. června 2019 první skutečnou
zkoušku. Zaplnit po třiceti letech pražskou Letnou a přimět premiéra vlády ČR k rezignaci. Zatímco se jeho sok
Andrej Babiš může pyšnit mimo jiné prosazením slevy jízdného pro seniory a mládež, Mikuláš Minář „dokázal“
dopravit některé své podporovatele na velkolepou demagogickou politicko-kulturní letenskou show do Prahy -
podle některých zdrojů a mediálních informací - údajně zdarma! Za zmínku stojí i vstřícnost Českých drah, které
„operativně“ vypravily zvláštní posílené vlakové spoje, a tím napomohly dostat do Prahy maximální počet odpůrců
současné vlády. Samostatnou kapitolou, a opět nechvalnou, byla angažovanost České televize, která svými ma-
sírovacími informacemi lákala diváky do Prahy na nové dějství protivládní komedie již několik dní předem.

A tak alespoň podle masmédií prý exstudent Minář ve zkoušce na Letné obstál.  Odhadovaný počet v roz-
mezí 250 až 284 tisíc účastníků hovoří za vše! Hodnocení hlavních „sponzorů a aktérů“ se ale veřejnost nedozví,
a asi tak optimistické nebude. Proč přiznávat, že nedělní pokus o sesazení Babiše byl jen plácnutím do klidné
hladiny stávajícího zahnívajícího buržoazního rybníku v české kotlině s nulovým efektem?

Do budoucna protagonista Milionu chvilek dobře míněné rady k založení vlastní politické strany využít ne-
chce. Získat 1 500 113 voličských hlasů, jak se podařilo vůdci ANO Andreji Babišovi v parlamentních volbách, je
totiž jiný level! Nespokojeným občanům, hlásícím se k Mikuláši Minářovi tak nezbývá, než si počkat na letenský
reparát, který je ohlášen na 16. listopad. Vůdce Milionu chvilek získal necelých pět měsíců čas k dokonalému
osvojení si scénáře, který se mu dostane od „svých sponzorů, jímž prý tolik leží na srdci české zájmy!“ 

V případě úspěšně absolvované listopadové zkoušky je pravděpodobné, že Mináře čeká odměna v podobě
osobního celoživotního materiálního profitu. V opačném případě se zřejmě finančně štědrý „sponzor“ poohlídne
po vůdci novém, včetně vypracování nového scénáře na „záchranu“ demokracie v Čechách, znamenajícím de-
misi Andreje Babiše a rovněž jeho ekonomickou likvidaci, prosazení zájmů Sudetoněmeckého landsmanšaftu
a s ním spjaté římsko-katolické církve.

Nejen předchozí kauzy expremiéra Petra Nečase a Jany Nagyové dávají tušit, že zájemců, kteří budou na-
hlodávat české zájmy ve prospěch cizích mocností, je u nás dostatek!

26. 6. 2019

Paprikides: „Jsem služebníkem pojmu ne-
stranné spravedlnosti.” 

Kontokorentos: „Každá vláda má svůj pojem ne-
stranné spravedlnosti. Budete nestranným soud-
cem mé vlády.”

Čtenář si může vzpomenout na tahanice kolem
policejního prezidenta. Přišel Martinů, pak Lessy, po
něm Červíček, pak zase Lessy a Tuhý. Každý někomu
vadil, přestože každý se křižoval nestranností a ne-
závislostí. Teď vadí Marie Benešová. Z principu ne-
může nic udělat, ale dav si žádá její hlavu. Je přece
Zemanova a my tam chceme tu svoji. Připomíná to
povídku Šimka & Grossmana Moje cesta tramvají:

Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla:
„Darebáci, starýho člověka nepustí sednout.“
Upozornil jsem ji jemně, že celou cestu stojím
na jedné noze a ještě ne na své. „Stojí, stojí,
ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je
znám,“ vřeštěla ta paní a udeřila Jónu deštní-
kem.

A náměstím zní jako ozvěna vřískot: „Nemůže,
nemůže, ale kdyby mohla, tak by změnila.“

Bitva ještě nebyla dočista vyhrána. Bývalí komu-
nisté se vetřou všude. Třeba Svěrák na tribunu
a Dvořáková do studia ČT.

26. 6. 2019
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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Po sedmdesáti sedmi letech jsme se opět dočkali
Václaváku plného hajlujících kolaborantů. Dočkali
jsme se toho, že na výročí obsazení nacisty, 15.
března byli všichni cestující v podzemí pražského
metra po celý den z ampliónů terorizováni hlasem
primerátora Čurdy: „Vzdejte se, nic se vám ne-
stane!“ Podobně jako parašutisté schovaní v pod-
zemí krypty pravoslavného kostela v Resslově ulici.
A aby byli poturčenci lepší Turka, byla na jeho roz-
kaz vyvěšena nacistická vlajka nejen na radnici, ale
byly nacistickými fangličkami ověšeny i tramvaje.

Abychom to lépe „skousli“, vykládají nám, že za
tím vším stojí mladí, inteligentní, vzdělaní lidé - za
kterými stojí ještě dětinštější „kníže“ a Sereš. Vzdě-
lání je za dnešní amerikanizace školství, která po-
stupuje mílovými kroky, nahrazováno certifikovanou
nevzdělaností, nejtypičtějším titulem se stává MBA,
Master of Business Administration, tedy řidičák na
xerox. Kdyby se v průzkumech veřejného mínění
nesoudilo podle toho, jestli někdo získal či si koupil
nějaký titul nebo ne, ale třeba podle toho, jestli zná
nebo nezná malou násobilku, došlo by se asi k tro-
chu jiným výsledkům.

Konflikt mezi mladší a starší generací tu byl
vždycky. Byl dán tím, že měly každá trochu jiné in-
formace, trochu jiné zkušenosti. Dnešní konflikt je
dán tím, že mladá generace nemá informace žádné.
To je něco, co tu ještě nikdy nebylo. Dnešní dobu
bychom mohli nazvat docela dobře dobou postin-
formační. Jen následkem takové naprosté absence
informací a zkušeností se mohla k takové moci do-
stat partička, která se zhlédla v uniformách SS, pro
svou nevzdělanost je považovala za pirátské a za-
čala si tak říkat. I když později si někde dohledali,
že svastika je symbolem Slunce, a začali si říkat
sluníčkáři.

Pokud jde o ten hajlující Václavák v roce 1942,
který nám byl předhazován tu proto, abychom se za
sebe styděli, jindy proto, abychom byli na sebe hrdí
a na tuto „tradici“ navázali, v Praze žilo již před ob-
sazením nacisty kolem padesáti tisíc Němců, kteří
se už před válkou z víc než 90 % k nacismu hlásili,
později pod tlakem ještě víc (v okupovaném pohra-
ničí 98,9 %). Takže nám vychází, že minimálně po-
lovina z těch hajlujících Čechů byli ve skutečnosti
Němci. V této věci tedy také došlo k posunu - dnes
už si s hajlováním vystačí Češi sami. Hlavně ti
mladí, inteligentní, vzdělaní...

I když tak úplně sami zase ne. Chování této 5. ko-
lony, a jejich prohlašování se za nadřazené, roz-
hodně nepřipomíná henleinovce náhodně. Je tu
silné personální a finanční propojení na „sudetské“
(a jiné) nacisty, akce jsou organizovány s jejich po-
mocí ze zahraničí. Svoz (neo)nacistů na demon-
strace organizují (neo)nacistické strany, jejichž
někteří nezasvěcení členové proti tomu i protestují.
Demonstrující, často placení, jsou jen nástrojem
sloužícím k destabilizaci společnosti, jejímž koneč-
ným cílem je „konečné řešení české otázky“, vy-
vraždění veškerého zdejšího obyvatelstva.

Za první skupinu určenou k likvidaci dnes ozna-
čují „lidi nad čtyřicet“, tedy ty, co ještě stihli získat
nějaké skutečné vzdělání a zkušenosti, a ne jen
„virtuální“. Lidi, kteří ještě zažili dobu, kdy propa-
ganda, dezinformace a cenzura nebyly tak sofisti-
kované, a tak se mnozí z nich naučili vidět skrz ně
a za ně, číst mezi řádky, chápat narážky, byli zvyklí
všechny informace prodebatovat s přáteli, protože
se tehdy ještě lidé navštěvovali, scházeli, komuni-
kovali, a díky tomu si dokázali udělat ucelený obraz,
vidět věci v souvislostech, tedy být v obraze, a ne
jen „in“. 16. 6. 2019

Sudenti
JAN KRISTEK

Mainstreamová média hlásí:
KRVAVÁ LÉTA
Hromadná vražda 365 bezbranných Němců u bran Českého ráje. Jeden z nejhorších válečných zločinů

zůstal nepotrestán
Do davu běženců střílel v podstatě každý, kdo měl zbraň, a to včetně přítomných občanů Rovenska.

Němci, kteří se ještě hýbali, byli následovně nemilosrdně doráženi kulkou do hlavy.
24. 6. 2019
Zdroj: TV Seznam Stream. Krvavá léta 
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Jiří Hájek stoletý? To snad ne!
KAREL SÝS

Vysokou školu ekonomickou jsem dokončil v roce
1970. Diplomovou práci jsem napsal na téma Obchod
s výtvarným uměním a i díky tomu jsem získal místo
v Art Centru, československém středisku výtvarných
umění.

Tam jsem také vstoupil do komunistické strany. Ze
dvou důvodů. Oba rodiče byli v KSČ, vděční Sovět-
skému svazu, díky němuž polovina naší rodiny ne-
skončila v koncentráku. A – proč to nenapsat – Art
Centru hrozilo zrušení organizace z důvodu malého
počtu členů. Předsedkyně závodní organizace mi ne-
musela dlouho vysvětlovat, co to byla válka a kolik
komunistů v ní zahynulo.

Práce se mi líbila, mám rád obchodování, ale ne-
náviděl jsem papírování, psaní faktur, navíc jsem dis-
kalkul a dělaly mi nepřekonatelné potíže výpočty
a převody dolarů a marek na koruny. Můj šéf, pan
Dubec, mi zhotovil podobnou tabulku, jakou mají číš-
níci, aby lehce přepočetli čárky z tácku na koruny. Po-
zději se zjistilo, že ani to nestačilo, zkrátka jsem
nevědomky bral imperialistické zákazníky na hůl,
z čehož ovšem měl podnik a republika prospěch. Pě-
stoval jsem atypické metody – v jednom ateliéru si
dva japonští zákazníci koupili dvě vysoké dřevěné
sochy – jakési totemy, na místě vystavili šek a plastiky
si na vlastních zádech odnesli do Jalty. Druhý den mi
to šéf vytkl, způsobili jsme prý menší pozdvižení, ale
nakonec byly všechny strany spokojeny.

Úředničina mi však vadila čím dál víc a jako začí-
nající básník (to zní hrdě!) jsem toužil po volnosti.

Můj den přišel. Jednoho večera pořádal Petr Skar-
lant večírek, na nějž pozval i Petra Hájka. Tenkrát při-
šla do módy zelená limonáda Amara míchaná se
slivovicí. V silně uvolněné atmosféře jsem přítomným
svěřil záměr osvobodit se z nadvlády faktur a čísel
a Petr Hájek prohlásil, že jeho otec, šéfredaktor
Tvorby, právě hledá redaktora. A nikoli absolventa no-
vinařiny, ti prý nic nedovedou, ale člověka „odjinud“.

V práci jsem oznámil úmysl odejít. Zrazovali mne,
že prý jsem kádrová rezerva atd., ale chápali mne.

Kdo mne nechápal, byli lidé, kteří to se mnou mys-
leli „dobře“. Jak můžu lézt rovnou do bolševického
chřtánu? Poněkud rozpačitě mi dal rozhřešení Jaro-
slav Seifert, velký básník, který o mezistranických
přechodech leccos věděl. Přestup do Tvorby mi ku-
podivu výslovně schvaloval můj tehdejší guru Jiří Bra-

bec, za nímž jsem pravidelně chodil do jeho nedob-
rovolného exilu v kancelářičce smíchovského Realis-
tického divadla Zdeňka Nejedlého. Dodnes si pamatuji
náš rozhovor v hospodě proti divadlu, kde se dnes
roztahuje procovské starožitnictví.

Večer před definitivním rozhodnutím jsem šel do
kina na Kladivo na čarodějnice. Prý se mám podívat,
jak komunisti mučili lidi, je to prý jinotaj. Zločiny in-
kvizice mne však nezviklaly.

A tak nastal den první. Do redakce jsem se dostavil
ráno, jak bylo povinností úředníka již od Rakouska-
Uherska. Nikoho jsem nezastihl, jen budoucího kolegu
Jiřího M., který v redakční místnosti LUKu, literární
přílohy Tvorby, občas přespal. 

Po kratičkém poučení co a jak jsme se v deset
hodin odebrali do „bistérka“ na Poříčí. Namítal jsem,
že přece nemůžeme opustit bojiště, ale kolega mi
prozradil, že tam uvidím celou redakci. Celá tam sice
neseděla, ale pomalu jsem si zvykl na zdánlivě vol-
nější poměry. Noviny vycházely a to bylo hlavní. Sám
šéfredaktor nerad viděl, když redaktoři vysedávali
v mateřské budově, místo aby jako Kischové zuřivě
pobíhali po tržištích senzací.

Po létech mi Jaromír Pelc vyprávěl, jak poprvé při-
šel k Janu Werichovi na Kampu a zastal tam Jiřího
Suchého. Ten příchozího oslovil: „Nakonec se všichni
slušní lidé sejdou tady.“

Já mohu říci, že nakonec se mnoho „slušných“ lidí
sešlo v šéfredaktorně Tvorby, což dokládají fotografie,
z nichž by se dnes mnozí slušní rádi nechali vyretu-
šovat.

Tak tedy Jiří Hájek. Byl mým osudem, který zcela
změnil.

Nezažil jsem jiného šéfa, který by řekl: „Jsem rád,
že umíte víc, než já.“

Jiří Hájek neměl z nikoho a z ničeho strach, ani
z „pekelného“ ÚV. A učil nás témuž.

Po jeho nuceném odchodu se ovšem mnohé změ-
nilo. Někdy stačilo, když jen odjel na dovolenou.

Jednou jsem v Galerii bratří Čapků narazil na vý-
stavu Teodora Rotrekla. Miloval jsem takřka od dětství
jeho ilustrace science-fiction. Akce L, Robinsoni ves-
míru, K mrakům Magellanovým, Planeta Eden…
Chtěl jsem s ním udělat pro LUK rozhovor. „To,
chlapče, asi nepůjde…“ Už nevím, jestli byl z partaje
vyškrtnut nebo vyloučen, ale rozhovor vyšel. 
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Vzápětí Hájkovi volal „malý“ Müller. Co prý jsme
si to dovolili. Na rozdíl od „velkého“ Müllera byl za-
mindrákovaný hlupák. Jiří Hájek ho nevybíravými
slovy usadil, ale poslal mne k Vladimíru Šoltovi,
tehdy šéfovi Armádního výtvarného studia, abych
mu sdělil, co se děje ve státě dánském. 

Přijal mne královsky, postavil přede mne láhev
červeného, před sebe láhev koňaku. Podal jsem re-
ferát a Šolta se nefalšovaně rozzlobil. „Až k vám
zase někdo takový zavolá, pošlete ho rovnou do pr-
dele a mně to ohlas, já už zjednám pořádek. Přece
nebudou buzerovat takové malíře, jako je Rotrekl.“ 

Musím říct, že intervence bylo zapotřebí už jen
jednou. Vladimír Preclík měl výstavu v Karlových Va-
rech a Tvorba ji recenzovala. Poslání do prdele bylo
plně na místě, vždyť proč bychom neměli chválit
tvorbu malíře, který veřejně vystavuje? Podotýkám,
že do redakce přicházeli různí umělci s tím, aby-
chom o nich napsali nepříznivě. Jednak aby jim ko-
legové nezáviděli výstavu, knihu atd., jednak aby
mohli žít v mírné nemilosti, což je za každého re-
žimu výhodné.

Návštěva u Vladimíra Šolty mi přinesla ještě jiný
nezapomenutelný zážitek. Během hovoru přišla
domů jeho manželka Jiřina Švorcová. Vešla do sou-
sedního pokoje, k němuž vedly dveře, zasklené žel
silně prolamovaným sklem. Začala se převlékat a já
přes zlomyslné sklo přece jen zahlédl aspoň odlesk
její krásy.

Z Hájkovy statečnosti a nekompromisnosti jsem
si vzal příklad. Jednou mne ostře kritizoval „vše-
mocný“ šéfredaktor Rudého práva Oldřich Švestka
kvůli rozhovoru s Bohumilem Hrabalem. Dokonce
rozšířil zprávu, že jsme rozhovor v redakci Tvorby
zfabrikovali (tohoto Švestkova drbu se později, když
už „se to smělo“, chytil „pán nad Hrabalem“ Tomáš
Mazal). Švestka byl prý hodný člověk, ale nenapra-
vitelný piják. Shodou okolností šéfoval v ulici Na Po-
říčí v druhém traktu, ale na dohled z mého okna.
Těsně po jeho ataku na mou osobu jsem vyhlédl
z okna a vidím, že zmožen prací poloseděl, pololežel
na redakčním stole. Vytočil jsem podle seznamu
jeho linku a naskytl se mi úžasný pohled – dálkový
rozhovor v přímém přenosu. Pomalu sahal po tele-
fonu. Nenapadlo ho vzhlédnout, ani napadnout ne-
mohlo, neboť ani nevěděl, kde já sedím. Od plic
a bez vytáček jsem mu řekl, co si o jeho zásahu
myslím. Byl totálně zmatený, asi se mu něco podob-
ného dlouho nestalo. Zmohl se jen na slabý odpor:
„Ty nevíš, kdo já jsem!?“ 

Byl jsem mladý, věděl jsem, kdo je kdo, a přece
se mi nic nestalo.

Jednoho dnes přinesl Jiří Hájek povídku svého
syna Petra Exil. Pojednávala o vyloučeném členu
strany, který pohanu neunesl a oběsil se. Dal jsem
ji ilustrovat příteli Miroslavu Pechánkovi, který
námět pojednal vskutku natvrdo. Mimo jiné nakres-
lil realisticky vyvedenou oprátku.

Ráno po vyjití čísla mi šeptal vrátný, že v tiskárně
byla v noci policie a zabavila část nákladu.

Začaly nechutné tahanice: když už takové ože-
havé téma, proč hned sebevražda a nadto prova-
zem! Obrannou taktiku jsme se šéfredaktorem
promýšleli v jeho bytě na Francouzské 11. To říkám,
protože to byla moje první a poslední návštěva
v tomto krásném místě.

V Tvorbě Jiřího Hájka jsem poprvé a naposledy
pocítil, co je to opravdové soudružství. Nevystavo-
valo se na odiv, prostě jsme cítili cosi jako hrdost,
že můžeme sloužit dobré věci. Samozřejmě nic ne-
hodlám idealizovat, ale na Jiřího Hájka, který – jak
už jsem řekl – změnil můj osud, nenechám dopus-
tit.

Nepíšu paměti, nýbrž kratičkou vzpomínku. A tak
nakonec drobnost.

Jiří Hájek strašně kouřil. Cigaretami českosloven-
ské tabákové režie pohrdal, přišly mu nedochůdné,
zapaloval si francouzské Gitanky a Gauloisky, což
jsou bomby na plíce.

Nicméně bájil o Partyzánkách. 
Partyzánky – ač nekuřák – dobře pamatuju. Když

přijel z Prahy do Písku na dovolenou strýček Ruda,
s kamarádem jsme mu chodili do trafiky pro Glo-
busky a Letky, ale tatínek – sám bývalý partyzán –
hulil jedině laciné Partyzánky. Tvrdil, asi popravdě,
že je kouří i doktoři a ti přece o peníze nouzi ne-
mají.

V Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, dnes zru-
šeném, v bruselském pavilonu, dnes po mnohaleté
devastaci přeneseném do Letenských sadů a pře-
budovaném – jak jinak – na cizojazyčné kanceláře,
se konala jedna z prvních, ne-li vůbec první – burza
kuriozit. A tam jsem objevil neporušený originální
balík Partyzánek. Srdce jsem měl až v krku.

Nemohl jsem se dočkat, až na následující re-
dakční poradě zazní „Jo partyzánky…“

Vyčaroval jsem je zpod stolu a byl svědkem ne-
falšovaného kuřáckého labužnictví. 

Kouř z panenské cigarety stoupal, aby se nako-
nec rozplynul jako všecko, čím jsme žili…
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Několik poznámek k superdemonstraci na Letné
RADIM VALENČÍK

1. Byla velká a v určitém smyslu slova úspěšná.
Především dokázala, že lidé mají potřebu existen-
ciálního přesahu, tj. potřebu vztáhnout své aktivity
k tomu, co podle nich reaguje na potřebu doby, co
otevírá cestu k řešení problémů.

2. V tomto směru všechny (s důrazem na slovo
všechny) politické strany dlouhodobě selhávají
a tím otevřely prostor k tomu, aby demonstrace na-
byla takových parametrů, jakých nabyla. Nabízet
místo programu nevážně myšlení sliby je pro kaž-
dou politickou stranu cesta k jejímu nebytí.

3. Obsahově bylo to, co bylo na Letné prezento-
váno, prázdné. Bohužel. V tom vidím zdroj velkých
rizik do budoucna – lidem se nenabízí cesta řešení
problémů, ale část z nich se sama vydává nebez-
pečí, že s nimi bude manipulováno (nepotřebují znát
cestu řešení problémů, stačí jim "potvrzení" jejich
"pravdy" na bázi pocitu začlenění do velké skupiny).

4. Výše uvedené je rovněž projevem selhání po-
litických stran, zejména těch, které jsou ze své
podstaty programové, tj. těch, jejichž spolenská
mise se neobejde bez toho, aby vycházely z iden-
tifikování příčin společenských problémů a nabídly
srozumitelnou, perspektivní a realistickou cestu
řešení těchto problémů. (ČSSD místo toho spadla
do bahna servility vůči současné globální moci,
KSČM svou programovou sterilitou kombinuje
pragmatické vyžírkovství se lpěním na přežitých
dogmatech.)

5. Patrně ne náhodou na Letné nezazněla ani
náznakem reakce na nejnebezpečnější problémy,
s nimiž se budeme potýkat:

- Stupňování diskriminace slabších zemí EU
a jejich drancování celou řadou forem.

- Nárůst rizik globální konfrontace.
- Oslabování autority institucí umožňujících za-

bezpečit fungování státu v současných globálních
podmínkách.

6. Místo toho bylo nabídnuto téma "případné bu-
doucí hrozby" ztráty nezávislosti justice oproti sou-
časnosti, absurdně personifikované M. Benešovou.
(Ať mně účastníci demonstrace prominou, nebo
neprominou, ale z hlediska stavu justice, zodpo-
vědnosti za tento stav i z hlediska dosavadního
a celoživotního působení M. Benešové to považuji
za pakárnu, vhodnější slovo jsem nenašel.)

7. Patrně ne náhodou specifiku této demon-
strace podtrhnul fakt, že nezazněla ani výzva k ře-
šení situace předčasnými volbami (jak by asi
dopadly?), ani výzva ke generální stávce (kdo by
se do ní zapojil?).

8. Ti, co na to mají (intelektuálně a zájmově) mají
o čem přemýšlet.

A co říkám stále a budu říkat i nadále:
Bez dobré teorie, která je schopna identifikovat

příčiny problémů doby, odpovědět, v čem je daná
doba přelomová, přijít se srozumitelnou, perspek-
tivní a realistickou vizí, která umožní překonávat
názorové rozdíly plynoucí z povrchního a nedosta-
tečně uceleného vnímání společenské reality, to
nepůjde, respektive čekají nás mnohem větší tur-
bulence s mnohem drsnějšími dopady, než je ne-
zbytné.

24. 6. 2019
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Souchotinářská demokracie
KAREL SÝS

Stanislav Lem v knize Rýma, napůl detektivce a napůl
 science fiction, vydané polsky v roce 1976 a v češtině v roce
1978, tvrdí:

„Fašismus už je přežitek, primitivní diktatury také, aspoň 
v Evropě, ale na extremistický teror neexistuje účinnější prostředek
než preventivní likvidace aktivistů. Přímou profylaktickou vraždu
si demokracie dovolit nemůže, ale může přimhouřit oko nad pro-
vládní úkladnou vraždou s omezenou odpovědností a pod diskrét-
ním nepřímým dohledem. To už není ta stará vražda v kápi, represe
zaštítěná státem, nýbrž konstruktivní teror na základě plné moci.
Doslechl jsem se o jednom filozofovi, která navrhuje totální uzá-
konění násilí. 

Už de Sade se vyjádřil, že to je právě ta absolutní svoboda. 
Ústavou se zaručí svoboda demonstrovat zrovna jako svoboda

manifestovat, a protože existuje více sil zainteresovaných na udržení statu quo než na jeho rozvrácení,
pořádek vyjde ze střetnutí obou extremismů vítězně, i kdyby snad došlo k něčemu, co by se podobalo
občanské válce.“

Nepřipadá vám, že přesně předpověděl svržení Fica ve Slovenské republice i situaci, v níž se v těchto
dnech nachází frustrované, podváděné a za chrta dané Česko?

*Co si myslíte o obnově Mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí, která momentálně pro-
bíhá?

Když jsem byl malý, vodila mne babička do kostela
na tzv. májovou. Krásně zpívala mariánské litanie a já
zpíval s ní. Babiččina víra byla upřímná a nezištná.
Pokud vůbec myslela na nějaký užitek víry, modlila
se za moje zdraví – byl jsem jediný vnuk.

Tato prostá lidová víra neměla a nemá nic spo-
lečného s chamtivostí, která dnes obyčejné lidi
mučí na každém kroku a při každé příležitosti a jíž
se nevyhnula ani církev. Právě naopak! Ježíš by
církevníky hnal z pozlacených chrámů jako s ke-
serem!

Je možné jen v této nešťastné době, že si někdo
umane uskutečnit na náměstí cokoli – ať už se tam
svléknout donaha nebo postavit pomník nebo svrh-
nout zvolenou vládu – a nic se nestane. 

Ovšem kdyby si někdo usmyslel třeba postavit
znovu Stalinův pomník na Letné, rozpoutalo by se
šílenství!

*Není sloup symbolem nesvobody? Možná by se
jeho zničení mělo nechat dějinám a dějepisu.

Původně symbolem nesvobody nebyl, protože
tehdejší společnost byla celá nesvobodná vírou
v nadpřirozené působení symbolů, například soch.
To už – jak známe ze Starého zákona – naštvalo
Hospodina a potažmo Mojžíše, takže zpodobování
model všeho druhu přísně zakázal. 

Po převratu 1918 se sloup symbolem nesvobody
stal. Nebylo divu – vždyť stál jen kousek od poprav-
čího lešení českých pánů! Všichni jsme nějakým
způsobem závislí na symbolech, i kdyby jím měl
být pouhý čtyřlístek. 

Znovuobnovení sloupu by se opravdu rovnalo
předělávání dějin, zatímco bychom se měli zaměřit
na předělávání budoucnosti.

*Kdo může mít zájem na tom, aby byl v Praze
Mariánský sloup obnoven?

Myslím, že jde jen o další záminku, o další způ-
sob, jak rozeštvat smečku, v niž se změnila česká
společnost.

JEŽÍŠ BY JE HNAL!
(Rozhovor Aleny Novotné s Karlem Sýsem pro českou redakci ruského zpravodajského serveru Sputnik)
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Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády
České republiky, vážené paní poslankyně, vážení páni
poslanci, rád bych shrnul to, co se za rok mého pů-
sobení v úřadu ministra kultury České republiky po-
dařilo, a řeknu i to, co se nepodařilo. Protože to je
samozřejmě normální, všichni jsme lidé a kdybychom
nedělali chyby, byli bychom stroje. Nicméně tu smršť
hrůz a katastrof, kterou zde ctihodný pan poslanec
Baxa na mě dštil, nemohu nechat být...

Vážení kolegové a kolegyně, Ministerstvo kul-
tury ČR zřizuje 29 příspěvkových organizací. Kdyby
každá taková příspěvková organizace fungovala tak
jako Národní galerie, mohu říci, že ty vaše katastro-
fické vize kultury by se skutečně naplnily.

Já si totiž neumím představit jediného nor-
málního člověka v této zemi, který by si dovolil říci
své kancléřce (kdyby mohl normální člověk kanc-
léřku mít), aby mu podepsala odměnu 1.120.000
korun, protože si prostě přeje určitý plat, chce ho
mít a bude ho mít za každou cenu. Nikdo přece ne-
brání žádnému generálnímu řediteli, aby se své
funkce vzdal, jestliže se mu zdála odměna, kterou
dostával jako nedostatečná.

Nezlobte se na mě, ale věřím, že všichni, jak
zde jsme, víme, že musíme jednat s ohledem na
zákon, ač to je někdy nepříjemné. A já jsem neod-
volal pana generálního ředitele Fajta bez udání dů-
vodu. To je lež. Já jsem ty důvody jasně
zformuloval, jen je někdo dodnes nechce slyšet –
jedním z nich byla i zákonná povinnost.

A teď k tomu podivnému podvýboru pro kul-
turu, kde se odvolání probíralo. Obvykle bývají pod-
výbory neveřejné, aby tam bylo možné sdělit to, co
je opravdu potřeba, to, co sdělit potřebujeme a to,
co sdělit musíme. A ejhle, najednou, výjimečně,
tento podvýbor byl veřejný!

Čekalo se zřejmě, jak zareaguji - budu určitě
protestovat, protože chci něco tajit? Ne, neprotes-
toval jsem, požádal jsem kolegy, aby odhlasovali ve-
řejný podvýbor. Ale snad chápete, pane poslanče
Baxo, že před televizními kamerami a dalšími záz-
namovými zařízeními, v okamžiku, kdy věc řeší or-
gány činné v trestním řízení, prostě některé věci říci

nemohu. Čili vy jste mě záměrně dopředu zbavil
možnosti vám, členům podvýboru, sdělit vše, co
bylo důležité – chci věřit, že v tom nebyl úmysl.

Zatímco naopak moji protivníci, moji kritikové,
tam mohli říkat, co se jim hodilo, včetně zjevných
nepravd.

Takže z vašich velikonočních poprav je pravda
pouze jediné - odvolal jsem ředitele, kteří porušili
hospodářská pravidla; kteří porušili zákon, a nic víc
a nic méně. Jsou za tím hospodářské a ekonomické

výsledky - a mimo jiné i zjištění, že rozpočet Ná-
rodní galerie pro letošní rok je minus 30 milionů
korun!

Vezměte si třeba jen, jak se v Národní galerii
dojednávala indická výstava. A neptejte se bývalého
pana generálního ředitele, ptejte se lidí v Národní
galerii - jestli tato výstava se tam hodila nebo ne.
Protože vám řeknou, že to byla výstava, která spíše
patří do Národního muzea, a ne do Národní galerie.
Cesta do Indie a Kuvajtu galerii stála 300 tisíc korun
(a mluví se o dalším skoro milionu a půl indickým
partnerům) a přesto se výstava nakonec neusku-
tečnila – protože se ukázalo, že pan generální ře-
ditel žádnou smlouvu s Indy neuzavřel!

A takových věcí v Národní galerii pan ředitel
Morávek nachází dnes a denně. My na ministerstvu
kultury s těmi zjištěními nejdeme do médií, ne-
jdeme do televize. Proč? Protože nám nejde o to,
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kydat hnůj na české kulturní instituce. Já potřebuji,
aby kultura byla v očích veřejnosti v takové podobě
a v takové kondici, abychom jí byli ochotni dát pe-
níze navíc. A jestliže tu budu špinit a kydat na ni,
byť oprávněně, tak to tomu nepomůžu.

No ano, já jsem jasně řekl, že v případě, že
nebudu mít podporu své strany, podám rezignaci.
Tu jsem napsal, předal panu premiérovi a zcela
v souladu s Ústavou to bylo předáno i panu prezi-
dentovi. Jistě ale připustíte, že prezident republiky
může rozhodnout naprosto autonomně v souladu
se zákonem. Pan prezident nepřijal moji demisi, na
to má právo.

Chtěl bych vás proto upozornit, pane poslanče,
že zcela rozhodně nejsem ministr kultury v demisi,
byť se to mnohá média snaží takto interpretovat.

Co říci dál, je toho hodně, na ten váš projev
(otáčí se k Baxovi). Tak třeba platy zaměstnanců
v příspěvkových organizacích - prý žádné navýšení.
Letošní rozpočet Ministerstva kultury ČR je jeden
z nejvyšších rozpočtů, který tu v minulosti byl,
a z velké části je to díky finančním prostředkům,
které šly na platy zaměstnanců v kultuře.

Tady se jistě shodneme, že všichni zaměst-
nanci si zaslouží odpovídající odměnu. A nebavíme
se jen o vysokoškolsky vzdělaných, ale i o těch,
kteří v těchto institucích pracují na jiných pozicích
než vysokoškolských. A můžu vám říct, že mě sku-
tečně mrzí, že se mi nepodařilo přesvědčit mou ko-
legyni ve vládě - a teď nemám na mysli paní
ministryni Schillerovou - abychom předložili návrh
platové úpravy a přesunuli z tabulky číslo 1 do ta-
bulky číslo 2 ty zaměstnance, kteří jsou na těch nej-
nižších platech.

Jsem ale připraven udělat všechno pro to, aby-
chom to v dalším rozpočtu byli schopni zrealizovat!

Na začátku se hovořilo o tom, že Ministerstvo
kultury ČR přijde asi o 2.200.000.000 korun, plus
minus. My jsme dneska na mínus 420 milionech,
jak jste správně řekl. A toto jsme schopni, když se
mi nepodaří přesvědčit Ministerstvo financí ČR,
řešit úsporami v rámci provozu Ministerstva kultury
ČR. Nechci nijak dramaticky omezovat rozpočty
svých příspěvkových organizací.

Já prostě nechci sahat na zaměstnance v mu-
zeích a galeriích, protože je chceme otevřít, aby se
lidé mohli do galerií dostat, aby tam byly vzdělávací
programy, aby to fungovalo. Já jsem dal jasný pří-
kaz náměstkům, že prostě na příspěvkové organi-
zace, co se týče lidí, se nebude sahat.

Vy jste tady, pane Baxo, udělal výčet všeho
špatného, co je na Ministerstvu kultury ČR. Zapo-
mněl jste ale například na to, že jednou z prvních
věcí, kterou jsem zrealizoval, bylo vytvoření Národ-
ního muzea v přírodě, kam jsme sloučili většinu
skanzenů, které dosud byly samostatnými institu-
cemi. Komplikovalo to spolupráci mezi těmito insti-
tucemi a posílání zaměstnanců, kteří byli například
v muzeu v Rožnově pod Radhoštěm, do menších
skanzenů.

A hovoříte o tom, jak jsou všichni ti odvolaní
ředitelé čistí jako lilium. Ale vy snad znáte výsledky
vyšetřování? Mě by to překvapilo. Já je neznám, já
si na ty výsledky počkám a nebudu říkat něco, co
prostě není pravda. Víte, já jsem strašně dlouho byl
slušný. Vždycky jsem si říkal, že slušnost není sla-
bost a kolegové mi to vytýkali. Říkali: Víte, pane mi-
nistře, vy děláte spoustu věcí. Jenomže vy jste
slušný, necháte na sobě dříví štípat a oni po vás ky-
dají hnůj. Ano, udělal jsem chyby, dopustil jsem se
některých věcí, které bych třeba zpětně neudělal.
Ale kdo z vás je bez chyby? Kdo z vás nikdy neudě-
lal chybu? A kdo z vás se dokázal omluvit?

Jste znepokojen situací v Národním divadle,
pane poslanče Baxo? Vás udivuje, že si dovolila paní
Urbanová za mnou přijít? Já ale zjišťuji, že infor-
mace o Národním divadle, o finančních tocích a dal-
ších věcech, se objevují už delší dobu v médiích. Já
s tím nemám problém, protože právě Národní diva-
dlo má jednu obrovskou výhodu - má Garanční
radu. A Garanční rada bude rozhodovat. Ale člen Ga-
ranční rady nesmí doporučovat řediteli určité per-
sonální věci, to pak nečiní tu Garanční radu úplně
nezávislou, že...

Chtěl jste vědět, jestli blob bude stát, nebo
nebude stát. A jak to, že si to ministr v demisi dovolil
podepsat. No, už jsem vám vysvětloval, že nejsem
ministrem v demisi. A také bych vám rád vysvětlil,
že jsme nepodepsali nic víc a nic méně, než to, že
paní Kaplická se obrátila na Národní knihovnu a na-
bídla, že v případě, že by chtěli vybudovat novou bu-
dovu Národní knihovny, tak přenechá veškerá svá
práva k dokumentaci, kterou má, českému státu,
Praze a Národní knihovně.

Bude na Národní knihovně, a na připravované
pracovní skupině pro přípravu výstavby, rozhod-
nout, zda potřebujeme nebo nepotřebujeme novou
budovu knihovny, a jakou cestou půjdeme.

Není to žádný závazek, je to jenom velké gesto
paní Kaplické, která se rozhodla poskytnout tato
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práva. A v případě, že se rozhodne Národní kni-
hovna jít touto cestou, ušetří si mezinárodní soutěž.
Myslím si, že práci pana Kaplického nikdo zpochyb-
ňovat nemůže. Můžeme mít názor, jestli se nám líbí
nebo ne, ale určitě ne jeho práci zpochybňovat.

Pane poslanče Baxo, kolegové a kolegyně na
pravém spektru. Chci říci jednu věc. Já jsem samo-
zřejmě udělal spousty chyb. Ale udělal jsem, myslím
si, i mnoho užitečného. Minimálně mi nemůžete vy-
tknout na Praze 6, že jsme tu vybojovali Veleslavín.
Že jsme zabojovali za Bertramku, to je Praha 5.
S paní poslankyní se snažíme a snažili jsme se
nějak vstoupit do jednání na Praze 2 s Vyšehrad-
ským nádražím, a tak dále.

Já si myslím, že po celé ČR je spousta měst
a obcí, které znají jméno Staněk právě proto, že
jsme tam pomohli s památkami a dalšími věcmi.
Myslím si, že ani pan kolega Stanjura nemůže upřít,
že jsem se snažil věci posunout. Ano, i toto – starost
o památky, dědictví předků, mi bude vytýkáno. Ja-
koby Karel IV. řekl: Vy mi vytýkáte mou starost o mé
Čechy! (řečeno s Jaroslavem Vrchlickým)

Vy mi vytýkáte mou starost o národní kulturní
památky. Tak prosím, to je to, co nám tu nechali
předkové. Bohužel, od listopadu 1989 toho příliš
mnoho vystavěno nebylo, co bychom do budoucna
mohli chránit. Takže, prosím, nevytýkejte mi, že pe-
čuji o národní dědictví.

Dívám se tady do sektoru kolegů poslanců
SPD. A jsem moc rád, že jste mě nasměrovali do
Týna nad Vltavou, kde jsem se mohl seznámit
s druhým otáčivým hledištěm, které prostě vzniklo
z lásky místních lidí a vztahu k ochotnickému di-
vadlu. Oni to tam postavili vlastníma rukama.
A dnes to potřebuje velkou opravu. A kdo tam byl
z vás kolegů poslanců, kteří mě dneska kritizujete?
Nikdo.

Obrátil jste se na mě, pane poslanče Baxo, že
jsem se nezastal veřejnoprávních médií. Naopak,
minimálně jednou jsem to učinil.

Víte, možná už nebudu mít více příležitostí jako
ministr kultury vám toto sdělovat, tak vám to sděluji
dnes v takovém rozsáhlejším projevu. Já jsem se
zde zastal veřejnoprávních médií, a to v tom, aby
byly co nejdříve projednány výroční zprávy České
televize. Vystoupil jsem zde a schytal jsem za to sa-
mozřejmě kritiku zase z druhé strany. Ale já jsem
si za tím názorem stál. A to, že nevystupuji úplně
ke každému příspěvku, to zas nemusí znamenat, že
s ním musím souhlasit.

Tak a ještě zákon o veřejných kulturních insti-
tucích. No to je perlička, to je skvělé. Děkuji za tu
nahrávku. Tenhle zákon už máme připravený.

Ale odboráři se nám na to podívali a říkají,
pane ministře, vždyť je to tunel tisíciletí! Víte proč?
No protože budou tři zřizovatelé, jde to odsunout od
státu, dovést to do červených čísel a potom prodá-
vat pozemky. Zrovna Národní divadlo má hodně po-
zemků tady po Praze, které by se možná daly
zajímavým způsobem zpeněžit a posílit rozpočet
Národního divadla.

Takže pokud bude zákon o veřejných kultur-
ních institucích, tak jedině v situaci, kdy to bude na-
prosto čisté. A já si myslím, že ty připomínky
Ministerstva financí ČR, které k tomu byly, jsou na-
prosto věcné, naprosto jasné a odkrývají ten skrytý
záměr lépe než by se to podařilo komukoliv jinému.
Takže na tenhle zákon to se mnou nehrajte.

Co tu máme ještě? Agenda církví. Jasně. Sta-
něk, to je ten, který ty církve chce zadupat pod čer-
nou zem, vystoupil tady přece jako jediný obhájce.

Jenže já jsem tady vystoupil jako jediný ob-
hájce programu České strany sociálně demokra-
tické. My jsme to měli v programu, šli jsme s tím
před minulým volebním obdobím do voleb a my
jsme to našim voličům nesplnili. Neměli jsme na to
odvahu. Že jsem to odnesl já jako ministr kultury?
Protože kdo jiný by to měl hájit, když je to v gesci
kultury? Tak jsem to tady prostě obhajoval.

Nebudu to tady rozebírat dopodrobna. Je to
problém, který nechť konečně vyřeší Ústavní soud.
Od toho je a já budu velmi rád, když se celý spor
konečně ukončí. Ale nenapadejte mě za to, že hájím
program sociální demokracie. Já jsem jenom držel
slib, který jsme dali našim voličům.

Ani se snad už nebudu zabývat tím, že říkáte,
že jsme nenavýšili peníze. Prostě peníze v rozpočtu
šly na památky, šly na to, co nám nechali předkové.
Nešly jedině, víte na co? Nešly na ty malé památky
obcí, kapličky apod., ale to proto, že to je program
jiného ministerstva, ministerstva pro místní rozvoj.

Ale i zde jsme připraveni. Existuje program,
který chceme s panem poslancem Polčákem dát
dohromady, chceme prostě systémový přístup. Ne,
že si někdo v obci vybere, kterou kapličku si opraví
a ještě si určí, kolik na to bude chtít. Ne. Chceme
jasný program. Chceme systematicky pokračovat,
ne vyhazovat peníze do stoupy. A naplnili jsme
i další programy. Například program podpory pro-
fesionálních divadel.
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Dnes na mě třeba kydají hnůj v Olomouci. Ale
ať se podívají, jaký má Olomouc rozpočet pro Mo-
ravské divadlo Olomouc! Jeden z největších. A já,
jako bývalý primátor Olomouce, jsem na to hrdý.

Že vadí někomu, že jsem odvolal ředitele Sou-
kupa? My jsme uvolnili na vládě téměř 600 milionů
korun na to, aby se postavilo SEFO. Když se podí-
váte na tu soutěž - a je to tam popsané – tak ta sou-
těž byla od začátku zmanipulovaná pro jednoho
účastníka! Od začátku! Proč se asi brání celou dobu
vedení Muzea umění to změnit? My jsme jim vyšli
maximálně vstříc a oni nám pošlou další pozemek
k výkupu, který je zase předražený a když jsme je
požádali, aby nám pan ředitel poslal popsání veřej-
ného zájmu, tak to, co poslal, byla ostuda.

Já vám řeknu, o co jde. Jde o jedinou věc: če-
kali celou dobu, protože byly signály, že budu od-
volaný. Čekali, až odvolají Staňka, a pak si to celé
postaví. Já jsem řekl - nikdy! Hájím 600 milionů
z daňových peněz našich daňových poplatníků a ty
uhájím.

A když jsme u té kultury - ano, živá kultura
mě nemusí mít ráda. Ano, neposílili jsme příliš
programy na kulturní aktivity a na podobné věci,
ale sám víte, že když budou v rozpočtu Minister-
stva kultury ČR dvě, tři, čtyři miliardy navíc, tak je
to skoro jako ve zdravotnictví, že to bude černá
díra. Akorát, že ve zdravotnictví má ministr jednu
výhodu - on si může udělat porovnání, kolik stojí
jeden nebo druhý přístroj. Tohle v kultuře opravdu
nejde.

Ale já si myslím, že jsou-li ty programy dobré,
jsou-li projekty dobré a schopné, mohou najít pod-
poru v regionech. Mohou ji najít v obcích, mohou ji
najít u mecenášů a dalších lidí, kteří chtějí kulturu
podporovat. Proč má být jenom stát tou dojnou krá-
vou?

Tak tohle všechno, tyto materiály, jsme poslali
panu premiérovi a to je to, co se udělalo na Minis-
terstvu kultury ČR za tento rok.

Včetně toho že máme připravený zákon o pa-
mátkové ochraně, který jsem chtěl v červnu (kdy-
bych nemusel řešit jiné věci) poslat do Poslanecké
sněmovny. Všichni víte, že to bylo projednáváno na-
příč sněmovnou, což znamená, že to je připraveno
a další věci jsou nachystané, tak mi tady nenasa-
zujte psí hlavu. Já znovu říkám, nejsem bez chyb -
ale kdo je?

Poslední poznámka zase k tomu ministrovi
v demisi. Já jsem říkal, že samozřejmě respektuji

rozhodnutí a vím, že jsem odvoláván, ale přece ne-
budu sedět v Nostici jen tak. Já tam pracuji, pro-
tože daňový poplatník si přece platí ministry a čas
od času, anebo dost často, hovoří o tom, že jsme
drazí. Asi jsme. Nevím. Ale když už tam jsem, tak
pracuji.

Dnes se v Řezně konalo setkání s mým ba-
vorským kolegou a podepisovali jsme tam memo-
randum o spolupráci mezi Národním muzeem
Praha a Domem bavorských dějin - a v roce 2023
zde připravujeme velkou výstavu mezi Bavorskem
a Českou republikou o dějinách našich zemí. A já
jsem tam panu ministerskému státnímu tajemní-
kovi řekl jednu věc - kultura nikdy nerozdělovala
národy.

A jsem moc rád, že tyto kulturní projekty vzni-
kají. Jsou mnohem lepší cestou k vzájemnému po-
rozumění a k tomu, abychom překryli historickou
paměť, která je bohužel hluboká. Ta rána v naší his-
torické paměti, po tom, co se událo za druhé svě-
tové války, je prostě příliš velká, že chtít dnes
v České republice dělat sudetoněmecký sraz, je
ještě příliš brzy. Pojďme jinými cestami připravit
půdu pro tyto věci.

Takže proto jsem se zdržel, proto jsem dnes
jaksi nepoctil Poslaneckou sněmovnu a kolegy
v opozici svou přítomností a nevyslechl jsem si vý-
znamné, věcné a konstruktivní připomínky na čin-
nost této vlády.

Abych to shrnul a sečetl. Víte, mě ještě bude
čekat jeden trest, za který budu popraven a zastře-
len, až se dozvíte, že jsem si dovolil se dotázat paní
ředitelky Lehmannové z Památníku Lidice, proč (a
nebudu teď mluvit o panu Foldynovi) - když existuje
seznam nominovaných lidí, kteří přijeli položit
věnce - proč nejsou některé politické strany před-
staveny. Protože nejdou zrovna někomu přes ústa?
Například SPD.

A já jsem se zeptal - a možná to někomu bude
vadit - proč v Ležácích, když tam byla delegace
ČSSD, zastoupená panem Chvojkou, proč nebyl
představen? Prostě my si tady pořád hrajeme na to,
jak jsme všichni spravedliví, čestní a bezchybní. Ale
musíme si pojmenovat chyby a tam, kde máme být
apolitičtí, buďme apolitičtí. A jen tam, kde máme být
političtí, buďme skutečně političtí. A to je asi
všechno, co jsem vám chtěl říct.

Děkuji za pozornost.
Projev ministra kultury České republiky Antonína

Staňka 26. 6. 2019 v Poslanecké sněmovně PČR.
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František Cajthaml-Liberté, básník, badatel
a dělnický aktivista

Modli se, dítě, modli,
nebo přijde Švéd…
Popěvek z třicetileté války vypráví o hrůzách,

které zažívali lidé „v týlu“, ve středočeských ves-
nicích. Podbrdský kraj zpustošil při svém tažení
v r. 1639 švédský generál Jan Gustavson Baner.
Hmotnou památkou po něm údajně jsou tzv. Švéd-
ské šance, val mezi vesnicemi Osov a Skřipel. Po
Švédech zůstaly vypálené, liduprázdné vesnice.
Majetkovými změnami, které zahájily pobělohorské
konfiskace, se panství s centrem ve vsi Osov do-
stalo na přelomu 17. a 18. století do majetku Kau-
niců. Ti do zpustošených vesnic přivedli množství
německých osadníků. Podle některých pramenů
mělo jít především o poddané z jiného kaunického
panství v Zahrádkách u České Lípy. Dodnes se
v kraji udržuje velké množství německých jmen.

Patří k nim i příjmení Cajthaml.
Tak se o pár století později básník a spisovatel

František Cajthaml narodil jako Středočech. Vět-
šinu života sice prožil v severních Čechách a vě-
noval jim také převažující část svých badatelských
a literárních prací, formovala ho však podbrdská
krajina.

Prapůvod Cajthamlů z českolipského panství
není jistý. Některá osovská příjmení se v matrikách
zahrádeckého panství nevyskytují a němečtí osad-
níci se zřejmě scházeli i z jiných míst. Cajthaml sám
ve svém rodopisném bádání odhaduje původ z Pl-
zeňska a nepokládá za jisté ani německé kořeny.

Z Osova se rod Cajthamlů rozšířil dál po kraji.
František se narodil 30. 3. 1868 v Suchomastech
jako jedno ze sedmi dětí v dělnické rodině.
Kolébka moje stála mezi horami,
kde vonný vzduch a spoře rodí země,
kde modrý les pne se nad skalami
a nikdo nezpívá a nehovoří jemně.

(báseň Rodná ves)
Františkova matka byla negramotná, otec se na-

učil číst tištěné písmo až v dospělosti (ne už tak
psaní a vůbec ne psané písmo). Mimořádně na-
daný chlapec nemohl na studium myslet. V Cajt-
hamlových Pamětech pod idylkou sousedského
předčítání z románů vystříhaných z novin, čtením
všeho, co chlapci padlo pod ruku, sborového zpěvu
i klukovských lumpáren prosvítá bída. Ano, dralo

se peří v družné besedě – při slabém světle a pro
hubený výdělek, jímž je překupník okrádal.

„… spálil jsem si nadobro boty tím, že jsem si
je celé mokré dal usušit do rozpálené trouby a pak
jsem na ně zapomněl… Otec neměl peněz na jiné
a tak jsem celou zimu běhal do školy bos i v nej-
větších mrazech. Škola je od naší chalupy vzdálená
asi deset minut cesty, avšak já jsem letíval jako
střela a nohy potom ve škole nejen nezábly, nýbrž
přímo hořely.“

„Ač otrhán a bos, požíval jsem u selských spo-
lužáků a spolužaček hodně respektu. Pomáhal
jsem jim denně některému z nich dělati úkol … Za
to jsem dostal odměnou buď krejcar nebo kousek
chleba, někdy dokonce máslem namazaný. Jak mi
chléb s máslem chutnal, nepotřebuji vypisovati.
Vždyť za celé dětství jsme doma nikdy máslem
nebo sádlem namazaného nedostali.“

Otec vzal Františka ze školy předčasně a dal ho
do učení. I to byla rodičovská oběť, protože jako
nádeník by si byl chlapec vydělával mnohem dříve.
František se vyučil krejčím a smířil se s tím, že se
bude vzdělávat sám. Trvalou práci našel v sever-
ních Čechách. U řemesla nezůstal, vlastním úsilím
se dopracoval k úřednickému místu v nemocenské
pojišťovně, ale dělnické prostředí doopravdy neo-
pustil. Promítalo se do témat jeho básní. Vydal ně-
kolik svazků povídek. Ve sbírkách básní Písně
dělníka, Na stráži, Pole krvavá, popisuje utrpení
českého lidu hornického na severu. Cajthamlovy
básně nejsou psány pro nesmrtelnost, ale pro po-
třebu okamžiku, aby burcovaly, agitovaly. Sám pů-
sobil jako dělnický aktivista, ačkoliv své řečnické
schopnosti hodnotil velmi kriticky. V r. 1889 byl
v Litoměřicích 3 měsíce vězněn pro účast v socia-
listickém hnutí.

Dělnickému hnutí věnoval i své badatelské úsilí
a s perem se cítil lépe než za řečnickým pultem.
Psal kroniky severočeských obcí, ale také po sobě
zanechal ceněnou kroniku svého rodiště. Sbíral
cenné dokumenty vztahující se k dělnickému hnutí
a de facto se stal regionálním historikem (obou
svých regionů). Vysokou dokumentární hodnotu
mají publikace Zrcadlo Němcům, Severočeské ná-
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rodnostní pomezí, Obrázky z Deutschböhmen nebo
Sláva a pád „provincie Deutschböhmen“: příspě-
vek k dějinám československé revoluce a německé
„protirevoluce” na českém severu. Tu Cajthaml na-
psal na výzvu obsaženou v magazínu Čechoslovák
– aby Češi žijící v národnostně smíšených oblas-
tech zaznamenali vše důležité pro národní život
v převratové době. Kniha je nejsnáze dostupná
v digitalizované podobě na http://www.digitalni-
knihovna.cz/kvkli/view/uuid:1ac0132a-be21-
4cb5-aab0-497b16a76c79?page=uuid:3cbb7212-
ddf9-11e4-9d87-001b21d0d3a4.

Sbíral i legendy, které shrnul ve sbírkách Staré
pověsti ze Středohoří a Podkrušnohoří a Sto po-
věstí, bájí a příběhů severočeských.

Své práce podepisoval pseudonymy František
Cajthaml-Liberté, F. Berounský, Fr. Borecký, V. L. Li-
berté (neboli Vive la liberté). Zkomplikoval tím život
badatelům, kteří mají občas potíž odlišit drobné
básně Františka Cajthamla a jiných dělnických
básníků s podobně znějícími pseudonymy. Nejčas-
těji dochází k záměnám s díly Leopolda Kochmana.

František Cajt-
haml-Liberté zemřel
v r. 1936 v severo-
českých Bystřanech.

Suchomasty leží
v půvabné krajině
a mohou nabídnout
víc než jen skrom-
nou slávu rodiště
Františka Cajthamla.
Jejich území je sou-
částí Českého krasu
a zájemci o geologii
vědí, že se v něm
nachází světově vý-
znamný mezinárodní
stratotyp mezi silurem a devonem. Svého rodáka
si však váží. Suchomasty postavily Cajthamlovi po-
mník (2. 5. 1937) a do jeho podstavce byla uložena
urna s jeho popelem. Tak se básník, badatel a pís-
mák vrátil do svého rodiště.

EVA BARTŮŇKOVÁ

Cena Modrého slona
Artefaktum.cz a Centrum pro postižené Liberec-

kého kraje ve spolupráci s libereckou ZOO vyhlásili
letos v lednu XIV. ročník celostátní soutěže o cenu
Modrého slona 2019. Ve dnech 12. až 18. června
se uskutečnilo v ZOO v Liberci vyvrcholení celo-
státní přehlídky umělecké a zájmové tvorby han-
dicapovaných tvůrců a jejich příznivců.
Z vyhodnocených prací zde pak byla uspořádaná
výstava. Nás zvláště těší, že Čestné uznání za li-
terární uměleckou tvorbu získal člen Výboru ná-
rodní kultury a Unie českých spisovatelů Jan
Dawidko z východočeského Lična. 

K udělení ceny blahopřejeme. 
Předsednictvo VNK
20. 6. 2019

Vážení soudruzi,
posílám Vám nějaké básně k 30. výročí naší

demokracie, pravdy a lásky.
Zdravím hodného pana šéfredaktora Lípy

Jana Poláčka!!
JAN CHODSKÝ
V Plzni 10. 6. 2019
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KALENDÁRIUM 3. Q
Stanislav Kofroň - výročí narození 100
(19. 7. 1919 Vletice u Krásné Hory, okr. Příbram –

8. 10. 2009 Příbram). Výtvarník, pedagog, folklorista.
Povoláním byl učitel a školní inspektor. Byl kroniká-
řem obce Krásná Hora nad Vltavou. Dokumentoval
lidovou kulturu jihozápadní části středních Čech,
převážně regionu Sedlčanska. Sbíral v terénu lidové
písně, vedl rozhovory s pamětníky. Vydal publikace
Vytrubování obecních pastýřů, Ornament na roube-
ných stavbách. Ve sborníku Podbrdsko vydal články
Jak se dříve žilo v Pořešicích na Sedlčansku, Jak se
mění tvář rodné vesnice, Krásnohorské kraslice, ve
Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka vydal
článek Jak se dříve žilo v Povltaví.

Josef Mach – výročí úmrtí 80
(5. 3. 1860 Libenice okr. Kolín - 23. 7. 1939 Li-

benice). Lidový písmák. Pracoval jako zemědělský
dělník, švec, horník a studnař. Politickým zařaze-
ním byl sociální demokrat. Zanechal po sobě pa-
měti, které jsou cenným příspěvkem k regionálním
dějinám Středního Polabí. Jejich část vyšla tiskem
r. 1983 jako Paměti Josefa Macha z Libenic.

Ivan Javor – výročí úmrtí 75
(10. 8. 1915 Kyjov - 25. 7. 1944 Linec). Básník.

Vlastním jménem Alois Mikula. Psal sociální verše,
divadelní hry, román, publikoval črty a básně v Roz-
sévačce a v Haló novinách. Za okupace spolupra-
coval s ilegální stranickou skupinou ve Vysočanech.
Jeho úkolem bylo zorganizovat v Kolbence revo-
luční národní výbor, vydávat ilegální tiskoviny a ča-
sopis My z Kolbenky. Byl zatčen v červnu 1942.
V Malé pevnosti v Terezíně tajně psal básně, shrnuté
do sbírky Zpěvy žalářní. V lednu 1943 ho deportovali
do vyhlazovacího tábora Mauthausen, kde pokra-
čoval v psaní. Zahynul při spojeneckém bombardo-
vání lágru u Lince. Po válce byly vydány sbírky
Nepijte z řeky Léthé (1986). Za krásu života (1951)
a sborník jeho prací i vzpomínek spoluvězňů V po-
koře neumlknu (1956). O něm: Joža Mikula: Vrátím
se posledním vlakem (1976), Joža Mikula: Kdybych
se nevrátil (1965).

Jaroslav Fanta – výročí narození 100
(7. 8. 1919 Praha - 21. 4. 2016 Praha). Malíř. Ab-

solvoval řadu zahraničních pobytů a cest (Itálie, Ra-
kousko, Francie). Maloval krajiny (Praha, Tatry,
Šumava, Vysočina), ženské akty i portréty. Jeho fi-
gurální tvorba má dramatický náboj, vystupuje

vnitřní svět postav i vztahy mezi nimi. Příkladem
je olej Odcizení nebo Čtverák klaun. Také portréty
hledají charakter, nikoliv vnější líbivost. Vytvořil
portrét italské herečky Giulietty Masini. Vydal au-
tobiografii Příběh malíře. Jeho díla jsou zastoupena
ve sbírkách doma i v zahraničí.

Ladislav Sitenský – výročí narození 100
(7. 8. 1919 Praha – 14. 11. 2009 Praha). Umě-

lecký fotograf. Publikovat začal už jako gymna-
zista. 2. sv. válka ho zastihla na studiích
architektury ve Francii. Přihlásil se k zahraniční ar-
mádě, ale spíš než pro bojové akce byl využíván
jako fotograf. V r. 1945 byl asistentem režiséra Ji-
řího Weisse při natáčení dokumentu o Českoslo-
venské obrněné brigádě, která obléhala přístav
Dunkerque. Po demobilizaci se věnoval profesio-
nálně fotografii. Je znám jako autor válečných fo-
tografií a krajinářských a pražských motivů. Podle
Ladislava Sitenského je pojmenována planetka
číslo 5998, kterou objevil v r. 1986 na Kleti astro-
nom Antonín Mrkos.

Kamil Lochman – výročí narození 100
(9. 8. 1919 Praha – červenec 1983). Hudebník.

V prvním angažmá v trutnovském kavárenském or-
chestru hrál na housle. V letech 1945-1954 hrál na
saxofon v orchestru Karla Vlacha, v letech 1954-
1958 byl členem Tanečního orchestru Jiřího Pro-
cházky a v letech 1958-1964 vedl Velký taneční
orchestr Parku kultury a oddechu Julia Fučíka. Po
odchodu do NDR působil v Erfurtu. Po návratu jako
invalidní důchodce pracoval jako vrátný v Maso-
kombinátu Písnice. (Jeho správnějším pravopisem
psané příjmení je Lochmann).

Josef Pehr – výročí narození 100
(14. 8. 1919 Praha – 17. 8. 1986 Praha) Herec,

autor loutkových her. Začal hrát za okupace a po
zavření Divadla na Vinohradech v r. 1944 založil
loutkářskou skupinu se svou manželkou Lubou
Skořepovou a s Milošem Nesvadbou. Po válce se
stal členem činohry Národního divadla, kde vytvořil
řadu rolí, i když ne vždy velkých. K jeho úkolům pat-
řil např. Toni (v Matce), otecko Pešek (Národní hr-
dina Julius Fučík), Pantaleon Vocilka (Strakonický
dudák). Souběžně se věnoval loutkoherecké dráze.
Učil na katedře loutkářství DAMU (od r. 1978 profe-
sor). Velkou popularitu mu získal jeho maňásek Pe-
píček Pehrů, se kterým vystupoval v České televizi.
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Josef Schlesinger – výročí narození 100
(20. 8. 1919 Brno – 1993 Praha). Malíř, historik

umění. Za okupace byl deportován do ghetta
v Kovnu, kde na žádost Rady starších a spolu s dal-
šími umělci doku-
mentoval každodenní
život a maloval por-
tréty funkcionářů
ghetta. Portrétoval
i německé důstojníky.
Po likvidaci ghetta
v červenci 1944 byl
transportován do Da-
chau, kde pracoval
v továrně Messersch-
midt. Po osvobození
absolvoval pražskou
AVU u Jakuba Obrovského. Věnoval se figurální
a krajinářské malbě, užité kresbě, plakátové
a známkové tvorbě a drobné grafice. Byl dlouhole-
tým ředitelem Středočeské galerie v Praze.

Jaromíra Kolárová – výročí narození 100
(24. 8. 1919 Praha – 21. 1. 2006 Praha). Spiso-

vatelka. Za okupace, po uzavření vysokých škol,
pracovala jako referentka ve Svazu tesařských
mistrů. Zároveň působila v dětském amatérském
loutkovém divadle Domovina. Po válce pracovala
jako redaktorka v Praze a později v Ostravě.
A psala, vydala knihu Psala jsem pro tebe. V pade-
sátých letech, když byl její manžel odsouzen v po-
litickém procesu, měla zakázáno publikování
a pracovala jako úřednice. Po manželově rehabili-
taci se vrátila k práci redaktorky v televizi, také
provázela manžela na služební pobyt v SSSR. Spi-
sovatelkou z povolání se stala až v důchodu. Na-
psala např. Jen o rodinných záležitostech (téma
politických procesů), Démantovou sponu (vztah
Nerudy a Karolíny Světlé). Mnohé její knihy byly
vnímány jako četba pro dívky a některé se staly
námětem úspěšných filmů, např. Metráček, Léto
s kovbojem, Dívka s mušlí. Napsala scénář k filmu
Zastihla mě noc.

Josef Illík – výročí narození 100
(10. 9. 1919 Praha - 21. 1. 2006 Praha). Filmový

kameraman. Vystudoval fotografii. Následovalo to-
tální nasazení za okupace. Po osvobození působil
do r. 1948 jako profesionální fotograf, pak odešel
k Čs. státnímu filmu jako asistent kamery. V letech
1952-1956 byl samostatným kameramanem u Čs.
armádního filmu a pak do r. 1981 pracoval jako sa-

mostatný kameraman hraných filmů ve Filmovém
studiu Barrandov. Podílel se na filmech Tři oříšky
pro Popelku, Kočár do Vídně, Kladivo na čaroděj-
nice nebo Král Šumavy. Za film Kde řeky mají
slunce získal v r. 1961 ocenění na MFF v Benát-
kách. Jeho fotografie vyšly v jediné publikaci Praha
zasněná.

Josef Boleslav Pecka – výročí narození 170
(19. 9. 1849 - 25. 7. 1897). Známý též jako

Pecka–Strahovský. Dělnický básník a redaktor,
průkopník socialismu mezi českými dělníky. Byl
zakládajícím členem a funkcionářem Českoslovan-
ské sociální demokracie. Od r. 1872 byl redaktorem
Dělnických listů, spoluzakladatelem časopisu Bu-
doucnost. Politickému pronásledování unikl vystě-
hováním do USA, kde zůstal až do předčasné smrti.
Působil v Chicagu, kde redigoval časopis Budouc-
nost. Ve svých básních dbal na obsah i formu. Je
zařazován mezi přední autory nejstarší generace
dělnických básníků. Vydal např. sborník Zpěvník
českých dělnických písní (1887), Sebrané básně
(1899). Pseudonymy: Strahovský-Pecka, Midola,
Giuseppe, Strahovský, J .B. 

Ludvík Kubíček – výročí narození 100
(1919-1966), brněnský komunistický novinář

a vedoucí pracovník Národního výboru. Z jeho pub-
likací: Dnešek připravili oni: O některých funkcio-
nářích KSČ na Brněnsku, kteří padli v boji proti
nacismu (1963), Mazourova parta: boj mladých ko-
munistů Brněnska na obranu republiky a proti na-
cistickým okupantům (1965). V Brně po něm byla
pojmenována Kubíčkova ulice. Jméno zůstalo, ale
v r. 1990 bylo změněno „zasvěcení“ - nyní je ulice
připsána řezbáři a sochaři Josefu Kubíčkovi.

Fritz Weiss – výročí narození 100
(28. 9. 1919 Praha – 4. 10. 1944 Osvětim-Birke-

nau). Hudebník, jazzman. Začínal v kvintetu při
Prague English Grammar School, v roce 1939 na-
stoupil v Hallově orchestru Swing Rhythm. Po roz-
padu mnohonárodnostního orchestru vznikl
orchestr Emila Ludvíka, kde nastoupil jako první
trumpetista a jako umělecký vedoucí. V r. 1941 byl
deportován do Terezína, kde založil soubor Ghetto
Swingers a Weiss kvintet. Ukázka hry souboru
Ghetto Swingers byla zneužita v propagačním
filmu Vůdce daroval Židům město, ale tím se záro-
veň zachovala. Weiss také tajně aranžoval skladby,
které se v protektorátě staly hity, např. Hm, hm,
Doktor Swing, Vteřiny v Lloydu.

EVA BARTŮŇKOVÁ
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