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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
Koronavirus nekoronavirus, nemohu začít svůj editorial opět jinak, než

obranou pravdy a lásky před lží a nenávistí. 
Masakr ve Srebrenici. Od vyvraždění osmi tisíc lidí uběhlo čtvrt století.
Na den přesně před 25 lety dobyly srbské jednotky pod velením gene-

rála Ratka Mladiče bosenskou enklávu Srebrenicu. Jedním z tragických
vrcholů tříleté občanské války v Bosně a Hercegovině se stal masakr při-
bližně osmi tisíc lidí. Pád jedné ze šesti bezpečných zón vyhlášených OSN
všechny šokoval.

Tohle opakovaně hlásí 11. 7. 2020 Seznam.cz a ČTK a mainstreamová
média, včetně televizních kanálů - ať už tzv. veřejnoprávních či soukro-
mých - které jako nášup přidávají plačící staré ženy, muslimky, naříkající
nad (během minulého roku) 9 nově nalezenými, prý identifikovanými po-
zůstatky těl svých údajných blízkých, údajně tehdy zabitých Srby. Tento-
krát údajně kvůlivá epidemii koronaviru to byla jen méně masová záležitost. Západní média se předháněla
v líčení údajného krveprolití Muslimů (říkajících si již v té době chytrácky Bosňáci), po obsazení (údajně
demilitarizované) muslimské enklávy v Srebrenici srbskými vojáky a to po více než 5 dnech intenzivních
bojů. Bylo mi z toho (každoročně se opakujícího) lhaní a překrucování a falšování historie mainstreamem
zase špatně na duši i na těle. Po celé Bosně a Hercegovině kýmsi placené týmy celoročně pátrají a vy-
kopávají z hrobů pozůstatky Muslimů, kteří padli se zbraní v ruce v bojích se Srby, ale i těch, kteří zemřeli
na různé nemoce či stářím, aby mohli udělat vždy 11. července na pohřebišti v Potočari u Srebrenice
 teatrální protisrbské vystoupení, a dodat rovněž tak punc legálnosti zcela nelegálnímu protisrbskému
klokanímu soudu v nizozemském Haagu, který je pod taktovkou útočného vojenského paktu NATO, jehož
členy jsme se stali účelově, a bez souhlasu obyvatelstva našeho českého státu s tímto skoro nevratným
krokem, na rozdíl od vstupu do Evropské unie. Hrozilo totiž v tomto referendu, že lidé řeknou ne, a to si
“naši“ noví mocipáni nemohli dovolit, to by jim noví páníčci dali sežrat! Že vše kolem Srebrenice se ode-
hrálo jinak, než nám líčí každoročně mainstreamová sdělovadla, o tom netřeba mít žádné pochybnosti.
Tahle až goebbelsovská propaganda funguje velmi dobře. Stokrát opakovaná lež se tu opět stává v mys-
lích ovčanů pravdou. Bohužel tohle mediální vymývání mozků je úspěšné i v mém blízkém okolí, což je
pro mne velmi neradostné poznání. V lepším případě o tom lidé nemají ani ánunk, a v tom horším je jim
to naprosto buřt... Znamená to pokračovat z naší strany v osvětlování pravdy, ukazovat lháře a jejich
lokaje a presstitutky, nebát se nazývat skutečnosti pravými jmény. To musíme dělat nadále i u věcí více
či méně souvisejících, jako například u nenávistné, vše zachvacující protiruské propagandy, dále u tak -
zvaných konspiračních teorií, tedy dějů, takto ocejchovaných a následně ostrakizovaných strůjci NWO
a jejich přepočetnou a oddanou, dobře placenou kohortou. To se týká nejen 11. září 2001 v USA a zahájení
tzv. války proti terorismu pod falešnou vlajkou; nejen bránících se Opolčenců na východě polofašistické
Ukrajiny; nejen Kosova a pseudostátu tam na úkor Srbska vzniklého násilně v režii a za účasti paktu
NATO pod vedením USA; nejen (vlastně omylem, místo v té chvíli nedaleko letícího ruského letadla s Vla-
dimirem Putinem na palubě) sestřeleného malajsijského civilního letadla Boeing 777 letu MH17; nejen
konfliktu v Tonkinském zálivu, další to speciální operace US deep statu a establishmentu, tenkrát medi-
álně pokrývající a rádoby umožňující obhájit před světem zahájení masového bombardování Severního
Vietnamu US letectvem, atd…

Nu, je toho hodně... Milí přátelé, přeji vám opět to nejdůležitější, totiž pevné zdraví a zajímavé počtení
s naší Lípou. A nemoci COVID-19 zmar!

Jan Poláček, šéfredaktor periodika Lípa a člen předsednictva VNK
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Unie českých spisovatelů
chce zastavit „hnědé bahno“
Rozhovor Vladimíra FRANTY s Karlem SÝSEM

Vzhledem k tomu, že se v ČR stále více na soci-
álních sítích i v médiích diskutuje o hodnotách,
které se zdály být po druhé světové válce stabil-
ními, jelikož se budují pomníky lidem, budícím kon-
troverze a jiným se zase odstraňují, přinášíme
rozhovor se spisovatelem a básníkem Karlem
Sýsem, předsedou Unie českých spisovatelů.

• Hnědé zlo. Proč nyní v ČR dochází k podceňo-
vání role Rudé armády a proč se najednou tu a tam
hovoří něco jako o “hodných nacistech“, viz vla-
sovci, kteří “pomohli“ Praze?

Karel Sýs: Společnost je nemocná. Když jste ne-
mocný, dlouho si namlouváte, že nemocný nejste.
Přesvědčujete sám sebe, že příznaky nemoci jsou
jakási náhoda, až vás odvezou do krematoria. Lout-
kovodiči národu lhali a už nemůžou přestat. Jest-
liže je Rusko říší zla, nemůže přece nikoho
osvobodit. Po Praze jsou ještě vidět pamětní desky
z Povstání s datem 9. května. Ještě 9. května se
bojovalo a umíralo, ale zřejmě šlo o pomýlené po-
vstalce, kteří neposlechli rozkaz ÚSTR(K)u.

*O Češích se povídá, že jsme (kulturně) vlastně
Němci. Najednou se nicméně málo hovoří o těch
Němcích, kteří byli antifašisty, viz stať Reného No-
votného: „The establishment of the Protectorate
Bohemia and Moravia enabled the racial reasearch
on the Czechs. The German scholars found the
Czechs very similar to Germans. The Nazis were
even thinking about the Germanization of the ma-
jority of Czechs.“…

Gottwald svého času říkal, že není Němec jako
Němec. Pražané, kteří ještě měli v živé paměti
válku a protektorát, k jeho slovům připisovali:
„Ale nejlepší je, když je pod drnem.“ Pisatele
bylo možné pochopit, ale už tenkrát se zlehčo-
vala úloha, ba samotná existence německých an-
tifašistů. Jejich osud byl mnohdy hroznější než
osud porobených národů a měli bychom se před
nimi sklánět. Jenže – nebyli to vlastně taky
zrádci, když bojovali proti Hitlerovi, který to přece
s námi myslel dobře, jen s těmi Židy tak nějak
ujel? Kultury se mají poznávat, ne mísit. Všichni
Němci přece nevařili eintopf, dokonce veliteli

osvětimského tábora údajně chutnalo české
vepřo-knedlo-zelo, polský boršč a židovský šou-
let.

• V prodejně Naše Vojsko (Smíchov) mi řekli, že
kalendář s nacisty jde dobře na odbyt… Která
sorta lidí toto může kupovat?

Sám majitel nakladatelství přece veřejně a beze
studu prohlásil, že mu nejde o ideologii, nýbrž
o zisk. Kalendáře, hrnky a trička s podobenkami
zločinců prodávají a kupují lidé, kteří by prodali
vlastní babičku, kdyby z toho koukal pořádný bak-
šiš. Ještě že jsou ony kalendáře trhací!

• Na trhacím kalendáři bylo ISBN. Takže to celé
někdo schválil?

Jistě to musel někdo schválit. Dnes dostanete
ISBN na všecko. Třeba i na vlastní parte.

• V Řeporyjích je sovětský tank přikrytý nacis-
tickou přilbou (viz tamní památník). Vlasovci sice
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Je libo Franka či Himmlera?
ZDENĚK ŠTEFEK

Tak už je možné koupit si kalendář s osobnostmi, jako byl Hitler, Heyd-
rich, Frank, Himmler nebo Mengele. Neuvěřitelné. Nebo uvěřitelné? Před
pár lety by bylo neuvěřitelné hanobit a odstraňovat v takové míře jako
dnes pomníky osvoboditelů, kteří doslova zachránili náš národ před vy-
hlazením. Před pár desítkami let by bylo neuvěřitelné veřejně pranýřovat
spolky, které sdružují pamětníky, válečné hrdiny, kteří proti fašismu bojo-
vali. 

75 let po konci války a svět je naruby. Vítězové jsou poražení. Oběti jsou
kati. Hrdinové jsou zločinci. A naopak. Revize pokračuje. Kdo ovládá mi-
nulost, ovládá budoucnost. Cíl je jasný. Zlo je vše na Východě, euroatlan-
tická civilizace je spasení. A tak se možná 100 let po konci nejstrašnější
války bude povídat, jak západní spojenci společně bojovali skoro celé 20. století s rudým morem (nějaké
ty rozpory v jejich táboře, zejména s Němci byly jen epizoda) a nakonec ho porazili...  Ale na stráži před
Východem je třeba být i nyní… Nebo ne?

Dne 14. 12. 1945 řekl Eduard Beneš: „Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými
a před světem očišťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto své nové
lži budou přednášet. Říkal jsem při jiných příležitostech, že máme všecko zaznamenat a povědět to, co
jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste nám všem řekli o svém
utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s tou "očišťovací" kampaní... Že začnou
– o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očištění přešli k útoku. Bude to nová reakce,
která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou.“

Nenechme to tak!
27. 5. 2020

jezdili ukořistěnými tanky T-34, ale není tohle (pa-
mátník vlasovců) popření principu, který odráží
uspořádání po Jaltě a Postupimi?

Odpověď najdete pod první otázkou. Je to pomi-
nutí smyslů, které ovšem kdosi způsobil. Je to
zřejmě zkouška, jak rychle lze 30 let po převratu
infikovat dav. Ne Jalta, nýbrž řídká malta!

• Nakolik jsou v otázce „hnědého zla“ podle vás
jednotní čeští spisovatelé?

„Česko není právním státem.“ Vyvadil nabízí
právní pomoc „ruskému agentovi“ a varuje před
militantní protiruskou opozicí

Až příliš přemnozí sepisují, co jsou jiní ochotni
zaplatit. Být spisovatelem v zemi, kde karfiol stojí
už bratru sto korun, je řehole. Psát a mlčet, snad
se to vyplatí. Dříve se tomu říkalo „zrada vzdě-
lanců“. Běda národu, který potřebuje spisovatele
s rovnou páteří, když je fosfor a vápník tak drahý!

• Médii znělo, že o znění učebnic historie se nyní
nějak zasazuje i BIS…

Bodejť ne – tajná policie přece vždycky nejlíp ro-
zuměla historii, ba i jaderné fyzice a poezii.

• Je podáno nejedno trestní oznámení proti ji-
stým nacistickým projevům, či jen projevům sym-
patizantů s nacismem. Nezdá se, že by to bylo něco
platné.

Znáte úsloví „přijít s křížkem po funuse“? Když
se vir pevně usídlí v těle, studený hadr na hlavu už
nepomůže.

• Jak hodnotíte fakt, že si sochu Koněva přeha-
zují různí úředníci mezi sebou a doslova si myjí
ruce…?

Pilát si taky myl ruce, a stejně se dostal do
Kréda, samozřejmě v odpuzující roli. Úředníci se
možná bojí ricinu, i když jsou mnozí podělaní už
před požitím.

• Nakolik je anomální situace, jíž nyní prochá-
zíme?

Je totálně anomální, abnormální a anální.
30. 5. 2020 Sputnik.cz
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Výzva Unie českých spisovatelů

ZASTAVME HNĚDÉ BAHNO!
Kalendář Našeho vojska (cítíte tu ironii?) s ge-

sichty válečných zločinců je jen nepatrná špička
hnědého ledovce, který se sune do stále ještě naší
vlasti. Předcházely mu hrnky a trička s týmiž obli-
čeji. To je jen pokusný balónek.

Vždyť v televizi je aspoň dvakrát týdně za su-
perstar Hitler. Vzápětí po krycí úvodní větě o „nej-
větším zločinci v dějinách“ Vůdce víská vlásky
blonďatých dítek a cicmá se se svou říšskou fen-
kou.

České děti si mohou pořídit knihy, z nichž se do-
zvědí, že jít k židovskému lékaři je nebezpečné, ze-
jména děvčátkům dobré rasy hrozí zprznění.

Už ani řezníci se nediví výroku jistého pána z Je-
senice: „Podříznout prezidenta Zemana a vykrvit
jako přestárlou svini.“

„Vážně jsem uvažoval, že musím něco udělat, že
například zabiju Husáka,“ svěřil se vetchý herec
deníku Aha! Němci vraždě aspoň říkali „zvláštní
zacházení“!

Řeporyjský Rozparovač vstoupí do příštích učeb-
nic psychiatrie.

Tohle nebylo možné ani za první republiky, ani
za socialismu!

Jen za druhé republiky směl napsat Jakub Deml:
„Nikdo nemůže býti už svým zrozením tak opovr-
žen jako Žid… Odhalují si svou špínu a tulí se
k sobě, podobni Kainu nemohou se přítulně blížiti
ke stanům lidským… Spoléhám na naše Němce,
dokud jim bude záležet na pořádku a klidu, jinak
se naše republika neudrží. Slované si nedovedou
vládnout.“

Možná měl pravdu, že si nedovedeme vládnout.
Zato si umíme jít po krku!

Dokonce i za protektorátu se hnědým hnusem
špinil pouze odpad typu Moravce, Vajtauera, Wer-
nera…

Jistě nikoli nadarmo hřímal Arijský boj: „Český
intelektuále, a co teď? Básník Jakub Deml promlu-
vil, kdy ostatní?“ 

Nezní vám povědomě Vajtauerovo horování pro
Novou Evropu? „Není jediného Čecha, který by si
nepřál, aby nakonec vznikla Evropa jako celek. In-
stinktivně se seskupuje kolem svého nejmocněj-
šího jádra – tím je 80milionový národ německý…

Po boku hrdinné armády německé bojují v Rusku
dobrovolci téměř celé Evropy, vedené geniálním
Vůdcem Němců. Evropa si za jeho vedení otevírá
v Rusku prostory, které budou její příští Amerikou.“ 

Historie se občas dožaduje repete!
Ještě začátkem května 1945 Moravec vyvolával

duchy: „My, kteří vidíme, kam se události sesou-
vají, nemůžeme přihlížet. V poslední chvíli varu-
jeme. Nemyslete, že tento hlas je marný. Rok od
roku bude silněji znít, až se stane hlasem polnice
archanděla, která probudí tento lid k opravdové ev-
ropské revoluci, v níž jako rodní bratři půjdou

Němci vedle Čechů – dva nejkulturnější národy
světa.“

Ti duchové jsou zpátky!
Do takového krámu se ovšem nehodí Koněv ani

bronzový!
Přestrašení a poslušní nosí roušky snad i v lož-

nicích, zatímco vir nenávisti a sprostoty rozežral
bezmála celý národ.

Už nestačí bít bolševika po čuni do vyčerpání
zásob. Dnes je třeba bít každého, kdo se liší od ná-
zoru panujících loutkovodičů. Nosem, tričkem, od-
znakem, vírou… 

Spisovatelé a básníci, nepište a nebásněte jako
by se nechumelilo. Ono se totiž – ač je máj – nejen
chumelí, ono už setsakramentsky mrzne! Už stačí
jen zapálit říšskou sněmovnu!

Nevzdávejme to! Klec ještě nespadla!      
Předsednictvo UČS.
28. 5. 2020
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Pro občany Ruské federace, ale i další národy,
které v rámci Rudé armády vybojovaly vítězství nad
nacistickým Německem, ještě dlouho zůstane
Velká vlastenecká válka nejemotivnější vzpomín-
kou a Den vítězství největším, zcela výjimečným
svátkem v roce. Jiné národy to sotva pochopí. Náš
národ by to však pochopit měl. Němci nám, stejně
jako ostatním Slovanům, Židům a dalším „méně-
cenným“ národům, chystali stejný osud – vyhla-
zení nebo zotročení,

Po roce 1968 jsem Sovětskému svazu přál to
nejhorší. Invaze zlikvidovala sny o svobodné spo-
lečnosti. K těm, kteří dnes převracejí dějiny, se
však nepřidám. Nejde jen o sochu maršála Koněva,
jež byla spíš nezdařeným symbolem úcty 140 tisí-
cům padlých vojáků Rudé armády na území Čes-
koslovenska. Všem totiž sochu nepostavíme.

Jde zejména o ztrátu historické paměti, ale
i elementární vděčnosti všem, kdo bojovali i za
naše životy – Rusům, Bělorusům, Ukrajincům, Gru-
zínům, Arménům, Čečencům, Kazachům, Turkme-
nům, Uzbekům. Že už je to dávno? Ta hrůza druhé
světové války je ve světě stále všudypřítomná.

Byly doby, kdy jsme odstraňovali pomníky
Habsburků, abychom je nyní znovu postupně in-
stalovali, protože jsme pochopili, že patří k naší

historii – stejně jako maršál Radecký (1766–1858)
nebo Julius Fučík (1903–1943). Někomu posta-
víme pomník, jinému jej zbouráme, přejmenujeme
náměstí, jehož název byl pěkný, poetický, a dáme
mu jméno, ne abychom někoho uctili, ale abychom
někomu udělali naschvál. Bez lidského taktu…

Italský historik ekonomie Carlo Cipolla (1922–
2000) napsal esej o lidské stupiditě, z nějž lze po-
chopit, proč se často chováme jako idioti. Píše, že
i lidé, které považoval za racionální a inteligentní,
dokážou být neuvěřitelně stupidní. Cipolla také do-
spěl k poznání, že stupidita je daná geneticky, ni-
koli kulturně. Dle něho je stupidní ten, kdo způsobí
ztráty jinému, nebo skupině osob, aniž z toho má
užitek; dokonce může i sám utrpět ztrátu. Jak jinak
chápat jednání řady našich – nejen regionálních –
politiků.

Občané by si přáli politiky nejen chytré, ale
i moudré a rozvážné, kteří by byli pro národ pozi-
tivními vzory. Zatím se to však příliš nedaří. Proto
teď (doufejme, že jen do dalších voleb) vede ne-
slavná „pražská trojka“. I ona by si ale mohla pro
své dobro připomenout přísloví: „Neplivej do
studny, možná se z ní sám budeš potřebovat napít.“

12. 5. 2020
https://ceskapozice.lidovky.cz/

Češi by měli chápat, že Den vítězství
je pro Rusy výjimečným svátkem
FRANTIŠEK HEZOUČKÝ
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ZÁKŘOVSKÁ TRAGÉDIE V ROCE 1945
PASNAU

Blížící se porážka fašismu vedla vedoucí nacis-
tické zločince k těm nejbestiálnějším činům. Jed-
ním z mnoha takových u nás je i tragédie
devatenácti zákřovských občanů.

Pod záminkou, že Zákřov je střediskem party-
zánů a obyvatelstvo je podporuje, podnikli ně-
mečtí fašisté společně s Vlasovci proti Zákřovu
vražednou akci. Gestapem z Velkého Újezda byl
vypracován plán akce a to tak, že celá vesnice
bude obklíčena Vlasovci a pod záminkou střelby
partyzánů na Vlasovce bude provedeno zatčení
partyzánů a jejich pomocníků podle předem při-
praveného seznamu.

Akce byla provedena 18. dubna 1945. Zúčastnil
se jí celý prapor Vlasovců. Navečer odjel přes Vý-
kleky k Zákřovu. Po 21. hodině obklíčili gestapáci
a Vlasovci obec a provedli prudký útok na severní
část vesnice. Používali pušky, kulomety, pancé-

řové pěsti a ruční granáty. Zakrátko vyšlehly ze
stavení rolníka Františka Švarce plameny, ale ob-
čané požár lokalizovali. Tato usedlost však byla
vzápětí znovu zapálena. Když se občané znovu
pokoušeli hasit nebo zachraňovat dobytek, bylo
na ně stříleno. Někteří byli zadrženi a odvlečeni
do jednoho stavení, kde byli střeženi. Aby bylo
znemožněno hašení požáru, naházeli Vlasovci do
ohně ruční granáty, které postupně vybuchovaly.
Pod ochranou palby prováděli Vlasovci dranco-
vání, loupení a zatýkání osob - hlavně mužů
a chlapců - až do ranních hodin.

Na druhý den ráno byli propuštěni bez výslechu
muži starší 50 let. Ostatní - v počtu 23 - byli
v trojstupech odvedeni do Velkého Újezda. Tam je
Vlasovci zavřeli do malé místnosti ve dvoře rad-
nice - bývalého chléva. Zde byli dva dny "vyslý-
cháni", biti a týráni. Čtyři z uvězněných byli

6
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propuštěni. Ostatních 19 mužů po dvoudenním
mučení, s přeraženými údy a rozbitými obličeji,
naházeli do nákladního auta a odvezli do lesa
k samotě Kyjanice. Stalo se tak v podvečer 20.
dubna. Nad samotou Kyjanice u dřevěné boudy (o
rozměrech asi 150 x 210 cm) zastavili, přivezli ně-
meckého faráře p. Schustera ze Slavkova a vy-
zvali ho, aby dřevěnou boudu vykropil jako hrob.
Když farář uviděl zakrvácené a zohyzděné obli-
čeje a těla přivezených mužů, zhroutil se a odmítl
výkrop provést. Němci a Vlasovci nalili pak do
boudy dehet, naházeli poloubité české mučedníky
do boudy, obložili je dřívím, na těla nalili ještě
benzín a pak vše zapálili...
Dlouho se plížil dusivý dým lesy a údolím. Místo
bylo střeženo ozbrojenými barbary a nikdo tam
nesměl.

Doma zatím příbuzní mrtvých marně - po pro-
žitých hrůzách - čekali na návrat svých manželů,
otců, synů a bratrů. Ti se však nevrátili. 
BYLI TO:
Calábek Josef (45 roků) Zákřov
Marek Josef (43 roků) Zákřov
Marek Drahomír (17 roků) Zákřov
Švarc František (43 roků) Zákřov
Švarc Vladimír (16 roků) Zákřov
Ohera Jan (40 roků) Zákřov
Plánička Jan (35 roků) Zákřov
Závodník Miroslav (23 roků) Zákřov
Závodník Jaroslav (21 roků) Zákřov
Glier Antonín (18 roků) Zákřov
Ohera Oldřich (37 roků) Zákřov
Bém Vlastimil (19 roků) Tršice
Wolf Otto (18 roků) Tršice
Pazdera Jan (32 roků) Doloplazy
Přikryl Klement (32 roků) Doloplazy
Jahn Josef (18 roků) Velká Bystřice
Švec František (26 roků) Velká Bystřice
Musil Josef (30 roků) Bystrovany
Žák Jaroslav (24 roků) Brno

Teprve po osvobození 12. 5. 1945 mělo pátrání
po zákřovských mučednících výsledek. To už mu-
seli zbytky ohořelých těl vykopati kozlovští Němci,
kteří mrtvé po hrozné smrti zakopávali. Lékař-
ským ohledáním bylo zjištěno, že většina zavraž-
děných byla upálena zaživa. Současně bylo
zjištěno, že ani jediná z nalezených stehenních
kostí nebyla bez poruchy. Kosti byly zpřeráženy
za nelidského mučení při výsleších. 14. 5. 1945
byly zbytky mrtvých uloženy do jediné rakve

a tato byla za velké účasti lidu pohřbena na tršic-
kém hřbitově. 

Nad společným hrobem byl postaven pomník
s fotografiemi a jmény umučených.

Na místě tragédie byl 31. 10. 1949 odhalen pa-
mátník Zákřovský žalov. Památník je dílem akad.
sochaře Vladimíra Navrátila, profesora olomoucké
univerzity a arch. Lubomíra Šlapety z Olomouce.
Památník vyjadřuje zoufalství ženy nad tragédií
devatenácti zákřovských občanů. Podstavec pa-
mátníku má rozměry boudy. V základech je malá
krypta s dubovou rakvičkou, v níž jsou uloženy
pozůstatky a popel hrdinů za živa upálených,
a zbytky ohořelých rohových trámů boudy. V mě-
děném pouzdru je pamětní listina a spisy o tra-
gédii. V pozadí památníku je vysázeno do
půlkruhu 19 symbolických líp pro vzpomínku na
každého z upálených mučedníků.

20. 6. 2011
https://www.lovecpokladu.cz/

***************
Vrahům těchto lidí postaví pomník Praha - Ře-

poryje. "Elitě" v Řeporyjích se vypařil mozek, no-
vodobí zombí... Já už začínám být unavený, svět
je jedna velká hrůza.

13. 12. 2019
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To se Pražané nechají takovým
tupcem starostovat?
LUBOMÍR MAN

Co prohlásil pražský primátor Hřib včera v úterý
v projevu věnovaném 75. výročí povstání Pražanů,
je neuvěřitelné: „Je třeba si připomenout, že Rudá
armáda dorazila do Prahy 9. května jako do fak-
ticky svobodného města. Sověti tak nenesli hlavní
zásluhu na jejím osvobození“.

Četl kdo kdy vůbec kolosálnější pitomost, než je
tahle? Měla Praha kdy ve své historii na čele děje-
pisného primitiva většího, než je tenhle pomatenec,
který zřejmě nevlastní ani nejprimitivnější schop-
nost uvažovat o příčinách a následcích jevů a o je-
jich logické provázanosti. Cožpak pan primátor
nikdy nepoložil otázku, proč Pražané – když říká,
že Sověti nenesli hlavní zásluhu na osvobození
Prahy – neuskutečnili své vítězné povstání třeba
v roce 1941, nebo 1942, nebo 1944 a proč s tím
čekali až do chvíle, kdy se Rudá armáda v pětačty-
řicátém hnala ku Praze od Drážďan a pak už od
Krušných hor či od Brna?

Taková otázka pan primátora evidentně nikdy
nenapadla? Jistěže ne. Protože kdyby ho napadla,
tak by musel uznat, že bez té rychle se blížící
Rudé armády – v té době už doslova za pražskými
humny - by se povstání Pražanů nejen nikdy ne-
konalo, ani by ně nikdo nepomyslel. Protože oni
ti nacisté byli tak mocní, že pro vítězství nad nimi
musel SSSR vyrobit 105 000 tanků a samohyb-
ných děl, 157 000 letadel a 516 000 děl. A rudo-
armějců muselo padnout přes 12 milionů, než se
od Moskvy a Stalingradu do Prahy a Berlína pro-
bojovali. Co je pro piráta Hřiba 12 milionů mla-
dých životů, díky jejichž obětem může dnes žít
i on.

A otázka z předcházejícího vyplývající: když tedy
ne Sověti, kdo podle něho nese hlavní zásluhu na
osvobození Prahy? Pražané? Vlasovci?

Jen aby svou odpovědí nešlápl do ještě většího
lejna, než už šlápl – a to na věčné časy, protože
jsou výroky, které se tak vzpouzejí přirozenosti lid-
ské i boží, a dokonce i zemi a nebesům, že se na
ně zapomenout nejen nedá, ale ani nesmí.

Ale Hřib důkaz své pitomosti se rozhodl rozhoj-
nit. Takže ještě dodal:

„Lidé při praž-
ském povstání šli
bojovat za svou
svobodu, i když si
byli vědomi pře-
vahy nacistů. Na
památku těchto
lidí, kteří se nebáli
vzít svůj osud, osud
města, do svých rukou, nesmíme nikdy zapome-
nout“.

Nikdo na ně zapomínat ani nechce. Ale je třeba
dle pravdy též doříct, že se nebáli též proto, že
Rudá armáda, na kterou v tu chvíli spoléhali, se už
k městu nezadržitelně blížila. Rádiový prostor Čech
byl plný volání o pomoc: „Govorit Praga, srečno pa-
rašutnoj podderžki“. „Prague calling the Army of
USA. Help to save Prague“.

Jenže pan primátor s tak mizerným charakte-
rem se snaží pravdu potlačit a nevidět. Zapojil se
zkrátka do onoho velkého západního úkolu přepsat
dějiny Evropy a světa do podoby zcela nové, která
v nich má jakoukoli kladnou úlohu Ruska vymazat
či popřít.

Upřímně řečeno, budou-li si i další přepisovači
dějin počínat tak obratně jako on, má pravda přece
jen šanci přežít. Takže se vlastně svými činy stal
nejen darebákem a hlupákem, ale i částí nadějí
všech lidí slušných a spravedlivých.

5. 5. 2020

8

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Fo
to

 a
rc

hi
v

Lipa_02_2020_LIPA  17.08.20  19:11  Stránka 8



9

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Program NSDAP 
je časovým programem. Její vůdcové odmítají po do-

sažení cílů, vytčených tímto programem, určovat nové
cíle, a to pouze s cílem umožnit na základě uměle vy-
stupňované nespokojenosti mas další existenci strany. 

1. Požadujeme na základě práva na sebeurčení národů
sjednocení všech Němců a vznik Velkého Německa.

2. Požadujeme zrovnoprávnění německého ná-
roda s ostatními národy a zrušení Versailleské
a Saint Germainské mírové smlouvy.

3. Žádáme zem a půdu (kolonie) pro obživu na-
šeho lidu a usídlení přírůstku našeho obyvatelstva. 

4. Státním občanem může být pouze soukme-
novec. Soukmenovec je pouze ten, který má ně-
meckou krev, bez ohledu na vyznání. Žádný Žid
nemůže proto být soukmenovcem. 

5. Kdo není státním občanem, může žít v Ně-
mecku pouze jako host a musí podléhat cizine-
ckým zákonům. 

6. Právo rozhodovat o řízení státu a jeho záko-
nech může příslušet pouze státním občanům.
Proto žádáme, aby každý veřejný úřad, lhostejno
jaký, ať již v Říši, zemi nebo obci, byl vykonáván
pouze státními občany. Bojujeme proti zkorumpo-
vanému parlamentnímu hospodářství a obsazování
úřadů pouze podle potřeby stran, bez ohledu na
charakter a schopnosti uchazeče. 

7. Žádáme, aby se stát zavázal v první řadě, že
zajistit možnosti výdělku a životní perspektivy stát-
ních občanů. Pokud není možné uživit všechny pří-
slušníky státu, je třeba vykázat z Říše příslušníky
cizích národů (ty, kteří nejsou státními občany). 

Program NSDAP
PETR ŽANTOVSKÝ 

Z dnešního pohledu se nám jeví vše, co má nějakou
spojitost s německým nacismem, jako z gruntu
zrůdné, odsouzeníhodné a zvrácené. Pak si ale kla-
deme otázku, jak je možné, že tato odpudivá ideologie
získala na svou stranu nejen zástupy lidí, namnoze
zklamaných vývojem po Versailles, neschopností teh-
dejších socialistů učinit zVýmarské republiky něco ji-
ného než rekordmana v inflaci a chudobě, ale tu a tam
i nějaké intelektuály, kteří, vesměs dočasně, v ní viděli
návod na řešení kruciálních potíží meziválečného Ně-
mecka. 

Jednu z odpovědí na tuto dávnou a stále kladenou
otázku najdeme v samotném základu, totiž v prapů-
vodním programu Německé dělnické strany (DAP),
která se teprve později, zejména s příchodem Adolfa
Hitlera do čelních pozic proměnila v onu hrozivou Ná-
rodně socialistickou německou dělnickou stranu
(NSDAP). Již na první pohled je zřejmé, že NSDAP pře-
skládala programové priority původní de facto levi-
cové strany, která měla spíše starost o sociální
postavení svých členů nebo občanů obecně. „Národní
socialismus“, který vklouzl do názvu strany, ji posunul
ze strany ekonomicko-sociální ve stranu orientovanou
dominantně národnostně. Tím se stala stranou typu
„catch-all-party“, v níž vedle sebe mohl být tovární
dělník i majitel oné továrny. Sdíleli velkoněmecký pro-
gram a vůdcovský princip, a to mělo přednost.

Obvykle se nepřipomíná, že program DAP (resp.
NSDAP) vydaný v Mnichově v roce 1920, dlouho pře-

dlouho před obdobím hitlerismu, platil pro stranu po
celou dobu její existence, tedy až do porážky v květnu
1945, nikdy nebyl změněn, ale po pravdě řečeno, ani
příliš připomínán, a to právě zejména po vstupu Hitlera
na výsluní. On byl sám programem – pro sebe, a tedy
pro všechny. Konec konců sepsal to ve svém arcidíle
Mein Kampf jen o tři roky později, než vznikl tento stra-
nický program.

Již v něm ale vidíme velice konkrétní body pro roz-
manité budoucí oslovované sympatizanty: od ryze so-
ciálních cílů po ty národnostní. Původnímu dělnickému
jádru jistě libě zněly požadavky typu zestátnění všech
trustů, rozdělení zisků velkopodniků, vytvoření velko-
rysého systému péče o staré občany, odstranění po-
zemkové daně a zabránění spekulacím s půdou.

Na druhé straně ty, kdo akcentovali nacionální fa-
setu programu, zase jistě uspokojily požadavky na
sjednocení všech Němců a vznik Velkého Německa,
zabránění každé další imigraci ne-Němců a vystěho-
vání ne-Němců, kteří do Německa přišli po roce 1914
atd. A všem společně mohlo znít dobře i prohlášení,
v němž se požaduje uzákonění boje proti vědomým
politickým lžím a jejich rozšiřování v tisku. Ostatně,
kdo v roce 1920 mohl vědět a zhodnotit, co je a není
politická lež? Nicméně problém s nepřílišnou pravdo-
mluvností médií je zřejmě věčný.

Pokud tedy chceme aspoň trochu pochopit základy
široké podpory nacismu ze strany veřejnosti, je třeba
znát artikuly, o něž se tato podpora opírala. 
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8. Je třeba zabránit každé další imigraci ne-
Němců. Požadujeme, aby všichni ne-Němci, kteří
se přistěhovali do Německa po 2. srpnu 1914, byli
ihned přinuceni opustit Říši. 

9. Všichni občané státu musí mít stejná práva
a povinnosti. 

10. První povinností každého občana státu musí
být (produktivní) duševní nebo tělesná práce. Čin-
nost jednotlivce nesmí ohrožovat zájmy celku, ale
naopak musí probíhat v rámci celku a ku prospě-
chu všech. Proto požadujeme: 

11. Zrušení bezpracných příjmů, získaných bez
vynaložení úsilí, tj. odstranění úrokové poroby. 

12. S ohledem na nesmírné oběti na majetku
a krvi, které požaduje každá válka na svém lidu,
musí být osobní válečné obohacování označeno
jako zločin proti národu. Proto požadujeme resti-
tuci válečných zisků, a to bez zůstatku. 

13. Požadujeme zestátnění všech (dosud) vznik-
lých trustů (podniků). 

14. Požadujeme rozdělení zisků velkopodniků. 
15. Požadujeme vytvoření velkorysého systému

péče o staré občany. 
16. Požadujeme vytvoření zdravého středního

stavu a jeho podporu, okamžité zespolečenštění
velkých obchodních domů a jejich pronajmutí za
nízké ceny malým živnostníkům, co největší zo-
hlednění všech malých živnostníků při dodávkách
státu, zemím nebo obcím.

17. Požadujeme pozemkovou reformu, přizpů-
sobenou našim národním potřebám, vytvoření zá-
kona o vyvlastnění půdy pro veřejně prospěšné
účely bez náhrady. Požadujeme odstranění pozem-
kové daně a zabránění spekulacím s půdou.

18. Požadujeme nemilosrdný boj proti těm, kteří
svou činností poškozují společné zájmy. Sprosté zlo-
čince, lichváře, šmelináře a jim podobné je třeba po-
trestat smrtí, a to bez ohledu na jejich vyznání a rasu.

19. Žádáme, aby bylo římské právo, sloužící ma-
terialistickému světovému názoru, nahrazeno ně-
meckým obecným právem. 

20. Aby bylo každému schopnému a pilnému Němci
umožněno dosáhnout vyššího vzdělání a tím také ve-
doucího postavení, musí se stát postarat o důkladné
budování naší lidově-vzdělávací soustavy. Učební
osnovy všech vzdělávacích zařízení je třeba přizpůsobit
potřebám praktického života. Pochopení státní myš-
lenky je třeba podporovat již od počátku školní výchovy
(v občanské výchově). Žádáme, aby bylo zvláště nada-
ným dětem chudých rodičů bez ohledu na jejich stav
nebo postavení poskytnuto vzdělání na náklady státu. 

21. Stát se musí postarat o povznesení zdraví
lidu, a to ochranou matky a dítěte, zákazem práce
mladistvých, zvyšováním tělesné zdatnosti na zá-
kladě povinné tělesné a sportovní výchovy ze zá-
kona, větší podporou všech spolků, které se
zabývají fyzickou výchovou mládeže. 

22. Požadujeme odstranění žoldnéřského vojska
a vytvoření lidové armády.

23. Požadujeme uzákonění boje proti vědomým
politickým lžím a jejich rozšiřování v tisku. Pro vy-
tvoření německého tisku, požadujeme, aby:

a. všichni spisovatelé a spolupracovníci novin,
které vycházejí v německém jazyce, museli být
soukmenovci,

b. vydávání neněmeckých novin podléhalo vý-
slovnému povolení státu. Tyto noviny nesmí být tiš-
těny v německém jazyce,

c. bylo ne-Němcům zákonem zakázáno finančně
se podílet na vydávání německých novin nebo je
ovlivňovat. Jako trest za takový přestupek požadu-
jeme takový novinářský podnik zavřít a ne-Němce,
kteří se na něm podíleli, okamžitě vykázat z Říše.

d. Noviny, které by se prohřešily proti obecnému
zájmu, je třeba zakázat. Požadujeme zákonný boj
proti takovému uměleckému nebo literárnímu
směru, který působí na život našeho lidu rozklad-
ným vlivem, a uzavření všech institucí, které se
prohřešily proti výše uvedeným požadavkům. 

24. Požadujeme svobodu všech církevních vy-
znání ve státě, pokud tato neohrožují jeho existenci
nebo se neprohřešují proti mravnosti a morálce
germánské rasy. Strana jako taková zastává sta-
novisko pozitivního křesťanství, ale neváže se na
určité vyznání. Bojuje proti židovsko-materialistic-
kému duchu v nás a mimo nás a je přesvědčena,
že trvalé ozdravení našeho lidu se může dít pouze
zevnitř na základě: 

• Všeobecný zájem stojí před zájmem jednotlivce. 
25. Pro splnění všech těchto požadavků poža-

dujeme: vytvoření silné centrální moci Říše, bez-
podmínečnou autoritu politického ústředního
parlamentu nad celou Říší a jejími organizacemi
obecně. Vytvoření stavovských a profesních komor
za účelem provádění rámcových zákonů, vydaných
státem, v jednotlivých spolkových státech. 

Vůdcové strany slibují, že budou bezohledně po-
stupovat s cílem realizace předešlých bodů, v pří-
padě nutnosti i s nasazením vlastních životů. 

Mnichov, dne 24. února 1920
19. 4. 2020
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1) Nejprve se zesměšní celý národ. Jste nevzdělanci. V Nepálu je každý pasák jaků bakalářem. Tak se
založí v každé opuštěné stodole soukromá vysoká škola, aby i holka tančící u tyče, či líný a hloupý synek
čilého podnikatele měli alespoň Bc. Nejde o kvalitu, jde o statistiku. Klasické university opustí svou tradici
Alma mater a zaplevelí se obory, o kterých uvažoval kdysi v Haliči Jára da Cimrman. Názory a práce uni-
verzitních profesorů, které titul ctí, převálcují mediálně nejrůznější buzno exhibicionisté.

2) Ze státních základních škol se inkluzivními a jinými věčnými experimenty vytvářejí budoucí školy
pomocné, na nichž hlavní slovo budou mít nejrůznější metodičky z oborů inkluze, integrace, imigrace,
a vypravěčky korektních pohádek o princi Bajajovi z Ugandy a jeho partnerce Popelce z Damašku.

3) Pak je třeba zničit národní ekonomiku, hlavně průmysl. Nic neumíte, všechno, co jste kdy vymysleli
a vyrobili, byl neprodejný šunt. Nikdo ve světe nestojí o vaše nákladní tatrovky, motorky, sigma pumpy,
letadla, obráběcí a textilní stroje, sklo a bižuterii. Zavřete vaše továrny a místo nich otevřete montovny.
Aby se neřeklo, na chvíli necháme zazářit pár vašich slovutných „kapitánů průmyslu“. Ti se nakonec za
pár let se svými Titaniky propadnou do septiku, protože nevěděli, že správný kurz určuje kompas, a ne
teploměr.

4) Vy jste tak neschopní, že si ani neumíte načerpat minerálku z vaší země, vy si dokonce neumíte ani
nahnat pitnou vodu do vodovodních trubek. Ještě, že jsme tu my a za mírný bakšiš to pro vás uděláme
sami. Rozinky vyzobeme, ze zbytku uděláme sklady ojetých pneumatik, a co by nám mohlo jó konkurovat,
odkoupíme, utlumíme a zavřeme.

5) A pokud se to českému „proletariátu“ nelíbí, tak bacha. Stačí jeden letecký most z Ulánbátaru a mů-
žete se pakovat. Za devět měsíců se nám počet budoucích zaměstnanců ze země Olgoje Chorchoje zdvoj-
násobí.

6) Zvláště důležité je zlikvidovat zemědělství a potravinovou soběstačnost. Začne se žvaněním, že celá
desetiletí jsme jedli jedovaté potraviny. A s námi se trávili Rakušáci luxující cukrárny ve Znojmě či ve
Slavonicích a dalších nejen příhraničních městech. A kolony Němců, kteří se v Karlových Varech či v Ma-
riánkách cpali kachnou se zelím a vzdychali Mein Gott, ta kachna voní po kachně.

7) K čemu vlastně potřebujete zemědělství? V Maroku je brambor a jahod, že vám je levně dovezeme
a draze prodáme. K čemu sady? V Chile a Jihoafrické republice je tolik hrušek, že se pod nimi lodě pro-
hýbají. Na Novém Zélandu je jablek jak euromravenců. Po Evropě bloudí kamiony s tunami kuřat, prasat
a skotu, a vy byste se chtěli mořit nějakou samovýrobou. Mléko je navíc nezdravé a jogurt dnes dokážeme
udělat i z bramborového škrobu. Pěstujte naftořepku a budete druhý Kuvajt. A opuštěné kravíny a vepříny
jsou přece nejlepší skleník pro pěstování bylinek typu Hanojská majoránka.

8) Ta nejdůležitější etapa je pak znesvéprávnění národa. Zformuje se banda speciálních věrozvěstů,
kteří nám začnou vyčítat, jak jsme nemultikulturní šovinisté, kteří utlačují své spolubližní. K nim se připojí
i saudskoarabský komisař a prohlásí „u vousu Prorokova, u nás se mají i ženské líp, než ta vaše vyko-
řisťovaná etnoskupina“. Neúspěch desítky let trvajících snah o integraci etnoskupiny se vysvětlí tím, že
při integrování byla pošlapána jejich práva na zachování specifických rysů jejich obohacující odlišnosti.

9) Zásadou likvidace národa je ustupování rostoucím požadavkům všech exotických odlišností a ozna-
čování opravdových hodnot za měšťácký přežitek staré Evropy. 

10) Pochod anální hrdosti se povolí se vší slávou, demonstrace proti němu se zakáže jako vyvolávání
třídní nenávisti proti pavím pérům v rektě. Poslední etapou je vstup do celoevropské organizace, protože
v jednotě blbosti je síla. Když ze samostatných přiblblých jedinců dokážete vytvořit uřvaný dav, pak ze
samostatných států nakonec dokážete vytvořit sebedestruktivní unii. Současný příliv obžerných uprchlíků
je jen poslední sloka unijní hymny Óda na radost. Jmenuje se Rekviem za zbabělost. 

Je těžké pochopit a rozumově vysvětlit takovou hlubokou a zrychlující se degradaci Evropy, která se
sama žene do zkázy, a ještě se u toho usmívá. 

Text přišel e-mailem, ale objevil jsem ho na FB s datem 26. 5. 2020.
Vladimír Stwora, Zvědavec

DESATERO ZNIČENÍ ČESKÉHO NÁRODA
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SdP a řešení české otázky
PETR ŽANTOVSKÝ

ZÁKLADNÍ PLÁNOVÁNÍ O.A. - GRUNDPLANUNG
O.A.

I. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY 
1. REDAKČNÍ 
a) Toto základní plánování se vztahuje hlavně na

hlediska národnostně politická. O zahraničně po-
litických, vojenských a jiných úvahách je zmínka
jen tehdy, dotýkají-li se hledisek národnostně po-
litických. 

b) Základní plánování není v předložené formě
nijak vyčerpávající. Uvedená opatření je nutno pro-
hlubovat a rozšiřovat zvláštními pracemi podle od-
lišných oblastních a odborných skutečností. 

c) S novými událostmi se mohou vyskytnout
nová hlediska a nové možnosti. Vyžádají si aktiv-
ního jednání. K zásadním hlediskům je však nutno
přihlížet za všech okolností. 

2. ZÁSADNÍ 
a) V tomto základním případu konfliktu nejde jen

o sudetoněmecký problém, ale o celkovou otázku
dnešního Československa. Celý komplex se opět
dělí na: otázku historických "zemí koruny české"

(Čechy, Morava, zbytek Slezska, tj. Krnov, Opava,
Těšín) na straně jedné, v dalším je nazýváme
"české země", a na otázku Slovenska a Karpatské
Ukrajiny na straně druhé. 

b) Pokud jde o české země, musí Německá Říše
na základě tisíciletých historických skutečností
opět uplatňovat říšské právo a začlenit tyto země
beze zbytku až po staré říšské hranice, platné do
roku 1866 (Malé Karpaty). Historické zdůvodnění
tohoto nároku musí tvořit základní linii veškeré
vnitropolitické a zahraničně politické propagandy
během celé akce. (Čechy - "citadela Německa" ve
středověku; podle pořadí první země v první Ně-
mecké říši: "srdce Germánie"; Morava, představi-
telka markrabství v čtvercovém erbu první říše atd.) 

Při zdůvodňování nutné akce je třeba zvlášť dů-
razně vyzdvihovat skutečnost, že Češi svým spo-
jením s Moskvou čím dál tím více vytvářejí ve
střední Evropě bolševické ohnisko požáru a nákazy
prvního stupně, jehož působení je především na-
mířeno proti Německé říši a jehož odstranění po-
slouží konsolidaci evropského míru. 
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Další z cyklu dokumentů, vztahujících se k pří-
činám a výsledkům 2. světové války a roli němec-
kého nacismu v ní, je věnován dvěma materiálům,
jež vzešly z dílny nacistické „páté kolony“, totiž
v Sudetoněmecké straně Konrada Henleina. Nej-
prve Grundplanung, tedy opravdu z gruntu pojaté
plánování decimace a postupné likvidace českého
národa v onom novém Lebensraumu, který si na-
cisté v Říši i mimo ni představovali. 

Tento návrh plánu Sudetoněmecké strany, jak
postupovat při řešení "československé otázky", byl
nalezen koncem května 1945 na zámku v Sukora-
dech u Dubé mezi dokumenty Henleinova župního
místodržitelství v Liberci, které sem byly uloženy
na ochranu před leteckými útoky. Dokument není
datován, ale pravděpodobně vznikl v nejvyšších
složkách SdP někdy mezi květnem a srpnem 1938.
Po válce byl předložen obžalobou například v pro-
cesech s H. Krebsem a K. H. Frankem. (Základní
shrnutí obsahu dokumentu bylo otištěno v roce
1947 v knize Český národ soudí K. H. Franka).

Následuje druhý dokument, Henleinův plán,
už přímo explicitně nazvaný jako řešení české

otázky. Jak víme, Henlein byl ve 30. letech
hlavním organizátorem sudetoněmeckých ná-
tlakových aktivit. Zvláštní je, že navzdory tomu,
že to byl právě on, kdo postavil reálnou politic-
kou sílu v podobě SdP, nakonec velkou kariéru
v celku Třetí říše neudělal. Adolf Hitler ho sice
jmenoval Gruppenführerem (později Obergrup-
penführerem) Waffen SS, župním vedoucím
NSDAP a poslancem říšského sněmu. 1. září
1939 stanul v čele Sudetské župy jako říšský
místodržící. Tuto funkci však bez dalšího kari-
érního vzestupu poté zastával až do konce
války. Skutečnou reálnou moc v Protektorátu
Čechy a Morava měli jiní – Reinhard Heydrich
a zejména státní tajemník a posléze říšský mi-
nistr pro záležitosti Protektorátu Karl Hermann
Frank. Což neznamená, že by Henlein vykazoval
malou snahu. Jako správce těchto oblastí byl
zodpovědný za veškerý teror, kterého se na-
cisté dopustili po obsazení pohraničí vůči
Židům, Čechům a německým antinacistům. 
10. června 1945 Konrad Henlein spáchal v ame-
rickém zajetí sebevraždu.
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Poukaz na bolševickou hrozbu, jakož i historické
odůvodnění, je třeba tolik zdůrazňovat proto, že
tímto způsobem lze ukázat výjimečnost případu
Čechů a uklidňovat na základě historické ojedině-
losti situace českých zemí jiné sousední národy. 

Kromě toho je třeba zmiňovat se o národnost-
ních hlediscích (například počet Němců v českých
zemích přesahuje čtvrtinu celkového počtu obyva-
telstva; naproti tomu však budou představovat Češi
po začlenění českých zemí do Německé říše jen
asi 8 % celkového počtu obyvatelstva říše. Dále je
třeba uvádět geopolitická, dopravní a hospodářská
hlediska. 

c) Otázka Slovenska a Karpatské Ukrajiny si vy-
žaduje zcela jiné úpravy, než s jakou se počítá pro
české země. Navrácení Slovenska Maďarsku je
třeba odmítnout. Opravy hranic ve prospěch Ma-
ďarska lze provést s přihlédnutím k národnostním
hlediskům, přičemž však nesmí být v podstatě do-
tčen status Slovenska. Také Bratislava patří ke Slo-
vensku. Bratislavské předmostí na pravém břehu
Dunaje připadne Německé říši.

Slovensko má zůstat samostatné. Jeho těsné
přimknutí k Německé říši a přátelský poměr k Ma-
ďarsku by byly samozřejmostí. Tímto způsobem
zůstávají Slovensko a Karpatská Ukrajina závo-
rami, oddělujícími Polsko od Maďarska, pro Ně-
meckou říši je to most na východ. Karpatská
Ukrajina by se mohla později z německé iniciativy
vyvinout v "Piemont Ukrajinců". 

Je třeba, aby životní práva karpatských Němců
zajistila Německá říše. 

Zcela rozdílné zacházení s Čechy a se Slováky
by bylo důležitým šachovým tahem proti všeslo-
vanským myšlenkám. Německá říše by měla přímo
vystupovat jako ručitelka úsilí Slovenska o samo-
statnost, jež je zakotvené v Pittsburské smlouvě.
(Germania divide et impera.) 

d) Náš poměr k problému českého národa vyža-
duje, aby byly pečlivě vyváženy nutné německé po-
žadavky na straně jedné a taktické potřeby
mezinárodní situace na straně druhé. Vycházejíce
z historických skutečností a s ohledem na promí-
sení krve, známé od raných germánských dob, ne-
můžeme pohlížet na češství jako na svébytný
národ. Protiněmecká propaganda dokázala v 19.
století odcizit Čechy německému životnímu pro-
středí. Obrácení tohoto vývoje je oprávněné a je ži-
votní nutností pro Německou říši. Nikdy v dějinách
už nesmí dojít k českému obrození. Je nutno zničit

od základu každou další možnost takového obro-
zení. 

Proto je třeba potlačit český jazyk. Je v němec-
kém zájmu, aby úplně zmizel. Při bojových opatře-
ních je však rozhodující správný taktický postup.
Zejména o vyhlazení jazyka - jakožto programu -
by se nemělo vůbec mluvit. Rozdrtíme české ná-
rodní uvědomění tím spíše, čím bude mít nepřítel
menší možnost svádět s námi pouhý zápas o jazyk.
Nesmíme přeceňovat činitele jazyka, pokud jde
o jeho význam pro národní společenství; je třeba
vyhnout se ztotožňování jazykového společenství
s pojmem národa a v průběhu událostí snad bude
dokonce nutné proti tomu někdy v českých zemích
bojovat. Neopomeneme nalézt pro národní spole-
čenství nové, odvážné formulace a vytvářet místo
zakořeněných činitelů českého národního vědomí
novou pospolitost, která by pevně začlenila do dy-
namiky nacionálně socialistické Německé říše
mladší a vývoje schopné živly z českého národního
území. Cílem pro budoucnost musí být: rozbití čes-
kého národního vědomí, pronikání do dosavadní
české jazykové oblasti německým osidlováním,
převádění (také částečné přesídlení!) Čechů do ne-
rozlučné duchovní a fyzické souvislosti s Němec-
kem. 

Národnostně politická opatření proti češství od
nás vyžadují největšího umění a energie při uplat-
ňování zásad národnostního boje a organizačních
zásad. Bude třeba, aby se osvědčily poznatky z na-
šeho vlastního německého národnostního boje.
Prosazování potřebných opatření začíná na jedné
straně už v prvních hodinách a dnech vojenských
bojových opatření a na druhé straně musí být sys-
tematicky stanoveno pro celé generace dopředu.

II. STADIUM AKUTNÍHO PŘIOSTŘENÍ KONFLIKTU 
Boj sudetských Němců je spravedlivým národ-

nostním bojem a směřuje proti nepřirozenému
a nekulturnímu tyranství Čechů a proti nejzlomy-
slnějšímu a nejnesmyslnějšímu výtvoru diktátů Do-
hody z roku 1919. 

Životní boj sudetských Němců se samozřejmě
podstatně dotýká poměru Německé říše k Česko-
slovensku; Německá říše je ochrannou mocností
sudetského němectví. Otázka státní budoucnosti
českých zemí nebude nadhozena vůdcem sudet-
ských Němců, ale přímo říši.

Vůdce sudetských Němců vyčerpal všechny
možnosti mírového řešení sudetoněmecké otázky.
Už dávno před tím byla celému světu předložena
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otázka Československa jako nejakutnější nebez-
pečí pro skutečný a trvalý mír. 

Vůdce Sudetoněmecké strany požádá ještě
o provedení plebiscitu v sudetském Německu, což
je poslední možnost mírového řešení otázky státní
příslušnosti. Lze počítat s tím, že Češi tento poža-
davek odmítnou. 

Pak bude nutno v dohodě s vůdcem a říšským
kancléřem usoudit, že již nastal okamžik, aby
vůdce Sudetoněmecké strany podnikl rozhodující
revoluční krok: 

Prohlásí nezávaznost zákonů československého
státu a požádá o pomoc vlád evropských velmocí
(včetně Německa, pokud podepsaly smlouvu ze St.
Germain) anebo pouze Německé říše.

Lze počítat s tím, že Češi v krajním případě
odpovědí na tento krok násilnými opatřeními.
Tím spíše získá vůdce Sudetoněmecké strany
veškerou svobodu jednání. Nutně tím vzniká
pro Německou říši na základě národnostních
svazků právo a povinnost zakročit v Českoslo-
vensku. 

Vůdce sudetského němectví zakáže sudetským
Němcům jakoukoli službu pro československý stát,
zejména službu ve zbrani, a prohlásí všechny pří-
sahy, složené sudetskými Němci tomuto státu, za
neplatné. Může povolat do služby ve zbrani proti
češství.

III. OBDOBÍ VOJENSKÝCH BOJOVÝCH AKCÍ 
Vedení Německé říše udržuje ve všech fázích

vývoje nejtěsnější spojení s vůdcem sudetského
němectví. Ten má zajistit na bezpečném území roz-
hlas a jiné spoje. Rozhlasem dává vůdce Sudeto-
německé strany potřebné příkazy, zejména
instrukce pro bojeschopné sudetoněmecké muž-
stvo ve stadiu vypuknutí války. 

Pro wehrmacht Německé říše je německé ná-
rodní území Československa vlastní zemí, nepřá-
telskou zemí je české národní území (mapa). 

Podle toho je třeba rozvinout operativní opatření
a bojové akce. V duchu národnostního rázu kon-
fliktu bude třeba vést bojové akce na českém ná-
rodním území už od prvního okamžiku s největší
ostrostí ve smyslu totální války. Bude nutné, aby
letectvo zasáhlo nejen známé opěrné body vojen-
ské dopravy, zbrojní střediska atd., ale i hustě
obydlená ohniska bolševické a husitské nenávisti. 

Podle rozdělení sídlišť a struktury obyvatelstva
jsou silně obydlená střediska na českém národním
území většinou také důležitými průmyslovými stře-
disky a dopravními uzly. To platí především pro
Prahu a její předměstí, dále pro Plzeň, Kladno,
Brno, Moravskou Ostravu a konečně také pro
menší střediska, jako Pardubice, Hradec Králové,
Mladou Boleslav, Tábor, Slaný, Českou Třebovou,
Olomouc, Přerov, Břeclav, Blansko atd. Poměrně
ostré hranice mezi městským a vesnickým osídle-
ním na českém území usnadňují účinné, tvrdě pro-
váděné oslabení českého postavení letectvem
a také dalekonosným dělostřelectvem. 

Kdyby bylo třeba použít v sudetoněmecké osid-
lovací oblasti letectva a dalekonosného dělostře-
lectva, pak by se mělo na základě situačních plánů
osad postupovat tak, aby se německé obyvatelstvo
pokud možno šetřilo (např. zničení nádražních ob-
jektů v České Lípě, Jihlavě, nebo mostu přes Labe
u Litoměřic). Na základě této zásady, a konečně
také v zájmu vedení boje, budou velitelským štá-
bům wehrmachtu, až po prapory, přiděleni pro po-
stup na území za dnešní říšskou hranicí jako
poradci v národnostně politických otázkách sudet-
ští Němci, obeznámení se zemí a s obyvatelstvem. 
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Bojeschopní sudetští Němci se shromáždí podle
příkazů vůdce sudetských Němců na říšském
území, zformují se z nich jednotky a zasadí se v do-
hodě s vůdcem sudetských Němců.

Při zahájení nepřátelských akcí je třeba opě-
tovně oznámit česky rozhlasem atd., že život a ma-
jetek sudetoněmeckých soukmenovců je pod
ochranou Německé říše. Proti každému nepřátel-
skému činu se zakročí podle zásady "oko za oko,
zub za zub" v poměru jedna ku desíti. Nepřátelské
činy z české strany je třeba stíhat s krvavou přís-
ností podle válečného práva. 

Jakmile budou zahájeny bojové akce, musí začít
čilá podvratná propaganda v řadách Čechů. Pro
tento účel přichází v úvahu v prvé řadě rozhlas. Je
třeba připravit rozhlasové hlasatele a hlasatelky
s výbornými českými jazykovými znalostmi. Kromě
toho lze uvažovat o letácích shazovaných z letadel
a provoláních, vyvěšovaných postupujícími vojsky.
Připravit texty!

Tato propaganda musí být zaměřena především
proti české inteligenci (advokáti, profesoři, učitelé,
novináři atd.), která 100 let kázala českému lidu
falešnou ideologii a jenom Čechy uvrhla do neštěstí
a zkázy. Dějiny Čech, to jsou německé říšské dě-
jiny. Zrada na střední Evropě. Citovat výroky čes-
kých vůdců (přemyslovští králové, kurfiřt Jiří
z Poděbrad atd., až do současné doby). S veškerou
ostrostí je třeba napadnout bolševické a bolševi-
kům nakloněné české vůdce (zejména v propa-
gandě zaměřené na venkovské obyvatelstvo).
S Benešem bojovat prostřednictvím jeho vnitropo-
litických odpůrců jako např. Kramáře. Vyvolat
v češství zasunuté antisemitské pocity. Hojných
korupčních skandálů z posledních dvaceti let je
třeba pořádně využít. 

Slovákům je nutno přislíbit nezávislost jejich
vlasti. Se zajatými slovenskými vojáky je třeba za-
cházet vlídně. Poláky a Maďary (a samozřejmě také
karpatské Němce) je třeba považovat za osvobo-
zené. Ze zajatých českých vojáků se vytvoří co nej-
dříve pracovní oddíly a použije se jich
k znovuvýstavbě válečného území. 

Na obsazeném českém území je nutno na inte-
ligenci a na marxistické vůdce pohlížet jako na ne-
bezpečné protivníky. Pomníky českých vůdců
(Masaryk a revoluční vůdci z roku 1918), a zejména
českých legionářů, je třeba zničit. 

Jakmile bude Praha v německých rukou, kdyby
tomu zahraničně politická situace nebránila, bylo

by třeba proklamovat opětné přivtělení českých
zemí do Německé říše. Případné další české po-
kusy o odpor je možno označit za pokusy o po-
vstání, zničení hospodářského a jiného majetku za
sabotáž. 

Vnější pacifikace bude dosaženo, až se zlikvidují
poslední vojenské jednotky na bývalém českoslo-
venském území. Avšak další opatření na českém
území si ještě vyžádají pokračování vojenského vý-
jimečného stavu. 

IV. ÚDOBÍ VOJENSKÉ OKUPACE 
a) Zničením posledních nepřátelských vojen-

ských jednotek bude také určen okamžik, kdy se
má na Pražském hradě ve státním aktu, vypočíta-
ném především pro zahraničí, slavnostně a s ko-
nečnou platností stanovit opětné začlenění
českých zemí do Velkoněmecké říše. Zároveň se
vyhlásí dovršení Velkoněmecké říše. 

Praha dostane v řadě měst říše název "město
dovršení říše" 

Německá říše se stává, s výjimkou nutných
právních úprav týkajících se Slovenska a Karpatské
Ukrajiny, ve smyslu mezinárodního práva nástup-
cem československého státu. 

Vůdce sudetských Němců, který je podle interní
platnosti už od roku 1935 gauleiterem sudetských
Němců, je nyní také jmenován "říšským místodr-
žícím pro české země". 

Na českém národním území vykonává nadále
podle vojenského stanného práva vládní a správní
moc wehrmacht. Říšský místodržící má, pokud jde
o toto území, status poradce velícího generála. Na
sudetoněmeckém území (mapa!) má za úkol ve své
funkci říšského místodržícího a gauleitera provést
co nejdříve nové vnitropolitické uspořádání podle
zásad NSDAP a podle správního řádu Německé
říše. Všechna ústřední místa bývalého českoslo-
venského státu se obsadí Němci, včetně sudet-
ských Němců, především s českými jazykovými
znalostmi. Totéž platí pro správu v oblastním mě-
řítku a pro autonomní orgány. 

Wehrmacht rozšíří svou působnost i na sudetské
Německo, takže bude stejná jako na území staré
říše, a zajistí, aby sudetoněmecké vojenské jedno-
tky pěstovaly tradice bývalé rakouské armády. 

b) Na českém jazykovém území budou zahájena
v období vojenské správy všechna důležitá opat-
ření, která jsou s to rozdělit a rozptýlit český ná-
rodní celek. Pro tento účel je jmenován vedoucí
národnostního boje pro české země, jenž je dobře
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obeznámen se strategií a taktikou národnostního
boje a kterého je třeba vybavit rozhodující plnou
mocí. 

Pokud jde o podrobnosti, je nutno provést tato
okamžitá opatření: 

Němčina je jediným veřejně platným jazykem.
Veškeré české školství a osvěta se až na další uza-
vírají. Církve se dají pod přísný dozor a v české ob-
lasti se neprodleně zahájí jejich odnárodnění.
Znovu se zavedou místní názvy platné v 19. století
a budou jediné platné. Budou zakázány všechny
české tiskoviny - pokud se tak už nestalo během
vojenských bojových akcí. Vojenská správa vydá
zpravodajský list v češtině a postará se v případě
potřeby i o vydání propagačních tiskovin v češtině.
Zvlášť pečlivě je třeba vybudovat na českém území
policii. Cizince je třeba z českých zemí odstranit.
Zakazuje se jim usídlit se tam.

Češi v sudetoněmecké oblasti se ponechají na
místě, pokud nezastávali veřejné funkce anebo vy-
konávali jen funkce podřízené. Platí však pro ně
nadále výjimečné právo, mají také zakázanou veš-
kerou kulturní a charitativní činnost. 

České emigraci do zahraničí se v zásadě nemá
bránit. Pokud jde o majetkové hodnoty takových
emigrantů, lze používat zásad, platných pro emi-
graci Židů. 

c) Potřebná charitativní opatření na území
s českým obyvatelstvem se provádějí výlučně ně-
meckými organizacemi (Červený kříž a NSV).
V rámci velkých říšských podniků, především
u drah, pošty a jiných státních podniků, se provede
na území s českým obyvatelstvem co nejrychleji
základní výměna personálu. Češi se rozdělí na
celé území říše. 

Ustavení komisařských vedoucích pro české
banky, průmyslové podniky atd. Stejně tak dosta-
nou všechny české svazy a spolky, zejména ty,
které mají národně politický ráz, komisaře, kteří
mají za úkol je likvidovat. Všechny kulturní a vě-
decké instituce dostanou komisaře s cílem, aby
byly převedeny do německých institucí (university,
muzea atd.). 

Česká knihkupectví se zavřou, české knihovny
se zabaví, stejně tak zabaví policie na základě pří-
slušné probírky prameny českých národních dějin
a památky v archívech a sbírkách. 

Zlikviduje se celé vojenství bývalé českosloven-
ské armády. Důstojníci, poddůstojníci a mužstvo
české armády se zbavují svých hodností a nemají

žádný nárok na penzi. Tohoto nároku také pozbý-
vají všichni ostatní veřejní úředníci. 

Všechna hospodářská a sociální opatření se pro-
vedou s přihlédnutim k tomu, že široké vrstvy čes-
kého obyvatelstva (průmysloví dělníci) mají být
přesídleny do mimočeských oblastí a že je třeba
podporovat přistěhovalectví širokých vrstev ně-
meckého obyvatelstva z celého území Německé
říše do českých oblasti.

V. DALŠÍ OPATŘENÍ PO ZRUŠENÍ VOJENSKÉ
SPRÁVY 

(Vypočteno přibližně na období 5 let.) 
a) POLITICKÁ OPATŘENÍ
Po zrušení vojenské správy přechází vláda

a správa na vůdce Sudetoněmecké strany jako říš-
ského místodržícího. Jeho sídlem je Praha. 

Vedoucího národnostního boje je třeba maskovat
jako ředitele bezpečnosti; pracuje pod vedením říš-
ského místodržícího. Má však také plnou pravomoc
na zbývajícím území říše a podléhá říšské vládě.
Je náčelníkem generálního štábu pro všechna
opatření, jež si likvidace české otázky vyžádá. 

Bylo by zřejmě účelné vrátit krnovské a opavské
Slezsko, včetně Hlučína, do celoslezského svazku.
Těšínské Slezsko zůstane součástí Moravy. Naproti
tomu by bylo třeba začlenit do Čech hrabství Klad-
sko. Valtice a České Velenice se opět vrátí do
svazku župy Dolní Dunaj. 

b) OPATŘENÍ NÁRODNOSTNÍ A OSIDLOVACÍ PO-
LITIKY 

Je nutné, aby zeměpisné plánováni přihlíželo
k těmto hlavním myšlenkám: průplav Odra-Labe
a průplav Odra-Dunaj, jakož i dálnice, jsou směro-
vými liniemi pro budováni německých rolnických
a průmyslových sídlišť. Podél průplavu Odra-Dunaj
bude třeba položit mezi Čechy a Slováky pásmo
obsazené Němci. Stejně, jako je třeba spojit Prahu
s německým národním územím ležícím na severu,
Plzeň s územím na západě, Budějovice s národním
územím na jihu, tak je nutno německým osídlením
zajistit i čáru Dyje-Brno-Vyškov-Olomouc-Odra. 

Pro usídlení na území obývaném Čechy je třeba
získat rodiny s velkým počtem dětí ze všech částí
říše. To platí především pro široké vrstvy zaměst-
nanců pošty, dráhy a průmyslu. Sňatkům mezi
Němci a Čechy se nemá bránit, bude-li zajištěna
německá výchova dětí. (S jistým omezením!) 

c) OPATŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
Velkostatky Němců, které Češi vyvlastnili, se

vrátí bývalým majitelům, přičemž se poskytne malá
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výměra půdy pro zemědělské osídlení. Velkostat-
kářská půda Čechů a cizinců zůstává vyvlastněna
podle podmínek české pozemkové reformy a dává
se v rozsáhlém měřítku k dispozici pro účely osíd-
lování rolníků. Velká lesní hospodářství podobného
druhu přecházejí, jako všechen český státní maje-
tek, do vlastnictví říše. U ostatních českých velko-
statků se zahájí dalekosáhlá pozemková reforma
(odvádění půdy). Skupování německé půdy Čechy
se zakazuje. Výjimky se mohou povolit jen na
území staré říše s výjimkou Slezska a Dolního Du-
naje. Říšský zákon o dědičných dvorcích je němec-
kým národnostním opatřením a nesmí vést k tomu,
aby se upevnila držba českých rolníků na jejich
hospodářstvích. Je třeba počítat také s vyvlastňo-
vacími opatřeními u majetku českých rolníků. Je
nutno založit ústav, který by financoval vykupování
českého majetku Němci. Zemědělský průmysl (li-
hovary, cukrovary, mlýny) dostane německé komi-
sařské vedení; rovněž i česká družstva. 

d) OPATŘENÍ V PRŮMYSLU 
Z národnostně politických důvodů nemáme

žádný zájem na hospodářském rozvoji českých
průmyslových sídlišť. Budeme proto muset věnovat
větší pozornost novým německým sídlištím a bu-
deme se snažit, aby česká průmyslová střediska
zakrněla. Zdroje surovin a příslušně průmyslové
závody, které jsou majetkem českých bank, kon-
cernů a akciových společností, budou převedeny
do německého vlastnictví. Ostatní soukromé prů-
myslové podniky dostanou německé komisařské
vedení tehdy, je-li to v zájmu osídlovací a národ-
nostní politiky. Mohou být vyvlastněny, jestliže se
majitelé exponovali v boji proti němectví (např.
Baťa Zlín). Pokud jde o vojensky důležité průmy-
slové podniky, vojenská správa už podnikla po-
třebná opatření. 

České peněžní ústavy je třeba likvidovat a pře-
vést do ústavů německých. U českých velkoob-
chodních společností a družstev (např. spotřební
družstva) se uplatní obdobná opatření.

e) KULTURNÍ OPATŘENÍ 
Zásadně existuje jen německé školství, a to od

mateřské školy až po vysokou školu. Nová úprava
výuky zeměpisu a dějepisu se zvláštním zdůrazňo-
váním dějin Čech jako dějin říšských. Je třeba pod-
porovat na nejširší základně cesty českých dětí do
říše na zotavenou, a to s pobytem co nejdelším.
Totéž platí pro mladistvé, pokud jde o pobyt v tá-
borech a o odborný výcvik.

Je třeba všude zřídit německé mateřské školy
jako nutný předběžný stupeň národních škol. Exi-
stující osvětová zařízení Čechů se zlikvidují s ko-
nečnou platnosti. Naproti tomu je na místě plné
využití německých filmů. Rozhlas je třeba přizpů-
sobit ostatním územím říše.

Sportovní organizace se postupně opět povolí,
pokud je zajištěno německé vedení. 

U jistých německých typů škol a studijních běhů
také ve Vídni, Drážďanech a Vratislavi je třeba za-
jistit pro učitele, advokáty, soudce, lékaře, kněze
atd. příležitosti pro získání důkladné znalosti čes-
kého jazyka, aby se tak usnadnilo německé přistě-
hovalectví na české území. Zkoušky všech stupňů,
složené dříve v češtině, ztrácejí svou platnost. Bez
důkladných znalosti němčiny nemůže být nikdo
připuštěn do veřejných služeb. 

f) VOJENSKÁ OPATŘENÍ 
České území dostane četné silné posádky a tá-

bory říšské pracovní služby. 
Čeští branci se nepovolávají do služby ve zbrani,

ale musí sloužit dva a půl roku v pracovní službě,
přičemž budou rozděleni po malých skupinách
mezi německé mužstvo. Kdy bude možno povolat
Čechy do služby ve zbrani, to je mezi jiným otázkou
generací. V každém případě musí povolení služby
ve zbrani představovat pro Čechy vytouženou čest.
Je třeba podporovat ty z bývalých českých důstoj-
níků a mužstva, kteří věrně plnili v rakouské ar-
mádě svou povinnost. Mohou opět nosit svá stará
rakouská válečná vyznamenání. Podobným způso-
bem se má zacházet s bývalými úředníky v rakous-
kých službách, zejména tehdy, jestliže byli pro svůj
tehdejší postoj pronásledováni svými vlastními
soukmenovci. 

Naproti tomu je třeba vyloučit české legionáře
z jakýchkoli veřejných funkcí a podpory. Případy
ztýrání válečných zajatců legionáři je třeba vyšet-
řovat a stíhat.

g) SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ 
Pracovní zákonodárství Německé říše se zavede

co nejdříve také na českém národním území. Proti
nezaměstnanosti se bude bojovat zprostředková-
ním práce ve staré říši. Českým dělníkům a zaměst-
nancům všech povoláni, také rolníkům, kteří obsadí
pracovní místa ve staré říši a v alpských a podunaj-
ských zemích, lze poskytovat zvýhodněni. (výpomoc
při přesídlení, výpomoc pro domácnost apod.) Na-
opak zase přicházejí v úvahu tato zvýhodnění
u Němců, kteří se přistěhují na české území. 
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Ve velkém měřítku je třeba pokračovat s prázd-
ninovými akcemi a s akcemi dětské pomoci pro ta-
kové české rodiny, proti jejichž chováni není
námitek. 

VI. POZDĚJŠÍ OPATŘENÍ, S NIMIŽ JE NUTNO PO-
ČÍTAT 

Máme zájem na tom, zachovat už jednou roz-
ložený stav českého národa a udržovat ve pro-
spěch němectví v labilním stavu hranice mezi
němčinou a češtinou. Tak dosáhneme toho, že
se široké vrstvy českého obyvatelstva přihlásí
k německé národnosti. Proto je třeba vyvarovat
se každého zaznamenávání stavu českého ma-
jetku prostřednictvím katastrů, sčítání lidu
apod. Proti všem pokusům o odpor bude na
místě nesmlouvavá tvrdost, kdežto ochota
k spolužití s Německem si vyžádá otevřené
ucho a otevřené srdce i účinné jednání z naší
strany. Kdo jednou nalezl během pronikavých
otřesů svou cestu z češství k nám, ten má po-
cítit, že si ho ceníme jako občana Německa
a také jako soukmenovce. 

Podle toho je třeba při individuálním postupu po-
čítat perspektivně s postupným zaváděním DAF,
NSV, HJ a jiných útvarů strany na českém území.

Zdroj: Chtěli nás vyhubit, Praha, 1961.
******************************************
Někdy koncem září 1938 nebo začátkem října

1938 vznikl v Henleinově štábu v Liberci návrh, jak
dále postupovat po oddělení území obývaných su-
detskými Němci od Československa. Rozebrána
jsou čtyři řešení uspořádání "českého zbytkového
státu" a jako nejvýhodnější z nich vychází začle-
nění českého území do Německé říše, čímž bude
možné ovlivňovat "řízení biologického vývoje čes-
kého národa a jeho vývoje vzhledem k osidlování".
Český národ získá jistou autonomii a české vládě
bude poskytnut "stálý poradce".

Toto řešení se nakonec realizovalo 15. března
1939 vznikem Protektorátu Čechy a Morava.

*******************************************
ŠTÁB KONRADA HENLEINA - K ŘEŠENÍ ČESKÉ

OTÁZKY
Jde o to, vytvořit v česko-moravsko-slezském

prostoru a ve vztahu k ostatní Německé říši trvalý
politický řád. 

Versailleské řešení - zřídit uprostřed němec-
kého území jako sud prachu Německu nepřátel-
ský stát - ztroskotalo jak na nesmyslnosti tohoto
úkolu, tak i na neschopnosti Čechů vybudovat

uspořádaný stát. Je proto třeba obnovit ten řád,
který se v tisíciletých dějinách osvědčil jako je-
dině účelný: podřídit tento prostor německé su-
verenitě. 

Oddělením sudetoněmeckých území se sice vy-
maní sudetští Němci z českého imperialismu, ne-
bude to však ještě znamenat úplné uspořádání
celého prostoru, jež by zaručilo trvalý mír. 

Proto nejde jen o problém sudetských Němců,
ale o politické uspořádání prostoru vůbec. V této
otázce nutno uvažovat o těchto možnostech řešení,
přičemž je třeba považovat připojení sudetoně-
meckého území za trvalé: 

1. Vytvoření českého zbytkového státu bez ome-
zení jeho výsostných práv. 

2. Vytvoření „neutralizovaného" českého zbyt-
kového státu.

3. Vytvoření českého státu se zvláštními svazky
vůči Německé říši. 

4. Začlenění českého území do území Německé
říše. 

VYTVOŘENÍ ČESKÉHO ZBYTKOVÉHO STÁTU BEZ
OMEZENÍ JEHO VÝSOSTNÝCH PRÁV 

Také takový čistě český stát se může stát ruši-
vým činitelem ve středoevropském prostoru. Jeho
vojenská a hospodářská situace by byla taková, že
by vůbec nemohl vlastními silami zachovat svou
existenci a byl by stále odkázán na podporu jiných
mocností. 

To by tedy bylo pro každou protiněmeckou moc-
nost výzvou, aby dále používala tohoto státu k zří-
zení protiněmecké pozice. Tím by podstata
versailleského řešení zůstala nedotčena. Proto se
takové řešení k nastolení trvalého pořádku ve
střední Evropě nehodí. 

VYTVOŘENÍ „NEUTRALIZOVANÉHO" ČESKÉHO
ZBYTKOVÉHO STÁTU 

Neutralizace se rovná účasti, tj. zárukám západ-
ních mocností poskytnutým statutu neutrality zbyt-
kového státu. Neutralizace by tedy politicky
znamenala stálou možnost intervence ručitelských
mocností v tomto prostoru. 

Přirozeně podmínky a souvislosti však natolik
přiřazují tento prostor k Německé říši, že se každá
intervence mimoněmeckých ručitelských mocností
musí přímo nebo nepřímo dotýkat i německých
zájmů. Pod záminkou, že chce udržet neutralizaci,
mohla by se každá mimoněmecká ručitelská moc-
nost postavit - a to zdánlivě právem - proti kaž-
dému potřebnému vývoji, vyplývajícímu z tohoto
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vzájemného proplétání prostoru. Příklad: inter-
vence Anglie v Belgii, když měla francouzská že-
lezniční společnost v úmyslu postavit napříč
neutralizovanou Belgií železniční trať, ačkoliv
k tomu tato země dala souhlas. 

Podobná možnost intervence, namířená proti
Německu, by mohla vzniknout při jakémkoliv roz-
šíření dopravní sítě v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, například při německé finanční účasti
na výstavbě vodní cesty od Labe k Odře a od
Odry k Dunaji v dohodě s českým zbytkovým stá-
tem. 

Intervenční právo mimoněmeckých ručitelských
mocností by pak poškozovalo nejen oprávněné ně-
mecké zájmy, ale i důležité zájmy českého zbytko-
vého státu. Totéž by platilo pro výstavbu dálnic. 

VYTVOŘENÍ ČESKÉHO STÁTU SE ZVLÁŠTNÍMI
SVAZKY VŮČI NĚMECKÉ ŘÍŠI 

Českému státu by se jen tehdy 
a) zabránilo, aby na sebe vzal protiněmeckou

funkci,
b) byla by jen tehdy vyloučena každá intervenční

možnost cizích mocností, příčící se německým zá-
jmům,

c) český stát by našel jen tehdy svou přirozenou
příslušnost k německému prostoru, kdyby byl
vázán k Německé říši, a to:

a) přenesením svého svrchovaného práva
obrany na ni,

b) měnovou a celní unií s ní. 
ZAČLENĚNÍ ČESKÉHO ÚZEMÍ DO ÚZEMÍ NĚ-

MECKÉ ŘÍŠE 
Pro toto řešení by hovořilo
1. Naprosté vyloučení možnosti, že by české

území mohlo mít Německu nepřátelskou funkci. 
2. Úplně ovládnutí hospodářství a dopravní sou-

stavy tohoto území. 
3. Možnost řízení biologického vývoje českého

národa a jeho vývoje vzhledem k osidlování. 
Proti tomu by hovořilo: 
1. Právní zrovnoprávnění příslušníků německého

národa s příslušníky národa českého jako říšskými
občany. 

2. Mezinárodní důsledek upírání českému ná-
rodu práva na sebeurčení národů, kterého se do-
volávali sudetští Němci. Této námitce by se dalo do
jisté míry čelit poskytnutím příslušné autonomie
českému národu. 

3. Rostoucí obavy národů jihovýchodu před stej-
ným osudem. 

I. NÁSTIN DOHODY MEZI NĚMECKOU ŘÍŠÍ
A OSTATNÍMI VELMOCEMI 

Ostatní velmocí uznávají, že český zbytkový
stát spadá výlučně do zájmové oblasti Německé
říše.

Poznámka: tím se vylučuje každá intervence
velmocí, aniž by se Německo zavázalo k dodržo-
vání určitých zásad při uplatňování svých zájmů na
tomto území. Mělo by se proto zabránit tomu, aby
se v textu vytvořily možnosti, kterých by se mohly
chopit. 

II. NÁSTIN SMLOUVY MEZI NĚMECKOU ŘÍŠÍ
A ČESKÝM ZBYTKOVÝM STÁTEM 

Vycházejíce z úvahy, že zájmy českého zbytko-
vého státu (počítaje v to i Slovensko) jsou v dů-
sledku zeměpisné a hospodářské situace nutně
spojeny s německými zájmy, dohodly se smluvní
mocnosti na této smlouvě: 

1. Německá říše uznává územní celistvost čes-
kého zbytkového státu a přebírá její ochranu, jako
by toto území bylo součástí Německé říše (fran-
couzská smlouva s Monakem). 

2. Na druhé straně přejímá česká vláda závazek,
že bude vykonávat všechna svá výsostná práva
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v plném souladu s politickými, vojenskými a hos-
podářskými zájmy Německé říše.

3. Aby se dostalo české vládě podpory v jejím
úsilí vykonávat výsostná práva státu vždy ve
smyslu této smlouvy, vyslovuje Německá říše na
požádáni české vlády svou ochotu, dát jí k dispozici
stálého poradce. 

4. Český zbytkový stát vytvoří ze stejného dů-
vodu svou státní organizaci jen se souhlasem Ně-
mecké říše.

5. Zde následují vojenská ustanovení. 
6. Vedení zahraničních záležitostí. Jsou tyto

možnosti: 
a) Veškerá opatření zahraničně politické po-

vahy provede česká vláda jen po předchozím sou-
hlasu Německé říše. Český zbytkový stát
přenechává Německé říši také kontrolu svých za-
hraničních vztahů (smlouva Anglie-Transvaal).
Tím se zachová českému zbytkovému státu právo
mít vyslanectví. 

b) Všechna zahraničně politická opatření za
český stát by prováděla Německá říše jménem

českého státu (Gdansk-Polsko). Přitom by mohlo
dojít k této účasti českého státu:

aa) opatření by se podnikala až po souhlasu
české vlády anebo

bb) po předchozím dotazu u české vlády.
S ohledem na hospodářské styky smělo by být
konzulární zastoupení v obou případech uskuteč-
ňováno jen prostřednictvím Německé říše. 

7. Český zbytkový stát musí převzít záruky za to,
že na jeho území nebudou vyvíjet činnost žádná
politická i jiná sdružení, jejichž politické a ideolo-
gické zásady a cíle by v případě prosazení ohrozily
plnění této smlouvy nebo by mohly vést k rozpo-
rům mezi oběma státy. Obdobně by musel český
zbytkový stát převzít závazek zařídit svou kulturní
a tiskovou politiku vždy tak, aby nebyla v rozporu
se základním pojetím v Německé říši. 

8. U všech hospodářských opatření se vyhrazuje
Německé říši právo spoluúčasti nebo právo spolu-
rozhodování. Proto se uzavře měnová a celní unie. 

Zdroj: Chtěli nás vyhubit, Praha, 1961
30. 5. 2020
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PROJEV REINHARDA HEYDRICHA 2. 10. 1941
V ČERNÍNSKÉM PALÁCI, SÍDLE ŘÍŠSKÉHO PROTEK-
TORA V PRAZE 

Příslušníci strany, pánové! 
Z rozkazu vůdce jsem převzal před třemi dny ve-

dení úřadu říšského protektora místo ochuravělého
říšského protektora, říšského ministra von Neu-
ratha. 

Těší mne, že již dnes po třech dnech mám pří-
ležitost pozdravit vás, spolupracovníky protekto-
rátního štábu protektorátní vlády, úřednický
sektor, především též představitele svrchovanosti
strany v tomto bojovém prostoru - samozřejmě
kromě svých užších spolupracovníků ve funkci
náčelníka bezpečnostní policie a SD - také vás,
páni vrchní zemští radové, kteří jste venku nositeli

Ačkoli jsem nedávno vydal knihu komentova-
ných dokumentů z doby nacismu a jeho souvislostí
(Svět včerejška, dneška a… ke stažení zdarma
zde: http://www.mediasres.cz/publikace-medias-
res/3039-svet-vcerejska-dneska-a.htm), ještě
stále vyvstává potřeba i tento soubor dále doplňo-
vat o další dokumenty a historická fakta. 

Převlékači historie se činí neméně, a tak je třeba
stavět lžím hráz, co nejvyšší to jde. A jediným smys-
luplným pojivem jsou fakta. Nezvratná a trvalá.
Proto se k tématu války a nacismu vracíme znovu.

Tentokrát jsem vybral „inaugurační“ projev, který
přednesl tři dny po svém nástupu do funkce faktic-
kého vládce Protektorátu Čechy a Morava generál
Zbraní SS Reinhard Heydrich. Předložil tu našim ná-
rodům opravdu jasnou a zřetelnou perspektivu.

Několik podstatných okolností. Reinhard Heydrich
nastoupil na místo zastupujícího říšského protektora
v Praze na konci září 1941. Vnějším důvodem změny
na tomto postu byl jistě fakt, že jeho předchůdce

Konstantin von Neurath byl Hitlerem odvolán s pou-
kazem na jeho „přílišnou shovívavost“ (a to poté, co
nechal vraždit české studenty, zavřel vysoké školy,
přijal české obdoby Norimberských protižidovských
zákonů a přetransferoval veškerou domácí strategic-
kou výrobu do služeb nacistického válečného prů-
myslu), a také pro údajně malou schopnost vyrovnat
se rázně se sílícím vnitřním protiněmeckým odbo-
jem. Neurath byl ve vládních i diplomatických služ-
bách už před Hitlerovým nástupem, a Vůdce k těmto
lidem ze „staré školy“ nepožíval velkou důvěru.

To Heydrich byl jiná třída. Už ve čtrnácti letech
sloužil ve Freikorpsu (německé paramilitární od-
díly), který se podílel mj. i na rozvrácení pokusu
o Bavorskou republiku rad (v roce 1919). Mimo-
chodem z Freikorpsu se rekrutovaly mnohé další
klíčové osobnosti nacismu, třeba Ernst Röhm, šéf
SA (Sturm-abteilungen, úderné oddíly, ozbrojená
pěst NSDAP), či Rudolf Höss, velitel vyhlazovacího
tábora Auschwitz - Birkenau u polské Osvětimi.
Krátce řečeno: Heydrich byl do Protektorátu nasa-
zen jako příslib totálního zdecimování vnitřního ži-
vota a odbojových skupin. Jak víme, pointu přinesl
atentát na Heydricha, zhruba půl roku po jeho ná-
stupu do Prahy, 27. května 1942 – v těchto dnech
si tedy připomínáme jeho výročí. V důsledku aten-
tátu přišly o život tisíce nevinných lidí a začala
opravdová genocida. Jejím symbolem pak už nebyl
ani tak Heydrichův resp. Neurathův nástupce ve
funkci vrchního protektora Kurt Daluege (a po něm
pak Wilhelm Frick), nýbrž státní tajemník a později
říšský ministr pro Protektorát Čechy a Morava Karl
Hermann Frank.

Projev Reinharda Heydricha
2. 10. 1941
PETR ŽANTOVSKÝ
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spásy a - jak doufám - bojových úkolů na poli
správy. 

Vůdcova směrnice, kterou jsem obdržel pro
tento úkol, jejž považuji za omezený jak časově, tak
i v jiném směru, tato vůdcova směrnice zní: Mám
v tomto prostoru jednoznačně a se vší tvrdostí za-
jistit, aby obyvatelstvo, pokud je české národnosti,
pochopilo, že se nelze vyhýbat realitě příslušnosti
k říši a poslušnosti vůči říši; Němci musí vidět, že
tato část říše je součástí říše a že zde na jedné
straně požívá Němec ochrany a hraje vůdčí úlohu
- má ji hrát, jak mu přísluší - ale že má i tomuto
právu odpovídající povinnost chovat se a jednat
jako Němec. 

V politickém směru znamená to, co mi řekl
vůdce, uznání linie, kterou zde až dosud udával
z politického hlediska státní tajemník Frank. Zna-
mená to současně samozřejmý, lidský, reálný
a přátelský předpoklad pro spolupráci mezi kama-
rádem Frankem a mnou.

Ještě krátce úvodem, pánové! Vy ve mně vidíte
všeobecně náčelníka bezpečnostní policie a SD. Vi-
díte ve mně - v každém případě jsem si zvykl, že
tomu tak ve správě je - muže exekutivy, jenž hledí
podle možností vyřešit všechno jen exekutivně.
Tento názor je chybný a falešný a já bych chtěl,
dříve než vám řeknu něco o problémech tohoto
prostoru, aby bylo i zde, jako často už jinde, jedno-
značně jasno o pojetí, podle něhož se chápu svých
úkolů jako náčelník bezpečnostní policie, jako SS-
mann a spolupracovník říšského vůdce SS, jako
nacionální socialista.

SS (SD a bezpečnostní policie jsou součástí SS)
jsou úderným oddílem strany ve všech otázkách
zajišťování nacionálně socialistické ideje. Být úder-
ným oddílem znamená být vždy před masou, být
zvlášť dobře vyzbrojen, být schopný nasazení a ro-
zumět boji. Úderný oddíl však také nedělá nic, co
by se dálo bez vůle a bez plánu celého vedení.
Předpokladem úkolu zajistit ideu však není a ne-
může být jen snaha vidět věci pouze po vnější, vý-
konné stránce a plnit úkoly a rozkazy je vniknout
hlouběji do problémů, vmyslet se do nich a jednat
se znalostí věci, nedívat se na ně jen povrchně, ale
hluboce se jimi obírat a pochopit je. Tak jednáme
jako výkonné orgány, jsouce si vědomi poslání
vůdce i říše, onoho poslání, jež vede přes velkoně-
meckou říši k říši velkogermánské. Vůdce mi při
odchodu řekl: Mějte na paměti, že vždy tam, kde
vidím, že je ohrožena jednota říše, vyberu jednoho

velitele SS a vyšlu ho z pověření říše, aby zachoval
jednotu říše. Můžete si tak z těchto vůdcových slov
odvodit celkové poslání SS, a tím i mé zvláštní po-
slání zde. 

Říkám předem: Nemám v úmyslu lpět nyní na
svém místě na jednom úkolu proto, že je pěkný
a souvisí s ním reprezentace, nýbrž chápu svůj
úkol zde jako bojový úkol, který mám splnit v za-
stoupení jiného, abychom mohl, až jej splním,
ohlásit vůdci: "Můj vůdče, splnil jsem jej. Nyní se
mohu opět věnovat svému hlavnímu poslání." Ne-
znám však dosud dobu, jež je mi vymezena;
budou-li to týdny či měsíce, to závisí na vyřešení,
na problémech tohoto úkolu, to závisí na rozkazu
vůdce. 

Hovořil jsem o úkolech SS jako celku. Mohl bych
je shrnout do hesla: "Nepřítel všech nepřátel
a ochránce všeho německého", a to má platit ze-
jména pro tento prostor. Úkol "nepřítel všech ne-
přátel" obsahuje hlavní směrnici pro naše policejní
a zajišťovací úkoly, nejen v užším, ale i v širším
smyslu slova. Nevidím v tom jen úkol zatýkat a pře-
dávat k odsouzení a dohlížet, ale chápu to jako sys-
tematické zkoumání nepřátelských vlivů, ale
i vlastních chyb v jednotlivých oblastech života. 

Druhá stránka tohoto úkolu, "ochránce všeho
německého", má své zdůvodnění již ve vnější for-
mulaci skutečnosti, že vůdce ustanovil říšského
vůdce SS říšským komisařem pro upevnění ně-
mectví. A když jsem nyní převzal tento úkol zde,
v protektorátu, jsou oba tyto pilíře koneckonců též
základy mé náplně úkolů: odrazit a potlačit vše ne-
přátelské a zajistit, avšak i plánovat pro budouc-
nost, všechny věci, které jsou dobré pro němectví
a nutné pro budoucnost. 

Nechte mne nyní trochu se rozmáchnout, abych
právě celkové problémy také tohoto prostoru po-
stavil do všeobecné souvislosti, abychom nebyli
jako klapkami na očích omezeni jen protektorát-
ními hranicemi. 

Předpokladem pro válku, pro splnění této války,
pro obsazení nutných prostorů a pro formování
a utváření velkoněmecké a velkogermánské říše
bylo vnitropolitické zabezpečení říše. Z toho pře-
devším vyplývá a zde také začal původní vývoj
úkolů SS a policie - kromě toho bylo naším úkolem
plánovat podle osobních příkazů a směrnic vůdce
v tehdejší cizině výzkumnou a průzkumnou meto-
dou všechno to, co se během vývoje mohlo stát
předpokladem pro mnohé politické, ale i vojenské
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úspěchy a události. K tomu pak přistupovala ná-
sledkem politického vývoje v evropském prostoru
nutnost a úkol zaměřit se na návrat Němců, řídit
návrat občanů německé národnosti z prostorů,
které jsou dnes na východě obsazeny našimi jed-
notkami, těch občanů německé národnosti, kterým
by se bylo určitě stalo totéž, co se dnes děje obča-
nům německé národnosti na Volze, kdyby vůdce
nebyl rozkázal a dosáhl nanejvýš naléhavého pře-
vedení tohoto půl milionu občanů německé národ-
nosti. A teď k samotné válce. 

Musí nám být jasno, že všechny události posled-
ních let, všechny vojenské a politické otázky, mají
úžasnou organickou souvislost. Musíme mít také
jasno v tom, že předpoklady této války a její ná-
sledky vyžadují - při naprosto tvrdém vedení této
války až do konce - aby se zachovala a dále vytvá-
řela tato říše a aby byla dovedena k velikosti. Neboť
všechny politické mezihry, ať diplomatické, zahra-
ničně politické či jiné povahy, byly jen přípravnou
prací velkých, jasných věcí, totiž těch, že nepřátelé
říše, vedeni židy a svobodnými zednáři, si kone-
ckonců kladli za cíl, že toto Německo, snažící se
o vzestup svým vnitřním ideovým vedením nacio-
nálního socialismu, že toto Německo je nebezpe-
čím pro světové plány židovstva celého světa. Že
proto bylo uděláno vše, aby se Německo stalo
malým a aby je zničili. To proto, že poznali, že v dě-
jinách Německé říše vždy, když už žid věří, že nás
má na zemi, povstal odněkud z německého pro-
storu, z německých lidí, někdo, jenž dal dohromady
Němce neslýchanou ideovou silou a svou osob-
ností, stmelil je v jednotu a potom je vedl k velikosti
a překonání nebezpečí a viděl, že jen tehdy mohl
být německý vývoj rušen a brzděn, jestliže mohla
přijít rána dýkou z německého prostoru. 

Nyní jsme v Evropě obsadili pod vůdcovým ve-
dením velmi mnoho prostoru, což je vojenským
předpokladem pro další vedení války a její vítězné
ukončení. Musíme si říci jasně, že obsazení tohoto
prostoru v každém případě nebude v mnoha ze-
mích přechodným, nýbrž konečným obsazením,
přičemž je lhostejno, jaká bude forma kontaktu
těchto prostorů s námi. To však znamená, že bu-
doucnost říše závisí na ukončení války, na schop-
nosti říše a na schopnosti lidí této říše získané
prostory udržet, ovládnout a popřípadě s říší spojit.
Závisí tedy na způsobu, jak jsme schopni s lidmi
zacházet, vést je a spojit s námi. Musíme zde však
rozlišovat velké skupiny, jednu skupinu tvoří pro-

story s germánskými lidmi, to je s lidmi, kteří jsou
naší krve, a proto jsou vlastně našeho charakteru.
To jsou ti, kteří špatným politickým vedením a vli-
vem židovstva jsou nějak pokřiveni, kteří teprve
pomalu musí být dovedeni k základním prvkům
současného myšlení. Jak to vidím, jsou to tyto pro-
story: Norsko, Holandsko, Flandry, později i Dánsko
a Švédsko. Jsou to ty prostory, jež jsou osídleny
Germány a které nějakým způsobem, a musíme si
zde udělat jasno, zda v konfederaci, jako župa či
nějak jinak, budou patřit k nám. Je jasné, že mu-
síme nalézt vůči těmto lidem docela jiný způsob
jednání než vůči národům jiné rasy, slovanským či
podobným národům. Germána se musíme chopit
tvrdě, spravedlivě, ale musíme jej vést lidsky, po-
dobně jako vedeme náš národ, jestliže ho chceme
udržet natrvalo v říši a chceme-li, aby s ní splynul. 

Druhou skupinou jsou východní prostory, jež
jsou zčásti osídleny Slovany, to jsou prostory, kde
je třeba vědět, že dobrota bude chápána jen jako
slabost, to jsou prostory, kde sám Slovan vůbec ne-
chce, aby se s ním zacházelo jako s člověkem rov-
noprávným, a je zvyklý, že pán si s ním nezadává.
To jsou teda prostory, které máme nyní na východě
vést a udržet. Jsou to prostory, v nichž musí jednou
vládnout německá horní vrstva, po dalším vojen-
ském vývoji budou sahat až hluboko do Ruska, až
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daleko k Uralu; tyto prostory musí být naší surovi-
novou základnou, jejich obyvatelé se stanou pra-
covníky pro velké, i kulturní, úkoly, a mám-li to říci
docela drasticky, musí nám sloužit jako otroci.
Jsou to prostory, s nimiž budeme vlastně nakládat,
jako když se obepíná nová země na pobřeží hrází,
tím způsobem, že se tam na východě vybuduje
ohromný val z branných rolníků, aby se toto území
už jednou uzavřelo proti bouřlivému přívalu z Asie,
pak bychom je rozdělili příčnými valy, tuto půdu by-
chom postupně pro sebe získávali tím, že na okraji
vlastního Německa, jež je osídleno německou krví,
se pomalu bude vysouvat vždy jeden německý val
za druhým, abychom tak postupovali s německým
osídlováním na východ prostřednictvím němec-
kých lidí, kteří jsou německé krve. Z tohoto hle-
diska je třeba vidět všechny úkoly na východě,
které tam musíme splnit. První val, o protektorát-
ním území budu mluvit až potom, tvoří na východě
obě provincie Gdansk - západní Prusko a župa
Warta, které spolu s východním Pruskem a slez-
skými částmi ještě asi před rokem byly vcelku plně
osídleny téměř 8 miliony Poláků; to jsou prostory,
které se nyní musí osídlovat zcela systematicky
Němci, aby se polský živel kousek po kousku, krok
za krokem vytlačil. Jsou to prostory, jež musí být
jednou celé osídleny Němci. Pak stále dál na vý-
chod, k Baltu, jenž jednou bude muset být osídlen
jen Němci, přičemž musíme uvážit, které pokrevní
části Lotyšů, Estonců a Litevců jsou schopny re-
germanizace či germanizace. Rasově nejlepší živly
jsou Estonci, na nichž jsou patrny švédské vlivy,
pak přicházejí Lotyši a nejhorší jsou Litevci. 

Dále se jedná o velkopolský prostor, jenž je nej-
bližší oblastí, která se musí zcela pozvolna osídlit
Němci a z které se polský živel musí postupně za-
tlačit na východ. Pak přijde Ukrajina, jež má též žít
především pod německým velením jako velká su-
rovinová a vyživovací základna, když nejprve jistým
přechodným řešením bude postupně vyloučena
z velkoruského prostoru s tím, že se použije a vy-
užije jistých, v podvědomí ještě dřímajících, vlast-
ních národních myšlenek, aniž dáme tomuto
národu kulturní posilu či oporu, aniž bychom tam
chtěli vypěstovat silnou inteligenci, aby tak ne-
vznikla v pozdějších dobách nějaká opozice. Ta-
ková inteligence by se pod slabým vedením mohla
po létech opět chtít odpoutat. Vcelku vzato platí
tedy zde v prostorech na východě starý kolonizační
princip, jenž však v protikladu k dřívější kolonizaci

řádových rytířů a baltských baronů sleduje tu myš-
lenku, že jejími nositeli jsme my, naše krev, a že se
na východě probouzí stará idea, idea řádových ry-
tířů, jako stupeň k opanování prostoru, který ne-
můžeme úplně osídlit. A nyní, když máte před
sebou celkový obraz, musí vám být jasné, že se
českomoravský prostor natrvalo nesmí nikdy po-
nechat v takovém stavu, který by vůbec umožňoval
Čechům tvrdit, že to je jejich prostor. Zde jde pouze
o jedno, a to, že si nejdříve připomeneme, co je ži-
votně důležité a přednostní, jaké má tento prostor
historické základy, že se rozhodneme, co tu vlastně
jednou uděláme. Z čeho vyrostl tento prostor.
Odkud jsou lidé, kam patří atd. 

Chtěl bych se ještě dotknout jedné věci, doufám,
že to nebude pro vás nic nového, ale přece jen
bych to chtěl načrtnout. Musí vám být jasné, že
v německých dějinách byly Čechy a Morava srd-
cem říše, srdcem, jež bylo v příznivých dobách
vždy pevností němectví, že v dobách kolonizace
byly stráží proti východu, že koneckonců - jak to
dokumentuje i vývoj na kulturním poli - bývaly
v dobrých dobách vždy pevností, a jak to řekl Bis-
marck, "citadelou Evropy". To je odůvodněno i tím,
že první říšská univerzita před Krakovem a před
Vídní byla založena zde v Praze. Když se na to nyní
podíváte pozorněji, bude vám bezesporu naprosto
jasné, jakou osudovou dynamiku má tento prostor
pro Německo a německé dějiny. V létech němec-
kých dějin, jež chceme nyní trochu probrat, přichá-
zely rány dýkou ohrožující říši většinou z tohoto
prostoru. Tedy právě v tom okamžiku, kdy říše ví-
tězí, v tomto okamžiku je možné, aby se tady za-
sazovala rána dýkou dějinám a vývoji říše; ať to je
třeba - ať už líčím kteroukoli etapu němectví - ať
už to je třeba Marbod (Marobud) z Čech, který po-
stupoval proti Arminovi z kmene Cherusků, ať to
jsou slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj, kteří
chtěli odtrhnout tento prostor pod pláštíkem nábo-
ženských církevních myšlenek východních církví
a církevní cestou jej přivést k byzantské myšlence,
ať již to byly vnější počátky třicetileté války s praž-
skou defenestrací nebo ať je to v současné době
pokus ohrozit říši ilegálním hnutím odporu a vpad-
nout tak říši do zad v jejím rozhodném osudovém
boji proti bolševismu. 

Pánové! To vše jsou věci, které mají zcela jasný
logický sled týchž myšlenek a událostí, to jsou
stejné rány dýkou z tohoto prostoru. 
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Avšak stejně tomu bylo i opačně, vždy když ve-
dení říše poznalo, že tento prostor je rozhodující,
že Čechy a Morava mají zároveň účast, osudový,
rozhodující podíl na pozitivním plánování dějin.
Známe jména, která zasáhla do kolonizace vý-
chodu. Ať je to král Otakar, který nakonec při kolo-
nizaci východu dospěl jako úderný oddíl proti
východu až ke Královci a toto město založil, ať je
to doba Karla IV. nebo boje Bedřicha Velikého, bitva
u Hradce Králové nebo i dnes nekonečná, dějinná
a osudově rozhodná vůdcovská síla Adolfa Hitlera,
jenž teď ve dvou etapách definitivně získává tento
prostor, když z něho, z nepřátelské základny, dělá
pevnost pro naše nasazení a naše boje proti bol-
ševickému nepříteli. 

A teď k současné situaci. Řekl jsem, že dnes roz-
hodně vývoj spěje k nové ráně dýkou. V posledních
týdnech prožíváme vývoj, charakterizovaný sabo-
tážemi, teroristickými skupinami, ničením úrody,
zpomalováním práce, což zcela jasně organizuje
velká odbojová organizace. Tento vývoj, i když ne-
vede k aktivnímu povstání, přece jen zcela syste-
maticky připravuje všechno, co má být připraveno
pro okamžik, až přijde čas uvrhnout toto území ke
škodě říše do nebezpečného neklidu. I kdyby to
bylo jen to, že nepřítel vede a chce české obyva-
telstvo vést ke vzpouře, chce, abychom utrpěli ci-
telnou ztrátu, že jde o pracovní výkon ve zbrojním
průmyslu a citelný neklid, což nakonec může být
vzorem pro ostatní obsazená území. Stav v posled-
ních týdnech byl takový, že se už dalo říci, že jed-
nota říše byla jednoznačně ohrožena, tento prostor
pod povrchem tak vřel, že se jedině dá říci, tady se
musí včas zasáhnout. A chtěl bych říci zcela otev-
řeně, že vinu nenese jen protivník, vinu máme také
my, Němci, neboť v tomto prostoru ne všichni
Němci, kteří sem přišli, si uvědomili, že to je bojová
oblast, bojový prostor, kde každý jednotlivý Němec,
bez ohledu na kompetenci, musí též jako bojovník
pro němectví zvítězit. Každý Němec, jenž zde vy-
niká, musí se cítit politickým vojákem vůdce, musí
vidět zcela jasně základní linii v tomto prostoru,
musí vědět, že základní linií je zajištění tohoto pro-
storu, boj proti veškeré české samostatnosti,
a musí při zacházení s jednotlivci chápat, že Čech
je Slovan a že také Čech si vykládá každou měk-
kost jako slabost. Že je to šílenství povolit v jedno-
tlivých případech, protože ten druhý to neuzná,
ihned toho využije a vyloží si to jako slabost; jak-
mile se mu povolí, přijde podruhé s větším poža-

davkem. Navíc je však v tomto prostoru třeba, aby
si nikdo nemyslel, což Němec velmi často dělá, že
je v německém prostoru, že je to právě taková pro-
vincie jako v říši a že je možné zde spravovat od
stolu stejnými správními metodami, což naprosto
nikdy nepůjde. Správní rozdělení tohoto prostoru,
viděno z německé strany, je pouze jedním z pro-
středků a metod, jak tento prostor definitivně
ovládnout a vést. Je to systém, který nemůžeme
srovnávat se správním rozdělením a metodami
správy, jež platí v říši, vůči německým lidem.
K tomu však přistupuje ještě základní myšlenka:
veškeré počínání německých lidí v tomto prostoru
musí být v tomto okamžiku usměrňováno naprosto
jednoznačně, totiž tak, že vzhledem k válce a z tak-
tických důvodů nesmíme připustit, aby se Čech
v jistých věcech rozzuřil a vybuchl, i když musíme
být v tomto okamžiku z jistých taktických důvodů
tvrdí, musíme přesto jednat tak, aby si Čech, nemá-
li žádné jiné východisko, nemyslel, že teď právě
musí vyvolat povstání. Základní linie však musí, ač
nevyslovena, i při takovém jednání platit: tento pro-
stor se jednou musí stát německým a Čech tady
nemá už koneckonců co pohledávat. To jsou věci,
které můj úkol zde rozdělují na dvě velké a jasné
etapy a oblasti činnosti. Jedna je blízká - zaměřená
na válku - druhou začíná dalekosáhlý konečný
úkol. První, blízká, je diktována potřebami vedení
války. Potřebuji v tomto prostoru klid, aby dělník,
aby český dělník zde nasadil pro německé válečné
úsilí plně svou pracovní sílu a abychom nezdržovali
při zdejším obrovském válečném průmyslu přísun
a další rozvoj zbrojního průmyslu. K tomu patří i to,
že se přirozeně musí dát českým dělníkům tolik
žrádla, mám-li to tak zřetelně říci, aby mohli splnit
svou práci. Ale i to, abychom dávali pozor, aby Čech
nevyužil podle svého zvyku tohoto nouzového
stavu říše, aby si nevydobyl pro sebe soukromé
a vlastní české výhody. Tento blízký úkol předpo-
kládá, že Čechovi nejprve ukážeme, kdo je pánem
v domě, aby věděl přesně, že zde diktuje německý
zájem a že zde koneckonců má rozhodné slovo
říše, říše zastoupená vedením na tomto území, tedy
též vámi, pánové. Říše nenechá se sebou žertovat
a je prostě pánem v domě, to znamená, že ani je-
diný Němec nic Čechovi neodpouští, asi tím způ-
sobem, jako je tomu v říši se židovstvem, aby
neexistoval jediný Němec, jenž by řekl, ale ten
Čech je přece slušný. To byl problém židovské
otázky v říši, a můžete si představit, jak by takhle
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dopadlo řešení židovské otázky. Když všichni ne-
budeme zjevně držet pospolu a navenek nevtvo-
říme vůči češství jedinou frontu, bude Čech hledat
stále zadní vrátka, jimiž vyklouzne chytrácky ven.
O otázce, zda můžeme o jednotlivci říci, to je sku-
tečně slušný chlap, se bude uvažovat teprve tehdy,
až přistoupíme k tomu, abychom začali s daleko-
sáhlým konečným řešením úkolu, tedy při otázce
poněmčování a podobných problémech. Přitom ne-
smíme zapomenout na jedno: že navenek, co se
týká kultury, a to zejména důležité, si nesmíme
zadat, aby si Čech nemohl dělat legraci z toho, jak
se Němec chová. Němec si nemůže dovolit, aby se
v lokálu ožral; tady musíme být zcela otevření: jest-
liže se někdo sežere, jestliže si popustí uzdu, proti
tomu nikdo nic nemá, ale má to dělat mezi svými
čtyřmi stěnami nebo v kasinu. Čech musí vidět, že
Němec, ať ve službě, či v soukromí, se umí chovat,
že je pánem od hlavy až k patě. A proto jsem naří-
dil, abychom dostali zde v Praze německou
ústřední policejní stráž, která se bude starat pře-
devším o to, aby se též Němci v tomto prostoru
chovali řádně. Neboť Němec, který není vychován,
jak se na vůdcovskou úlohu sluší, ten se sice cítí
jako pán v domě, ale ve falešném směru, a vede si
ke škodě říše hůře, než si sám dovede představit. 

Dále očekávám, že vám bude při zacházení
s Čechy jasné, že je třeba též jistých taktických
předpokladů. Když např. vydám nařízení tisku,
musí napsat bez reptání to, co potřebuji. Přesto
budu samozřejmě udržovat s Čechy korektní spo-
lečenský styk, přičemž musím vždy dávat pozor,
abych nepřekročil hranice, abych si v každém oka-
mžiku říkal: Dej pozor, jsou to ale Češi! Rozumíte?
Stýkáme-li se z taktické nutnosti s Čechy, kteří
nám slouží, i pak je nutno se vždy vracet k myš-
lence: Jsou to ale Češi. 

Něco jiného je, a to je nejpodstatnější, že při vší
tvrdosti se opravdu staráme o věci, které skutečně
nejsou v pořádku. Neboť nemá žádný význam, když
Čecha mlátím a se vší námahou a působením po-
licie přivádím k tomu, aby pracoval, když on sku-
tečně nedostává to, co potřebuje, aby měl fyzickou
sílu vykonávat svou práci. V tomto směru se konala
na návrh státního tajemníka Franka porada
u vůdce, na níž byl přizván tajemník Backe, a my
pravděpodobně přistoupíme, prosím, abyste si toto
vše nechali pro sebe, než to bude uveřejněno,
neboť se to musí náležitě propagačně upravit,
pravděpodobně přistoupíme ke zvýšení přídělu

tuku pro české dělníky, tak okolo 400 gramů, to je
množství, o němž se už dá mluvit. Abych to šikovně
využil k propagačním účelům, spojím to s myšlen-
kou: vy, čeští dělníci venku, buďte raději zticha,
jinak by se mohla také stát, že bude příděl tuku
opět menší. To vše jsou věci, které se musí správně
psychologicky uchopit. A nyní k otázce celé propa-
gandistické linie. Viděno ve velkých obrysech, musí
se stále více zdůrazňovat myšlenka o svatém Vác-
lavu v jejím dějinném vývoji, neboť jestliže Češi
svatého Václava oslavují, nemusíme jej líčit jako
svatého Čecha, nýbrž tak: svatý Václav byl mužem,
jenž pochopil, že český národ může žít jen spolu
s německým prostorem. To se musí správně psy-
chologicky uplatnit a obrátit zbraň; když tedy Češi
oslavují svatého Václava, vlastně dokazují, že měl
pravdu. To je to, co se dá historicky využít. 

Za druhé je třeba pro nejbližší dobu války jasně
Čechům ukázat: ať nás miluješ nebo ne, ať pomýš-
líš na samostatný stát později nebo ne, důležité je,
že přinejmenším teď uznáváš, že by to bylo pro
tebe v tomto okamžiku jen škodlivé, kdybys vyvolal
povstání anebo kladl odpor. To je taktika a linie,
kterou, myslím, musíme v tomto okamžiku sledo-
vat. Ty lidi nezískáme, to nechceme, a ani by se
nám to nepodařilo. Budeme jen prakticky všem vy-
světlovat - propagandou a opatřeními atd. - docela
jasně, že pro Čecha je reálně nejpříznivější, když
v tomto okamžiku hodně pracuje, i když si tajně
myslí, půjde-li to s říší přece jen dolů, pak budu mít
opět svou svobodu. To nám může být úplně jedno;
hlavní věc je, že je klidný, neboť my potřebujeme
klid a ticho pro konečné získání tohoto prostoru.
Základní linie musí být jasná, avšak i taktika musí
být jasná, každý Němec, který tuto základní linii
nemá, a základní linie může být jen nacionálně so-
cialistická, musí pryč. Kdo v taktickém jednání
s Čechy opět ustupuje, toho zde nepotřebujeme,
takoví Němci zde nemají co pohledávat. 

Prosím vás zcela otevřeně, pokud se to týká vás
či vašich spolupracovníků, řekněte mi zcela otev-
řeně: Tak, jak jsi to tu řekl, tak to nemohu dělat,
prosím, nech mne odejít domů. Pánové, pustím bez
reptání každého, aniž ztratí svou kvalifikaci, jenž je
dost poctivý, aby to řekl. Ale velice tvrdě zasáhnu,
jestliže během mé činnosti tyto myšlenky neuzná
a nebude se jimi řídit. K tomu přistupuje i přísný
dohled nad těmi říšskými Němci, kteří zde z dů-
vodů osobní touhy po zisku při arizaci jen škodí
vážnosti říše. To jsou ti, kteří udávají, že zde pracují
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v zájmu němectví, mají však na zřeteli ve skuteč-
nosti pouze svůj měšec a svůj mamon. 

Když se budeme na věci dívat takto, platí jako
nejbližší úkol toto: základní linie je jasná, taktika
je jasná, tedy všechna opatření závisejí jen na
užitku pro vedení války říší, závisejí na tom, aby
byla zachována základní linie, na tom, že to při tak-
tice nepřeženeme a základní linii neuškodíme. Zá-
visejí koneckonců na tom, abychom měli zcela
jasně před očima, že vše, co se zde musí stát, je
právě jen řešení pro nejbližší budoucnost, čímž
nesmí utrpět konečné řešení. 

A nyní, pánové, několik myšlenek o konečném
řešení, musí s sebou přinést toto: 

1. Tento prostor musí být jednou definitivně
osídlen Němci. Tento prostor je srdcem říše a ne-
může trpět, to ukazuje německý vývoj v historii,
aby z tohoto prostoru přicházely znovu a znovu
rány dýkou proti říši. Nechci však snad říci o ko-
nečném poněmčení tohoto prostoru: pokusíme se
tedy teď podle staré metody poněmčit českou ver-
bež, nýbrž říkám docela střízlivě: začíná to věcmi,
s nimi můžeme už dnes maskovaně začít. Aby-
chom získali přehled o tom, kdo z lidí v tomto pro-
storu je schopen poněmčení, musím provést
soupis v rasově národnostním smyslu. To tedy zna-
mená, že musím získat nejrůznějšími metodami,
nejrůznějšími oklikami příležitost, abych jednou
ohodnotil veškeré obyvatelstvo z hlediska rasového
a národnostního. Ať už pomocí rentgenu, prohlíd-
kami ve škole, nebo tím, že rasově přezkoušíme
mládež při zdánlivém uložení pracovní služby.
Musím mít celkový obraz národa a pak mohu říci,
tak a tak vypadá obyvatelstvo. Jsou to takovíto lidé:
jedni jsou dobré rasy a dobře smýšlející, to je pak
jednoduché, ty můžeme poněmčit. Potom máme
ostatní, co stojí na opačném pólu: jsou to lidé
špatné rasy a špatně smýšlející. Ty musíme dostat
ven. Na východě je hodně místa. Uprostřed zůstává
střední vrstva, kterou musím přesně vyzkoušet.
V této vrstvě jsou dobře smýšlející lidé špatné rasy
a špatně smýšlející lidé dobré rasy. U těch dobře
smýšlejících špatné rasy se to asi musí udělat tak,
že je nasadíme do práce někde v říši jinde a bu-
deme se starat o to, aby už neměli děti, protože je
nechceme v tomto prostoru dále rozvíjet. Ale ne-
smíme je odradit. To vše je řečeno jen teoreticky.
Pak zůstávají špatně smýšlející lidé dobré rasy. Ti
jsou nejnebezpečnější, poněvadž je to rasově
dobrá vůdcovská vrstva. 

Musíme uvážit, co s nimi uděláme. U jedné části
špatně smýšlejících lidí dobré rasy nezbude nic ji-
ného, než se pokusit usídlit je v říši, v čistě němec-
kém prostředí, poněmčit je a převychovat jejich
smýšlení nebo, když to nepůjde, postavit je nako-
nec ke zdi; poněvadž vystěhovat je nemohu, neboť
by tam na východě vytvořili vedoucí vrstvu, která
by se postavila proti nám. 

To jsou zcela jasné, zásadní myšlenky, které
musí být vodítkem. Kdy se to stane, to je otázka,
kterou musí rozhodnout vůdce. Ale plánovat
a shromažďovat materiál, to jsou věci, s nimiž
už můžeme začít. Musíme materiál přezkoušet,
musíme využít možností, které tu jsou. Např. Po-
zemkový úřad, když ho nasadíme správně poli-
ticky opačným směrem, než to udělali kdysi
Češi, může nám už dnes v jakési kostře dát ne-
konečně mnoho, takže věřím, že za krátkou
dobu, kterou tu asi budu, mohu již položit v mno-
hém základ pro národností záležitosti. K tomu
přistupuje ještě toto: musí nám být jasno, že tyto
věci je možné uskutečnit v celém tomto pláno-
vacím období, v této nejbližší době boje, jen jest-
liže budou také jednotně řízeny a plánovány. Je
samozřejmě jasné, že např. různí krajští vedoucí,
kteří nyní patří do čtyř žup, sami uvažují a plá-
nují v rámci celkové linie, která prospívá též
župě. Ale přece bych rád, abyste nejprve viděli
jedno: primárním je ovládnutí a definitivní pod-
manění tohoto prostoru, na pozdější dělení - pá-
nové a příslušníci strany - je času dost pak.
Nejprve musí být tento prostor zvládnout, což
nedokáži, nebude-li řízen z jednoho ústředí. Ne-
mohu s Čechy zacházet podle čtyř různých díl-
čích metod. To je též smyslem kancléře strany,
kterou zde zřídil styčný úřad kancléře strany pod
vedením župního vedoucího dr. Juryho a pod
praktickým pracovním vedením příslušníka
strany Schulte-Schomburga. Určitě budu vychá-
zet vstříc všem přáním a potřebám žup ve všech
záležitostech. Pouze v jediném nenajdete u mne
slyšení, a to tam, kde to bude narušovat to pri-
mární, totiž nutnost podmanění a koneckonců
upevnění tohoto prostoru. Avšak předpokládám,
že jste nacisté, a nacista konečně ví, že celkový
zájem říše je primární a že teprve pak přicházejí
zájmy vlastní.

(Zdroj: Václav Král: Chtěli nás vyhubit, Praha
1961, str. 125 až 137) 

Kniha Svět včerejška, dneška a… 

Lipa_02_2020_LIPA  17.08.20  19:11  Stránka 27



28

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Každý bychom měli mít svůj strom. Ať se ve vás
rozkošatí a tiše vroste do vašeho osudu, ať spolu
prožíváte čtvero roční období a spolu stárnete.

***
Přeji vám, abyste po ránu vyskočili z postele rov-

nýma nohama a neuklouzli, abyste se na sebe
usmáli v zrcadle, řekli si ahoj a pak s veselou myslí
odkráčeli do práce, i kdyby trakaře padaly. Také
vám přeji, abyste se během dne nesetkali s žád-
ným hlupákem, zvláště pak mocným. A pokud se
setkáte, tak si od něj nenechte pokazit dobrou ná-
ladu, chuť k jídlu a k životu.

***
Až budu slavit své 85. narozeniny, pochopitelně

ve svěžesti těla i ducha, řeknu těm, kteří mi přišli
blahopřát: „Život je krásný, věřte mi to. Dejte na
mou radu a buďte dlouho živi!“ Přeji vám, abyste
se ve svěžesti ducha i těla dožili téhož věku a stej-
nou radu udělovali těm o mnoho mladším.

***
Přeji vám, abyste patřili k těm, kteří vědí, kam

jdou, zatímco ostatní je následují. K těm, kteří se
nadechují zítřkem, zatímco ostatní sotva popadají
dech. K těm, kteří sílí vizemi, zatímco ostatní sláb-
nou malověrností. K těm, které překážky posilují,
zatímco jiní to vzdali.

***
Sluníčko sedmitečné má sedm teček. Přeji vám,

aby vás zajímalo, proč jich má právě sedm.
***
Je-li vaše nebe bez boha, ať bez něj není prázd-

nější váš život a vy nejste chudší o pokoru. Vaše
mysl ať není bez víry a vy nejste chudší o pocit po-
svátnosti. A jestliže jste svou mysl nezadali nebes-
kému ráji, ať ji nezaprodáte peklu. 

***
Bůh je lhostejný ke zbídačelým a trpícím. Nehle-

dejte ho na nebesích, on nehledá ani vás. Svého
boha si noste v sobě. Přeji vám, ať je milující.

***
Sami jste na svou bolest, sami jste na svou smrt

a s nikým se o ně nerozdělíte. Přeji vám však,
abyste na život nebyli sami a uměli se dělit o ra-
dosti i o strasti.

***

Přeji vám, abyste
vlastnili jen tolik
věcí, které potřebu-
jete a slouží vám.
Aby si vás věci ne-
zotročily a vy ne-
sloužili jim.

***
Přeji vám, aby

vám ráno při odchodu do práce někdo velmi blízký
zamával z okna vašeho příbytku, jako byste se lou-
čili před dalekou cestou. Ten výjev si pak v paměti
zarámujte jako obraz.

***
Přeji vám, abyste potmě zasunuli klíč do dveří

vašeho příbytku, potmě nahmátli vypínač v před-
síni a v kuchyni i potmě našli místo, kam se ukládá
chléb. Pak jste skutečně doma.

***
Přeji vám, abyste nepromeškali žádné jaro. Ale

ani léto, ani podzim, ani zimu. Zase tak mockrát se
vám nabízet nebudou. Přeji vám především, abyste
nepromeškali svůj život.

***
Přeji vám, abyste se udivovali tím, co jste dříve

přehlíželi, prociťovali to, k čemu jste byli dříve lho-
stejní, a radovali se z toho, co vám dříve připadalo
tak všední.

***
Naše dny se skládají z mnoha nepatrných

úkonů, které jsou z hlediska světových událostí
bezvýznamné. Přeji vám, abyste jim důležitost při-
kládali i tak, protože jejich součet je pointou va-
šeho každého dne.

***
Často mluvíme o tom, jak bychom změnili svůj

život. Pak vám přeji, abyste měli vůli ho změnit.
Anebo se naučte žít ho napoprvé takový, jaký je.
Jinou možnost nemáte.

***
Žádný tvor nelže, mimo člověka. Přeji vám,

abyste o to víc hladověli po pravdě.
***
Mluvím-li za sebe, mluvím i za vás, kteří mi

chcete naslouchat. Přeji si, aby moje svoboda byla
i vaší svobodou, aby moje práva byla i vašimi právy,

MICHAL ČERNÍK
Kniha lidských přání
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aby moje pravdy byly i vašimi pravdami, aby moje
koncepce světa byla i vaší koncepcí, a budoucnost
byla tím, co nás spojuje. Ať se tak stane!

***
Nejsmutnější je život, v kterém se vytratil důvod

k těšení. Dokud se člověk na něco těší, je to dobré,
a vůbec není důležité, na co se těší. Přeji vám, těšte
se, třeba jen málo, malinko, a jen v koutku duše,
ale těšte se. Těšení je výzvou k životu, je nadějí
všech, kteří přemýšlejí v čase budoucím.

***
Přeji vám, abyste pochopili cenu svého dětství.

A pochopíte ji až v době, kdy dětství začne být pro
vás nejkrásnější, protože bylo kdysi dávno jako na
počátku světa. Vešlo se vám do něj obrovské nebe
snů.

***
Někdy je den starý několik staletí a už od rána

se stmívá. Přeji vám, aby vás nepřiměl k zatraco-
vání. A někdy je den malovaný jako obrázek.
Honem se rozpřáhněte k radosti, ať nepromarníte
ani let obyčejného běláska!

***
Ať vaše dravost a touha zabíjet zůstane šelmám.

Ať vaše potřeba ničit zůstane orkánům a povodním.
Ať vaše zloba a nenávist zůstanou bleskům. Pak se
naučíte milovat.

***
Teprve tehdy, když pocítíte stud za to, že jiní žijí

v bídě, když se ve vás rozlije jejich zoufalství,
teprve tehdy se nesmíříte s nemilosrdností světa.
Právě tolik soucítění vám přeji.

***
Nemusíte zrovna poznat chudobu, ale přeji vám,

abyste si vážili toho, čeho se vám teď dostává.
***
Přeji vám, abyste žádnou víru nikdy nestavěli

nad pravdu. Abyste z víry čerpali sílu, ale nikdy se
od ní nenechali spoutat a vydírat.

***
Přiznejte si, že světu na vás ani moc nezáleží a

že k vám není ani moc milostiv. A přesto vám přeji,
aby vám záleželo na něm. Abyste ho nezatracovali
a milovali i tak.

***
Když se vás někdo zeptá, jak se máte, odpoví-

dejte třeba takto: Děkuji, mám se stále rád. Stal
jsem se svým nejlepším přítelem. Nebo: Děkuji, už
jsem si zvykl a nechci se to teď odnaučovat. Nebo:
Děkuji, mají mě i jiní, ale snažím se něco uchránit

i pro sebe. Nebo: Děkuji, stále nekradu. Přeji vám,
abyste nic nepovažovali za tak dobré, aby to ne-
mohlo být lepší.

***
Přeji vám, abyste si v každé době a v každém

věku umíněně říkali: ještě něco nádherného mě
potká, něco zázračného.

***
Největší myšlenky vznikají o samotě, ale samy

už být nedovedou. Přeji vám, abyste to byli vy, kteří
je vyslyšeli a přijali za své.

***
Jak ohromnou sílu má lidské poznání! Přeji vám,

abyste alespoň jedinkrát prožili, když se v lidech
znásobuje a jimi pohne světem.

***
Kdyby písně byly světlem, každý by jimi zaháněl

svou temnotu. Ať vám světlem jsou!
***
Tráva kutá ve skále svými kořínky. Nechce však

rozdrobit to pevné, ale na něm růst. Na svahu
svými kořínky drží úrodnou hlínu, aby ji nesplavil
déšť. Přeji vašemu snažení stejnou nepoddajnost.

***
Žádné lidské dílo není nesmrtelné, může být

pouze trvalejší než lidský život anebo epocha. Přeji
vám však, abyste vše dělali s takovou opravdo-
vostí, jako by to mělo přetrvat navždy, jako byste v
rukách svírali pozvánku do příštích staletí.

***
Přeji vám, abyste si uměli přiznat svou nahradi-

telnost, ale nikým si nenechali vnutit svou zbyteč-
nost. A jestliže vás jiní odložili jako věc, která
přestala sloužit, pak vám přeji, abyste takový osud
uměli přijmout jako výzvu, že se s vámi počítat
bude.

***
Svůj čas má sníh, kdy napadne a kdy roztaje.

Svůj čas má jabloň, kdy se zazelená, rozkvete, vydá
plody a opadá. Svůj čas má slunce, kdy se ujme
vlády a kdy ji zase přenechá noci. Přeji vám, abyste
i vy poznali, kdy máte svůj čas. Čas přijít a odejít.

***
Přeji vám, aby se vám podařilo ze sebe strhat

uniformu doby. S překvapením zjistíte, že nejste
nazí ani bezbranní, ale jen o něco víc svobodnější,
o něco víc důstojnější a pevnější o mnohá poznání.
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OLYMPIÁDA V ZOO 
Jednou v ZOO stala se vám 
prapodivná věc pan správce 
večer neuzavřel klec 
a zvířata měla poradu, 
jak oslaví náhlou svobodu
Lidi nemají ani zdání, 
jaká mají zvířata přání 
Lev zařval: Nechci žít už v kleci, 
chci si dopřát pohyb a jiné věci!
A tak celá sešlost dala na lví radu 
vystrojit na jeho počest 
první ZOO olympiádu

CHLUBIVÝ LEV
Lev se chlubí jako král,
jak zamlada lyžoval
Smějí se mu staří bobři,
jak chce jezdit slalom obří
na africké poušti v písku,
kde má horkem vyschlou misku
Smějí se mu mladí raci
v ZOO je jen pro legraci
Lev se ale chlubí dál,
jako každý pravý král

ŽIRAFA
Žirafa si ráda hraje
uprostřed ZOO ráje,
kokosové ořechy
vylétají nad střechy
Žirafa má dobrou mušku,
nedá jí to žádnou fušku
Kokosáky končí v koši,
závidějí všichni hoši

KRTEK A KOPANÁ
Lišák pravý reportér
ptá se krtka zda je fér,
že si vleze do hromádky
nevšímá si kamarádky
nesportuje, necvičí
a neskáče o tyči
Krtek se mu začal smát,
lišákovi vlepil mat
V zemi totiž s rodinou
hraje krtčí kopanou

O MEDVĚDECH
Medvědi, co rádi med
cvičí zrána leh a sed
Jejich táta medvěd Viki
cvičí s nimi taky kliky
Jejich máma medvědice Heda
zahanbit se dětmi nedá
švihadlo kmitá tam a zpět
rodinka radost pohledět
Jenom medvěd Erazím
tuhle povídačku kazí
Líže líže sladký med
jako bečka praskne hned

BIMBO
Bimbo to je uličník
nechce chodit na nočník
raděj zvedá v ZOO parku
kusy dřeva za polárku
Jeho máma slonice
strach má o něj velice
že je ještě malé slůně
že to odstůně
Bimbův táta starý slon,
chobot má jak bombardón,
o syna se bojí malinko:
Bimbo není žádné miminko!

OLYMPIJSKÝ VÝBOR
Krokodýl je dobrý plavec
Káně zase lesní dravec
Krokodýl hlídá odpadlíky
dravec zase vrtulníky
A co pojí oba dva?
Funkce takřka podobná
Oba sedí pospolu
v olympijském výboru
Zasedají o sto šest
přísně dbají o svou čest

VÁCLAV FRANC
Olympiáda v zoo
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PLAZÍ SÁZKA
Sázeli se dva plazi
kdo z nich se dřív doplazí
do Pardubic na výlet
a do ZOO zase zpět
Brejlovec zapomněl brýle
zadýchal se v půli míle,
užovka už kluše zpět,
vždyť pospíchá na oběd

KLOKANOVA NEMOC
Klokana trápí v ZOO zima,
včera přepadla jej rýma,
sedl a psal pohlednici
svojí milé klokanici

Neskočí už ani metr
dokud nedostane svetr
k svetru řádnou beranici,
aby nemřel na zimnici

Za týden je v ZOO balík,
klokan skáče jako Alík
ve svetru a v beranici
díky milé klokanici

MRAVENCI VE SKLEPĚ
Mravenci, ty potvory,
okousali brambory,
v našem sklepě v přízemí
našli suché zázemí

Odkdy hoši Ferda & spol.
pouštějí se do brambor
uskladněných na zimu
nedaleko komínu

Copak už jim nejsou vhod
dorty, mlsy, čokolády?
Zpívají dle nových not
s cukrem nemají se rádi

Pohyb, ovoce a zelenina
to je jejich obživa
viděli vše v televizi
Je to správná výživa

O HODINĚ TĚLOCVIKU
O hodině tělocviku
honí šimpanz slečnu štiku

dovádějí, křepčí, koní,
chovají se hůř než sloni

Jsou to ale jeleni
snad jsou oba střelení

MYŠÍ DOŽÍNKY
Divil se pan výpravčí
kam se žene černé kotě
nafintěné, umyté,
bez maminky, o samotě

Nedivte se, pane dráha,
prskla černá Sazinka,
dejte lístek poloviční
jsem docela malinká

Kam to bude, malá slečno,
zvědaví jsou na dráze
Kočka jenom sekne packou:
Zase jenom nesnáze

To ví přece každé kotě,
na počest Mourka a Pacinky
na návsi v Kočičí Lhotě
konají se myší dožínky!

MOŘEPLAVEC
Rys v námořnickém triku
s pádlem v ruce na vodě
za trenérku má štiku
nic neponechá náhodě

Jako pravý mořeplavec
jako pravý mořský vlk
hltá míle jako dravec
nasazuje denně krk

Proč on denně na své lodi
v mořských proudech pádlo brodí?
On vám totiž tenhle rys
obeplout chce Kapský mys

Naše ukázka je z knihy pro děti 
OLYMPIÁDA V ZOO, 
která vyšla vlastním nákladem autora.
Tisk: Knihovnicka.cz
(http://www.librix.eu/cz/)
2. vydání, 2014
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JESTLI TAM NEJSI
V životě nemáme mnoho jistot
tvé nápisy na stěně, 
mé prázdné místo

Ve snech tě hladívám, 
to hebké tělo
pro milion zvláštních chvil 
a že jich bylo

Bylas mou půlnocí, 
v ní temné stíny
dávno tě hladívá, 
už někdo jiný

To jsou ta tajemství existence
krvavý autogram, 
na prošlé směnce

Přesto tě vyhlížím – 
kdesi za oknem
Přesto tě vyhlížím – 
u vrat s podkovou
Přesto tě vyhlížím – 
v nové předsíni
Přesto tě vyhlížím – 
v naší koupelně
Přesto tě vyhlížím – 
v malém pokoji
Přesto tě vyhlížím – 
nahou v posteli
Přesto tě vyhlížím – 
na zašlém obraze
Přesto tě vyhlížím – 
ve skříni s košilí

Jestli tam nejsi – 
jestli tam nejsi
Schovaná nejsi – 
schovaná nejsi

Psala jsi ozvi se, 
až budeš chtít
že voda k prameni, 
sama nemůže jít

Dva blázni na hrotech, 
jarních vzdechů

než bouře lhostejnost, 
vezme střechu

Trváš mi pod nehty, 
byť okoralá
přísliby v nebásních, 
čtu stále znova

Splynulas v opar mi, 
s ranní rosou
teď už se miluji, 
jen s tou co mává kosou

STÁLE JINAK
Je to dávno, všechno mrzne, 
tmami v dlaních
hříchy v ruce, revoluce
mezi krami, mezi krami, 
mezi krami, mezi krami

Naše láska, osvětlení, 
které náhle není
venku v ohni, právě praská
dopis k rozloučení, rozloučení, 
rozloučení, rozloučení

Dotek chybí, úsměv rybí, vyschlé tůňky
už mě vedou v rzivých poutech
ze špeluňky, ze špeluňky, 
ze špeluňky, ze špeluňky

Větry vanou, slzy dešťů, sněhy sněží
na shledanou milovaná
v cizí zemi, v cizí zemi, 
v cizí zemi, v cizí zemi

PAVEL JOSEFOVIČ HEJÁTKO
Vlaštovky v petroleji 
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Za mřížemi sloní paměť, s vředy v těle
dostatečně přeškolený
k nové době, nové době, 
nové době, nové době

Sál ten tleská, humoreska, jak ze záhrobí
dav se klaní mrtvému králi
jehož čerti nastrčili, 
nastrčili, nastrčili

Tak se vracím, sám kam nevím, 
když domov nemám
do království, slepých - hluchých
co tu hledám, bože co tu hledám, 
co tu hledám, co tu hledám

Volnost s pouty, tu se bratří, 
špek ke rtům za výdělek
až se v hlíně rozložíme
spokojeně, spokojeně, 
spokojeně, spokojeně..

JSME?
Zůstaly vzpomínky, 
včerejšky za zítřky
dva tenké pramínky
na tváři, pod očima

Míjejí staletí, 
už komety nesvítí
příběhy - barvy - sny
skulinou ve dveřích

Kolik ti bude, 
až tě zas potkám
luna už nekouzlí
nic nám neschová

Iluze jemně mží, 
píšeš můj román
že svět je skutečný
jak úlomky od větví

Jehličí bodá, 
u zaprášených cest
pod údery sekyr
pod tíhou sněhu

Že není náhoda, 
to že máš krásné oči
že bylo o čem psát
nejen na papíru

Zrcadlo hladina, 
když šero kreslí den
co v jitru utonul
všude střepy jen, střepy jen

To je sůl života, 
co v hrdle klokotá
než tlející podvečer
přeřadí na konec

AŽ ZA HROB
Zatne se do kostí - rozum i s hloupostí
zemřít se vyplatí - nejlíp mladý
suché rty líbají - zvráceně chutnají
na mě se přitisknou - šepotají

Myšlenkou mizejí - proměny v záhlaví
na klícku klepají - s drahokamy
zítra to napíšu - do básní, do písní
zítra to povím celé zemi

Že bolest rukou - které už nehladí
vrány mi vklovají - do pelesti
možná se mýlím - ale jsem náhradník
a tomu nikdy - nejde štěstí

Na hrdle obojek - z pampelišek
kajícnost kdesi - v nedohlednu
vystřelíš šíp - z hvězdných výšek
a já si do hlíny v klidu lehnu

Líto mi pravdy - která lhala
aspoň sto - říkala - říkávala
slova se povídaj - řeka teče
loučím se s grácií vypravěče

Bělma která jsem zakrvácel
když jsem se domů - z dálky vracel
do nůžek touhy - strach se plíží
polštář obejmi - lítaj netopýři

Nepřijde dopis - už ani řádka
nejsem už přítel - ani kamarádka
jazyk mám svázaný - nechce říci
jak strašně snadné být prchající

Uhas mne plamenem - rány zavaž
stejně jsou od tebe - ty je dáváš
náš hřbitov v Zahrádce - ten už čeká
když smrtka troubí - z nedaleka
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(S)EX NA EX 
Styk až do dna. 

(S)EX LIBRIS 
Označenie erotickej literatúry. 

(S)EX OFFO 
Milovanie v úradných hodinách. 

(S)EX POST 
Dodatočná láska. 

(S)EXAKTNOSŤ 
Presnosť založená na zistených aktoch. 

(S)EXALTOVANÝ 
Nadšený pomerom. 

(S)EXAMINÁTOR 
S pôžitkom skúšajúca osoba. 

(S)EXAMINOVAŤ 
S potešením vyskúšať. 

(S)EXCELENCIA 
Vysoko postavený zmyselník. 

(S)EXCELOVAŤ 
Intímne vynikať. 

(S)EXCERPT 
Výpis obľúbených činností. 

(S)EXCES 
Zážitok z výtržnosti. 

(S)EXEKUTÍVA 
Štátny orgán, ktorý vás môže poondiať. 

(S)EXEMPLÁR 
Výstavný kus. 

(S)EXHALÁCIA 
Vypúšťanie prospešných látok. 
25. 1. 2020

POKRYTEC
Človek s rúškom.

NAHÁČ
Človek s Adamovým rúškom.

RUŠAŤ
Ošatiť sa rúškom.

RUŠIŤ
Šiť rúška.

ZRUŠIŤ
Zručne šiť rúška.

RUŠIČKA
Šička rúšok.

ROZRUŠENIE
Rozruch okolo rúšok.

VZRUŠENIE
Panika okolo rúšok.

RUŠEŇ
Zariadenie na dopravu rúšok. 

RUŠNÉ ČASY
Éra rúšok.

TEST
Skúška rúška.

TREST
Pokuta za nenosenie rúška.

TESTAMENT
Dedičné rúško.

PAVOL JANÍK
Rušné časy 
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RÚCHO
Rúško od hlavy po päty.
20. 3. 2020

TOVÁREŇ SLOV
Komerčná literatúra.

TOVÁREŇ SNOV
Vysnívaná fabrika.

SNOVÁREŇ
Ilúzia kupónovej privatizácie.

SNOBÁREŇ
Snob opitý ako snop.

ANTÉNA V KARANTÉNE
Vysielač alebo prijímač v izolácii.

KARNEVAL V KARANTÉNE
Ples s chirurgickými maskami.

KAR V KARANTÉNE 1
Hostina bez pohostenia.

KAR V KARANTÉNE 2
Hostina bez hostí.

KÁRA V KARANTÉNE
Odstavená sanitka.

KARAFA V KARANTÉNE
Odložená fľaša.

KARAFIÁT V KARANTÉNE
Kvet v skleníku.

KARAMEL V KARANTÉNE
Zakázaný cukor.

KARÁT KARANTÉNY
Jednotka rýdzosti izolácie.

NÁDOBY NA DOBY
Antické amfory.

FARSKÉ FÁRO
Služobné vozidlo farára.

ZVOZÍK
Kritik, ktorý každého zvozí.

KARABÍNA RABÍNA
Poznanie je zbraň.
26. 3. 2020

KARANTENISTI
Tenisti bez divákov.

TIENISTÍ TENISTI
Tenisti v chládku.

TÍ ISTÍ TENISTI
Vždycky identickí.

TENISTOTA
Istota tenistu.

ODRAZ PODRAZ!
Odbi falš!

FALŠ 1
Nečakane nový smer.

FALŠ 2
Rotácia víťazov.

KOSTOLNÝ TENIS
Stolný tenis v kostole.

RAKETIKETA
Etiketa na tenisovej rakete.

TENIS V JEDNEJ VETE
Ak hrať viete 
ponad siete.

TROFEJBUS
Trolejbus plný trofejí.

TURNAJ
Najlepší tur.

SLOVNÝ PINGPONG
Tenis pri okrúhlom stole.
5. 4. 2020
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ZÁZRAK POČETÍ
Tenkrát jsme to nevěděli,
ten okamžik početí,
snad zachvěla se země
po ráně pečetí,
ale jinak nic
jen svit tisíce svíc.

Dvě srdce a jedno srdíčko,
všechna jsou naše.
Kdo za to může?
Slunce, měsíc a lavička…
Hudba nám zní do uší
naše společná písnička.
Kostky jsou vrženy.
Co bude dál?
To nikdo netuší…

ÚNOR
Je poněkud kratší, než jiné měsíce, 
ale to neznamená, že se v něm
málo děje, že je chudý na události.
Každý den je zasvěcen nějakému
jménu, každý den je něčím vyjímečný, 
některý je věnován zamilovaným,
jiný den je památný tím, 
že tenkrát prostí lidé 
chtěli převzít moc do svých rukou.
A ono se to začalo dařit 
a v průvodech jsme křičeli:
Pojďte s námi v jednom šiku
budovat novou republiku.
Ty dny voněly nadějemi, 
že naše země bude bez boháčů
a žebráků. Zpívali jsme 
a budovali dvouletkové byty. 
Rostla nová armáda dělníků
a rolníků, protože jsme už nikdy nechtěli 
další novou světovou válku. 
Odklízeli jsme trosky 
po rozbombardovaných továrnách 
a roztáčeli kola opravených i nových továren.
Naše země začala vzkvétat. 
Takový byl tenkrát ten únor.

ZÁZRAK ZROZENÉHO
Přivoněl sedmiletý kluk
k dítěti právě zrozenému,
nasál tu vůni mléka a vonných luk,
ten rošťák malý, ten malý kluk
a stále jen se na něj díval.

Nestáhl z něho zrak
a zůstal jako přimražen.
Díval jsem se nenasytně
těma dvěma okouzlen.

Jen já jsem viděl
co neviděli jiní,
pár kapek mezi jehličím
a nerozmrzlé jíní.

SNĚŽENKY                 
Jdu za tebou pomalu a tiše
v ruce držím kytičku sněženek.
Pod sněhem jsem je našel
slunce jim dělalo cestu na svět…
Tenkrát jsi nosila naše první dítě.
Dnes kulhám, opírám se o hůl
a těmi sněženkami říkám
že stále miluji tě.

OBRÁZEK Z ULICE
Nehledám jehlu v kupce sena,
hledám jen jí po ránu,
je mlha přede mnou i za mnou
vrávorá po flámu.

Včera byla jako padlý sníh,
teď má v sobě půl třetí promile
vzbuzuje jen trpký smích,
tak tedy, lásko, adie…

JIŘÍ KNOPP
Poezie všedního dne
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Ach, babi, když jsi ji vedla do školky,
kde je ta sukýnka, kde ty punčocháčky,
dupala, brečela, dělala okolky,
teď měla jsi vidět ty posměváčky.

Ještě, že ji babi nevidíš,
když má pět panáků v sobě,
to by ses obrátila v hrobě… 

POHLED DO BUDOUCNOSTI
Z té skály jsem se kdysi díval,
neposedný, rozervaný kluk.
Brnkal na kytaru, zpíval
jindy však ani muk.
Navzdory moudrým radám
já dostával kopance i facky,
někdo se na mě smál,
jiný mi pod nohy házel klacky.

Dnes už na skálu nelezu,
jenom ji objímám, porostlou mechem, 
kam jste mi všichni odešli,
šeptám znaveným dechem…

U skály se mi třesou kolena
na pomoc mládí volám,
nezazní však ani ozvěna…
Synové mi odešli ke svým skalám.

KDE BERE SE TA ZLOBA
Tisíce lidí znám
Krásných a prostých duší
Takovou radost mám
Když nejsou k mým útrapám hluší.

Dokáží nakrmit hladového,
dát potřebnému, co mu třeba.
Mám víc, tak vemte si z mého,
ošacení, nápoj nebo chleba.

Takové ze srdce rád miluji,
takové mám rád
Jsou ale jiní, které spíš lituji
a nechci je znát.

V očích mají plno zloby,
a srdce z kamene.
Jako by zločin byl jejich hobby
a zášť pili přímo z pramene.

Přestřelky a na lidi štvanice,
cožpak smrt nebolí?
Auta s nápisem POLICIE
a střelba z pistolí…

MORALISTKY
Ach vy ženy letité,
máte svraštělá čela,
nevraživě na ty mladé hledíte,
na jejich žádoucí těla.

Je lehké chránit svoji cnost
když starosti vám vryly vrásky do čela,
když z mládí nezbyl ani zlatý skvost
a horká krev se v létech ztratila.

Nesuďte přísně mladé ženy,
i vy jste se chvěly s mužem v objetí,
nestály jste v koutku tiše jako pěny
a nevyčkávaly až láska sama přiletí…

KAM SE VYDAT?
Někdo mě postrčil
a já kráčel v houfu
a držel krok.
Kráčel jsem tak
týdny, měsíce, snad rok.
Bál jsem se přestat,
tak jako se člověk bojí zemřít.
A potom jsem se otočil
a byl jsem najednou sám.

PADÁ HVĚZDA
Dívali jsme se na hvězdy,
chvěli se noční mlhou,
nebe bylo bez mráčků,
ach být tak pod peřinou.

A já ti dal tenkrát otázku,
která ta hvězda je tvoje?
Já nevím, je zima,
pojď raději do pokoje.

Těch hvězd, těch tisíce hvězd,
jenom se podívej na nebe,
ale ty jsi už tenkrát věděl,
že jedna je tam pro tebe.
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I ZADARMO DRAHÝ
Kdo cizáky 
Nám vítat káže
Ten nemá v sobě 
Dost kuráže
By zájmy 
Naše prosadil
A prezidentem 
Dobrým byl
Přemýšlej lide český
Moravský i slezský
Nedbej slov
Co mnohým 
Zní tak hezky
Říká vám je 
Jazyk hadí
Co poradci
Z ciziny mu radí
Pro pýchu vlastní
Národ zradí
Dobře jen pro ně
Z EU mu radí
Zotročit nechá 
Naši zem
Když islamisty 
Pustí sem

KEMEROVO
V Kemerovu zvony zvoní
Vzduch předjařím už voní
Obyčejné denní dění
Jež záhy v děs se změní
Neoschnou už nikdy
oči matce
Co dítě své
při pořáru ztratila
Dlouhé noci při nemoci
prožila s ním
Když co nempluvně
při horečkách
v náruči své ho nosila
Teď vidí
že chvilka to byla jen pouhá
Jak ráda by ten čas zpět vrátila
Nemá už matka
lásku svoji

Co pro dítě své měla
Komu dát
To neštěstí v Kemerovu
Nemělo se nikdy stát
Osud jí srdce vyrval z těla
Náruč její prázdnotou
najednou tu zela
Když oheň dítě její si vzal
Jak matka nebohá
žíti teď má dál?
Potoky slz truchlících matek
Spojí se v řeku
Řeku bolesti
řeku vzpomínek
Řeku beznaděje a vzteku

ROZSÉVAČ DEMOKRACIE
Země je tam 
za oceánem
Kde mamon je
největším pánem
Láká ji bohatství cizí
Svých válečných
drží se vizí
Kdo dobrovolně 
Podělit se nechce 
Nebo za „ochranu „svou 
Nerosty své dát
Netuší ani 
co zlého 
může se mu stát
Raketami nejdříve 
mu hrozí

LENKA KUNČAROVÁ DÍTKOVÁ
Jen žena
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Lžím pak uvěří 
Snadno lidé mnozí
Za svobodu lidu jeho
že bojují
A v zemi této 
„demokracii „budují
Když zdá se jim
Že strašit je už málo
A nejednou 
se to už i stalo
Politikům pak
zatemní se mozky
Z měst a vesnic
v zemi oné
Zbudou 
jen ruiny a trosky
“Demokracii“ rozsévají
Bombami a raketami
Jak rádi je všude mají
To posuďte
už prosím sami
Tam za oceánem 
země je
Co světu štěstí 
a život v míru 
nepřeje

AMERIKA
Tam daleko 
v Americe
Chtěli vždycky všeho více
Více půdy, peněz, zlata
S indiány 
zatočili natotata
Když začal hroutit se jim  
jim ten jejich Nový svět
Začali lidem 
pohádky vyprávět
Že oni jsou cosi více
A světové 
že rozumí politice
Jen oni jsou ti smělí 
jediní a praví
Kdo do světa 
vrátí mravy
Když nepůjde to 
domluvou
Vyhrožují záhubou
Prosazují zájmy svoje
Ve světě 

pak planou boje
Hodně lidí pomřelo
Však vinu 
na tom nemělo
Spálená země 
po nich zbude
Kam vkročí 
žal a bolest bude
Lidský život 
cenu nemá
Důležitá je 
jen americká měna
Vzor svůj Evropa v ní vidí 
Nezajímá ji 
názor obyčejných lidí
Čím dál více 
jí pochlebuje
Rozumné lidi tím irituje
Mnozí malost její nevidí 

Mladí „demokracii“ 
"svobodu" ji závidí
Prosperita z krve cizí
Jedinou je 
americkou vizí 
Vzpomeň si jen 
lide drahý
Z Evropy 
deportovali tam vrahy
Nikdy nikdo 
neošálí genetiku
Tak vidím já 
dnešní Ameriku
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NAŤÁCKÁ
Válčí se, válčí, 
fabriky na zbraně jedou,
jásáme, máváme, 
naťácké kolony jedou.

Válčí se, válčí, 
zbrojaři kapsy si plní,
měšťák to dobře ví, 
lhostejně v bavlnce vrní.

Válčí se, válčí, 
k mání jsou rozryté země.
Evropu nerozrýt! 
Jen zasít Aliho plémě.

Válčí se, válčí, 
světpán všude už rýpe,
zisk bozi posvětí, 
s bohy to vždycky víc sype.

Válčí se, válčí,
světapán rýpe už všude,
rozrýt a vybrat 
Rus poslední štací bude.

Válčí se, válčí, 
fabriky na zbraně jedou, 
jásáme, máváme těm, 
co nás na jatka vedou.

POSELSTVÍ BÁSNÍKŮ
„...Jen o tebe mi, lide, běží, lide můj,
jen o tebe mi běží, nezrazuj…“
Stanislav Kostka Neumann

Tenkrát jsi nezradil, dnes, lide, zrazuješ,
zavalen zbožím a kýčem se raduješ.
Dali ti markety – o víc se nestarej.
Čím víc prý bohatnou, tím víc všem bude hej.

Tys ten STŘED úspěšný, hrabeš jen pro sebe, 
neštěstí druhých tě nepálí, nezebe.
V honbě za mamonem těžké je dneska žít. 
Když není dobře všem, jak můžeš šťasten být?

„...Jen v štěstí milionů je krása, radost, ráj...“
Vítězslav Nezval

Nedávná zem naše štěstí všem chtěla dát, 
tys to už zapomněl, mladí to nesmí znát.
Pravdu jim ve školách překroutí, zatají,
svobodu mají, však názor svůj nemají.

Chtěj pravdu! Na Letné Minář tě podvádí.
U voleb ať sílu ukáže podhradí!
Své víš a nevěříš v tohleto divadlo?
Stejně si prosadí to, co je napadlo.

Mariin sloup staví nad Husa, nad sťaté,
prelát si ruce mne: ťal Čechy proklaté.
Nevzdej to. Dějiny prolistuj, mnoho zvíš,
strhneš lež, poselství básníka pochopíš:

„…kolikrát pěst bude potomek zatínat
a syn tvůj kolikrát bude tě proklínat…
...jak možno kletý čin provést vědomky?
Sebe jsi zradit moh’, ale své potomky!!?...“
Viktor Dyk

Předky i potomky zradit je fatální,
staneš se jak zrádcem, tak póvlem globálním.
S úsměvem falešným nečistou hru hrají,
za zády zem tvoji rozkradou, prodají!

„…Jen o tebe mi lide běží, lide můj…
jen o tebe mi běží, nezrazuj...“

ROZPOČÍTÁVADLO PRO HRU 
NA KAPITALISMUS
Enyky benyky demokrat, 
dělá, že má lidi rád,
raději má dalajlámky, 

VĚRA LEVÁ
Poselství básníků

Lipa_02_2020_LIPA  17.08.20  19:11  Stránka 40



41

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Schwarzenberka s jeho zámky,
raději má prachy v bance, 
tobě hodil jen kus žvance.
Vzal ti od jistoty klíč,
teď musíš jít z kola pryč.

Enyky benyky demokrat, 
dělá, že má lidi rád,
privatizací je kojí,
jejich jednoty se bojí,
tak je dělí „sameťáček“
na chudé a na boháče.
Vzal ti od jistoty klíč,
teď musíš jít z kola pryč.

Enyky benyky demokrat,
dělá, že má lidi rád,
když tys cinkal klíči svazky, 
kydal fůry pravdy, lásky,
hrabal, hrabal majeteček, 
tobě nic, ty běž si brečet.
Vzal ti od jistoty klíč,
teď musíš jít z kola pryč.

Enyky benyky demokrat,
dělá, že má lidi rád,
pošlapal vše, co tu bylo,
rozšlapal i tvoje dílo,
pošlapal i světlo v dáli,
čisté, lidské ideály.
Vzal ti od jistoty klíč,
teď musíš jít z kola pryč.

Kolo, kolo mlýnský,
za čtyři rýnský…
Kolo mlýnský dotančili,
v kole zbyli jen ti čilí,
lid udělal z kola bááác!
Povedlo se! Paci pac.

SVOBODA
Svoboda je cestovat 
(a půjčit si na to),
svoboda je podnikat 
(a zkrachovat nato),
svoboda jsou černé rty, 
triko s lebkou bílou,
zhulit se a problémy 
řešit bílou silou,
nestarat se o druhé, 

jen pro sebe kopit,
svoboda je zvládnout gryf, 
jak umět krást a loupit.

30 let svobodně lež 
pravdu fackuje,
30 let nenávist 
rudě ji lakuje,
30 let svobodně 
MÉDIA halasí,
cpou tuny banánů 
občánkům pod vlasy.

Cpou jim hamburgery, brambůrky,
burčáček, špekáček,
hodně krve, krimi,
vleky v svahu zimy,
dovolenou v Maroku,
nové auto do roku,
sexu hodně, hodně
(jen ne hodně plodně!)

Občánek se cpe a cpe, 
vycpal si i rozum,
netuší, že pod vlasy 
má jen ze lží falzum.
Banánů má habaděj, 
nejvíc ale zbraní,
svobodně si zastřílí 
ve válečném klání.
Bankéř, magnát, politik, 
soudce, prelát – září,
neb v komplotu s MÉDII 
dílo se jim daří!

JE NAČASE ZAPÁLIT VATRY
Motto: 11. 1. 1945 ve vsi Nemecká

bylo německými                 
jednotkami a členy Hlinkovy gardy

zabito ranou 
do týla a naházeno do vápenky na

900 lidí…

Je načase zapálit vatry
a v plamenech vzpomínky hledat.
Tenkrát jsi se svými bratry
byl odhodlán zem rodnou nedat.
Dnes nevíš, co je to rodná zem
(tvé děti jdou v hnízda cizí),
učí tě pro sebe hrabat jen
a bída druhých je ti cizí.
I mrtví jsou pro tebe cizí,
ti, co nám šlou z vápenky touhy.
Ty jinou máš touhu a vizi,
z lidí chceš nadělat slouhy.

Je načase zapálit vatry,
ať jiskry zas v srdcích žár vznítí,
jak tenkrát, když kryly tě Tatry,
když společný cíl všem svítil.
Cíl prodal jsi za mamon s mocí,
dals‘ JÁ a MŮJ za zákon tvrdý,
a MY a NÁŠ zbavil jsi moci.
Ten zákon byl poctivý, hrdý.
Chceš nahoru k mamonu, k moci
a bojíš se spadnout zpět dolů, 
kde žije se poctivou prací,
kde k dílu a stolu jdem spolu.
Je načase zapálit vatry,
ať jiskry zas v srdcích žár vznítí,
jak tenkrát, když kryly tě Tatry,
když společný cíl všem svítil.

NWO a WTC 11. 9. 2001. Koláž Ondřej Höppner
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JIH
Pojedeme spolu na sever, na jih ne,
na jihu slunko pálí, tělo mi jihne,
měkne mi mozek, verše obědvám,
předám okovy všech běd vám,
vy modrobílé vlnky jižních moří,
do nichž nožky láska moje noří.
Stále lákám Tebe směrem severním,
hlasem přísným, svůdným, rozverným,
pojď do těch našich mírných pásem,
všechny krásy země, lásko má, sem
rád Ti osud odevzdaně přihraje,
jen tak maní jako z okraje.
Ale Ty chceš stále zůstat na jihu
a vytrvale nést veder tu tíhu.
No tak si zůstaň dovolenou celou
a vrať se mi zpátky, nazdar, helou,
jenom naši lásku nespal tu
v roztaveném asfaltu.

RŮŽENEC
Navlékám dny jak perly na šňůrku,
nevím, jak je právě nyní v New Yorku,
zas jeden den, co k večeru se třpytí
a my nemáme teď právě už nic k pití.
To je život plný světla a i stínu,
kde se můžem k sobě tulit. Inu,
barvy neznámých odstínů, ty nové,
jak je básník ve svých verších zove,
když chce vychutnat vteřinu jedinou
a Ty buď mojí modlou, mojí vidinou,
na Tebe chci sáhnout, pohladit kůži,
už se nám dny krátí, dech se úží,
poslední kulička proklouzne prsty,
ještě Tě políbit, pohladit prs Ti,
však pozor! Ten kříž na konci růžence,
vražedný nástroj jak kosa pro žence.

NOC
Vkrádá se sem noc v to naše údolí,
plíží se při zemi, občas hroudu udrolí,
přikryje řeku zpěvnou, přikryje balvany,
zakryje všechno ten host zlý a nezvaný.
Chtěl bych, aby ta tma chvíli počkala,
aby bylo vidět les na stráni a i skála,
ještě trochu světla vychutnat

a pak spadnout do tmy jako do tenat.
Noc je milosrdná, netřeba mít obavy,
jenom stíny mučí a je krutě zohaví,
ale Tebe moje lásko pevně držím v náručí,
ať nám noc a tma co chce, poručí.

VĚCI
Máme mnoho vlastních věcí k disposici,
zdá se nám, že slouží, o nic neprosící,
ale to je omyl, vyžadují mnoho času,
nezbude už doba užít jejich krásu.
Věci kolem nás, ty věci vlastní,
jak děti vyžadují čas dlouhý, slastný,
chtějí, abys je umyl, vyleštil, namazal,
jsi k nim připoután jak k půdě vazal,
musíš se jim věnovat, to chce čas. Ba ne!
Čím více věcí máš, tím méně času zůstane.

Třeba televize velebená i proklínaná,
moudrá, aktuální, ale i pitomá jak Nána,
chytrý návštěvník, 
ale taky zloděj času,
já však žádný seriál už nikdy nepropasu,
vždycky se tak snadno zapne vypínač,
i když se mnohdy zeptáš s údivem: nač?
Těžší je to vypnout, přerušit to drogování,
k televizi vylezeš předčasně i z vany
a moc lidí se tím celý život dobře živí,
jsou jak náměsíční, rozjaření, diví,
inženýři, co vymýšlí ty dokonalé věci,
i herci jsou jak ptáčata ve zlaté kleci.

KRÁSNÝ PODZIM
Vůně kopru, pozdní léto šťastné,
cítím vůni malin, ještě chlast ne,
vlaštovky jsou pryč, nikdo mouchy nechytá,
odcházející léto připomíná mi i ta

BOHUMÍR POSPÍŠIL
Souznění
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stále vonící letní láska slunná,
co nás zachvátila z Tvého lůna.
Děti už zas chodí do školy,
snad je na ulici nikdo neskolí,
už se zase hrozny vína sklízí,
ubývá nám i stromům mízy.
Ale občas dobrý burčák objevím,
věřte, o tom doopravdy něco vím,
všechno stárne od podzimu k podzimu,
a ta krutá zima mrazem hrozí mu.

NEJSLADŠÍ ODMĚNA 
Ty ze mne uděláš národního umělce
a stačí, když mi dnes vyryješ tu mělce
polibkem na tváři další vrásku
za všechnu tu naši dlouhou, věrnou lásku.

Když polaskáš mne, Ty můj Drobáčku,
vypustíš holubici se snítkou v zobáčku
a řekneš, že celý život se Ti zračí
v mých očích a Rokytné, té řece račí.

MOTÝLI
Kdesi v kraji mezi Beskydem a Odrou
našel Petr Bezruč stužkonosku modrou.
Těch já měl v té době už několik,
i když jsem byl ještě malý pacholík.
Běhával jsem za ní topolovým stromořadím,
pak je s láskou do své sbírky řadím,
do krabice pod sklo s naftalínem,
možná s těmi motýly pak jednou splynem.

Ale obr krasavec, martináč hruškový,
byl mi nedostupný. Proč? Kdo to ví?
Unikal zelené mé síťce na motýly, 
ač jsme se, my kluci, notně lopotili,
neměli jsme úspěch v tomto počínání,
já zatím nezahlédl jsem tu můru ani.

Až jednou. To už dívku provázel jsem sadem
a chvíle štěstí si pro vzpomínky kradem.
Proud slov mi náhle vyschl na retech,
já vzpomněl jsem si na to až po létech,
že lýtka láskou měl jsem tehdy spálená,
vím přesně, ta dívka se jmenovala Alena.
Pohleď lásko má sem - hruškový martináč.
No a ta můra ohyzdná je Ti nač?
Zeptala se lhostejně. Och, Ty děvčico,
snad vidělas jen kůru dřev či co.

Tím navždy propadla otvory mých citů síť.
Na štěstí já nemusel jsem si ji tehdy vzít.
Mě osud odměnil až mnohem později,
podobal jsem se v té chvíli zloději,
když kradl jsem ten obraz lačným okem,
ten motýl byl pro mne vlastním sokem.
Upíral jsem na to překvapený pohled,
na nic nebral jsem v té chvíli ohled,
když na mou ženu v posvátném věku zralém,
já tou inspirací zazpíval jsem málem,
sám od sebe si sedl batolec duhový
a na mé ženě šťastně si tu hoví.
Jak diadém se usadil jí na vlasy,
že je to vyznamenání, klidně prohlásí.

Takový pohled na ženu s duhovcem
je přání splněné, co moc chcem
a já si jej jak vzácnou fotku barevnou,
na které je moje žena pro mne carevnou,
ponesu sebou v mysli až do stáří,
což se jenom málokomu podaří,
aby s křídly motýlími letěl po kraji,
do noci věčné, kde i můry zmírají.

LANO Z NEBE
Z nebe visí lano k zemi,
visí zplihle, komíhá se větrem,
myslím, že to všechno nezdá se mi,
i když nejsem svatým Petrem.

V lesní trávě s jahodami
moje žena šťastně oddá se mi,
polibek jen tak na oko mi dá,
moje ruce přesto neuhlídá.

Prý se stydí pod tím lanem,
po chvíli přec prudce vzplanem.
A to lano nám už vůbec nevadí,
není z nebe, ale z Nevady.

DOMLUVA
Když se domluvíme a místo televize,
ale to už přece dávno v světě ví se,
sednem večer na zápraží a popovídáme si,
v paneláku, v parku či na návsi kdesi,
aby měl člověk k člověku blíž,
pak se jistě v rozhodnutí nezmýlíš,
že lépe se dá užít tato promarněná doba,
což by bylo lepší, ženo, pro nás oba.
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POEZIE 
Snaží se za nás        
splatit dluh.
Byla tu vůbec?             
Kdo ví…
Snad tu jen prošel                      
Papírový Bůh
a Ďábel Inkoustový.

VELKÝ TŘESK
Bůh se řízl o plechovku.
Na špinavou podlahu
padaly kapky krve
a vytvářely mapu
dosud nestvořeného světa.
Trvalo to jen několik mžiků
Božího oka.
Jak tam Bůh stál
a cucal si palec,
začalo mu to připadat hloupé.
Tak se k tomu místu
obrátil zády
a někam odešel.

ŽÍŽALA
Kroutí se v plechovce
na břehu řeky,
modlí se k Bohyni           
jež vládne věky:

Žížalí Bohyně,                                        
teď žádné vytáčky:          
Do Nebe jedině                            
leze se přes háčky?!  

ÚNOR
Půst se dnes ujal
role hostitele,
bělostný ubrus
prostřel pro vrány.

Boj o duši
se odehrává v těle,
je tedy proto
předem prohraný.

KNIHA MRTVÝCH
Nejdříve ti ukážou
nějaké barevné prospekty. 
Řekni jim,
že už jsi tam byl.

Pak ti začnou vykládat,
jak jsou tam všichni báječní.
Na to jim odpověz,
že už je znáš.

Nakonec ti budou tvrdit,
že tě tam moc potřebují.
Poraď jim,
ať si najdou někoho jiného.

Dál už se s tebou nebudou bavit
a pokud někde nemáš
obzvláště velkou protekci,
šoupnou tě zpátky na Svět.

EVANGELIUM PODLE LICHVÁŘE       
Na počátku byla Směnka,
a ta Směnka byla u Boha,
a ta Směnka byla Bůh.

POSLEDNÍ APAČ
Můj děda nám často vyprávěl
legrační příběhy o Bílých Bláznech,       
kteří se chlubí,               
že v jakési pradávné válce
roztrhli Manitoua na tři kusy
a jeden z nich přibili
hřebíky na kus dřeva.
Copak je možné urvat kus Země,
Oblohy, Větru, Světla, Tmy, 
Mlhy, Ozvěny, Radosti i Strachu
a přibít to všechno na dřevo?!

JOSEF PRSKAVEC
Nebe, peklo, ráj
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Ale od té doby, 
co jsme Bílé Lidi poznali lépe
se tomu už nesmějeme. Víme,
že i když se to možná nestalo,
jednou to určitě udělají.

POKÁNÍ 
Velký Bílý Svatý Otec
svatořečil prvního Indiána.
Ve Věčných lovištích
vypukla panika,
jen něžná Nšo-Či
zarytě truchlí
pro jednu Bledou Tvář,
která se smaží v pekle.

ROZHOVOR S BOHEM
Je tohle Ráj?
Ano, Adame.
Tohle je Ráj,
tvůj celý svět.                  
Chceš požehnání?
Poznání?
Nebo snad raději
přeješ si Víru,           
Lásku a Naději?
Chci zabíjet.

JINÝ VCHOD DO RÁJE
Anděl, co stál
u zakázaných dveří
měl trochu ušpiněnou svatozář.
Rezavý meč
s naprasklou rukojetí
a místo masky
moji mladou tvář.

Bylo mi líto
odstrčit ho stranou,
byl unavený
jak smrt po boji.
Všem místo Vítejte
zašeptal: Na shledanou.
Neruš můj klid.
odejdi v pokoji.

RÁJ
V Ráji jsou všechny
věci obyčejné,
hladké a někdy mírně omšelé.
V Ráji je vždycky

všechno trochu stejné,
v Ráji je pořád neděle.

Soudy tam ukládají
nejpřísnější tresty
za nezákonné použití budíků,
v Ráji jsou zakázané
všechny testy
a tráva roste místo chodníků.

V bankách si na úroky
ukládají něhu
a na všech stromech zraje ovoce.
A každý doplave tam
k protějšímu břehu
a po prázdninách jsou hned vánoce.

Jen andělé tam mají těžké chvíle,
od rána do noci
jsou stále na nohou.
Někdy je unavuje
usmívat se mile
pod vzorně naleštěnou oblohou.

To si pak tajně zaletí sem dolů,
trochu se zamračit
a podívat se zle.
V šedivém prachu
zanechají stopu,
po které můžem dojít do Ráje.

OPTIMISTICKÁ
Bez nás je v Ráji čisto
a plno pohody.
Všechno má svoje místo
a dobré důvody.

I bez nás je Ráj rájem,
jako byl od věků.
Když my si na něj hrajem,
on dříme v daleku.

Ať silní jsme či slabí,
ať vládne Bůh či klam,
zůstanem navždy tady
a Ráj zůstane
tam.

Náš výbor je z autorovy sbírky  NEBEPEKLORÁJ,
vydané vlastním nákladem, Mladá Boleslav, 2015
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NÁŠ TO NENÍ ZÁJEM…
Mr. Koudelka už pár let málem
stal se v této zemi generálem
Tolik si to přeje
Ruské sítě vymýšlí si
zakládá i nové spisy
je pln beznaděje

V roce dvacet, naposledy
prolomit zde měla ledy
kauza nová ricinová
Ruský agent měl kout plány
jak otrávit hned tři pány
Ricin v kufru schová

Že snad Rusům šašci vadí
kteří exhibují tak rádi?
Vyšlou zabijáka?
Tomu snad jen Kundra věří
když v Aspenu po večeři
alkohol ho zláká

Respekt sólokapra vydá
jeho úroveň je bídná
kdo se na to chytí?
Petříček, jenž nahlas křičí
(je ministrem zahraničí)
že je agent v síti

Z komára je velbloud rázem
Kdy Petříček padne na zem?
S kachnou dělá vola
Rusovi pak pěstí hrozí
že když dojde na explozi
Pavlovi hned zavolá

Generálu, co si čáku
věrný NATO v černém saku
na Pražský hrad dělá
Kdysi Sovětům se klaněl
tento slavný kokršpaněl
co chce střílet z děla

Že prý ochrání tři svaté
jejichž cenu váží zlatem
Do války nám chvátá

Ten, když může, slovem bodne
To jednání tedy hodné 
není diplomata

Co se ale vcelku daří?
Zjistit pravdu o čučkařích
Ta přezdívka sedne
BISka respekt žádný nemá
Jen v Respektu velké téma
je o blamáži jedné

Na udání anonyma
agentů si čučkař všímá
Fraška nehorázná
Čtrnáctého března letí
k nám prý agent, milé děti
To je snad vtip blázna

Koněv totiž z Prahy zmizí
v noci v pandemické krizi
Duben to byl třetí
V Rusku asi z koule věští
poroučejí větru, dešti
nesmrtelní kmeti 

Stoltenberg nás z NATO zpraví
že zajistí těm třem zdraví
Tak prý ať jsme v klidu
Však Hřib NATO uctil v Praze
v metru hlásil, jak moc blaze
je českému lidu

Komu ještě jasné není
celé trapné představení
a proč se nám hraje?
Někdo vztahy s Ruskem hrotí
abychom šli s gustem proti
Náš to není zájem…
9. 5. 2020

MAREK ŘEZANKA
9. květen 2020
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KYNOU A VĚDÍ...
Naději v sobě skrývá měsíc pátý
sakury v parcích sladce zavoní
šeříky míru obléknou si šaty
azalky v zlaté vyjdou bez kravaty
zima je v prachu, jaro na koni

Tu a tam z trávy malá deska čouhá
na ní pak ulpí jména vybledlá
jména, z nichž vznikla cesta velmi dlouhá
již s ranní rosou znát je jejich touha
která je k dalším krokům přivedla

O život přišli, smrt jim smysl dává
tím smyslem my jsme a ti následní
važme si daru, který skrývá tráva
kamenné desky, která přetrvává
Nebuďme těmi, kdo ji zabední

Pohlaďme břečťan, jenž se kolem plazí
a který chladný kámen zahřívá
Nacismus padnul díky pevné hrázi
nebuďme těmi, kdo do ní hrot vrazí
nebuďme těmi, kdo mřou zaživa

Stromy jsou svědci vpravdě zcela němí
jejich stín ovšem všechno vypoví
Korunou nebi, větvemi pak zemi
kynou a vědí, jak je smutné nemít
slunce a včelí bzukot v lipoví…

NEBUĎME JEJICH NEGACÍ…
Vím, že se mnohem horší věci dějí
ekonomika v pádu rachotí
My bychom měli chcípnout nejraději
a jít své zkáze nejspíš naproti

Nezaměstnanost ke skoku se chystá
vidíme tady efekt domina
Jede to kvapem, zmizí mnohá místa
na něž dav bídných smutně vzpomíná

Přesto mám jedno velmi vroucí přání
v měsíci, v němž mír přece rozkvétá
Ať nikdo rekům pomník neodstraní
a ať už táhne banda prokletá

Ať Praha najde klidně prostor nový
kde není stoka, která zasmrádá
Kde může člověk vzdát hold Koněvovi

s tím, ať nám tupci vlezou na záda

Vzpomeňme jen miliony jejich padlých
ať jejich oběť význam neztrácí
Nacismus bujel – porazit ho oni zvládli 
Nebuďme tedy jejich negací…
9. 5. 2020

TMA NÁS NEPOKRYJE…
Ta země hořela, ta země krvácela
ač hladem týráni, přec lidé vytrvali
Ne fráze otřelá – však realita celá
Zvon dodnes vyzvání
za všechny mrtvé v dáli

Šlo o boj klíčový, o hlavní střet, kdo s koho
porážku bestie lid hrdý připomíná
Kdo vůbec vypoví, jak jistí plivat mohou
(tohle kus cesty je) a jaká je v nich slina?

Nacismus vymýtí jen víra nezlomená
Proč jsme dnes přibiti na kříži za ramena?
Proč nikdo nezmíní kus naší historie?

Panáci vymytí nás srazí na kolena
zbabělost vždycky ctí – jen ta je povolena
Vyjděme z jeskyní ať tma nás nepokryje…  
9. 5. 2020

POZVĚME ROZUM… 
Postavme mosty ze všech generací
překlenou propast, kterou sebestřední
hloubili roky.
Tma nás nepřevrací
zato sám člověk okna v sobě bední

Bořme zeď zášti, která lidi dělí
ať zas druh druhu svoji ruku podá
a ať těm slepým zapůjčí zrak bdělý
a v každé studni čirá bude voda

Najděme pramen, který z pouště prýští
aby tu byly zdroje pro ty příští
namísto jedné velké potopy

Nechtějme požár. Ať nám neroztříští
úplně všechno na tom našem hřišti
Pozvěme rozum, který pochopí…
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Kapitulují německé armády
Bránící Wroclaw
Praha zažívá série
Civilistů poprav
Generál Schörner
Pevně věří
Že se Rudí při setkání
S Američany
Vzájemně se postřílí
Generál Schörner se mýlí
I když řeší jinou věc
K Američanům se musí
Dostat s vojskem přec
Však jak když povstalá Praha
Cesty blokuje
Od severu ku Praze
Rudoarmějci se
Přes ztráty probíjejí
Jen jeden muniční vlak
Sebraný wehrmachtu
Do Prahy na pomoc přibude
Každý den síla Němců
Sice trochu ubude
Pomáhá pražské okolí
Protinacistické povstání
V Praze vrcholí
(8. 5. 1945)
Na pražských barikádách
Bojuje se ještě víc
Hořící Staroměstská radnice
Bude pryč
Nacisté vytváří předpolí
Na Starém Městě
Udržet se pro obránce
Je moc těžké
Tím spíš když munice
Obráncům dochází
Nevzdá se jen tak
Pražské povstání
Však když vrchní
Esesák K. H. Frank
Navečer dostává zprávu
„Rudá armáda zdolala
Krušných hor hradbu!
Postupuje dál
Do Krušnohorské pánve...“

Odhodlání zničit
Prahu
Se v něm rázem

láme
Bleskově se dává
Na útěk k Plzni
U Rokycan
Ho Američané za-
drží
Povstání v Praze

vydrží
Vydrží
Čtvrtá noc povstání
Boje na řadě míst Prahy
Dál zuří
Nacisté prý Čechy
V Praze vyhubí
Fanatičtí příslušníci SS

A gestapáci
Na bezbranných civilistech
Nejednu popravu provedou

I po kapitulaci Německa
(8. / 9. 5. 1945)
Svobody vítr duje
Nacisté bojují dál
Dál Prahu dobývají

Příslušníci Zbraní SS
Gestapa
Zajaté povstalce 
A pochytané civilisty
Ze msty popravují
Tanky Rudé armády
Se blíží k Praze

Ve čtyři ráno
(9. 5. 1945)
První tank rázně
Vjíždí do Dolní Liboci
Bojující Praze pomoci
V Praze pokračují
Rozhořčené boje
Esesáci se dál na
Civilistech hoje
Mají dobře opevněné
Dejvice. Bubeneč
Rozhodne rudoarmějský
Tankový steč

JAN ZEMAN
Československo 1939-1945. Díl 9.
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Konečně sovětské tanky
Proráží na Klárov
(asi v 1100)
Nacistická hrůzovláda
Nezničí český národ
Sovětské tanky proráží
Do centra Prahy
Nadšeně vítaní Pražany
Byť nacisté místy
Dále kladou odpor
Z řádění ostřelovačů
Ještě nejeden skon
Osvobozená Praha jásá
Nestihne ji zkáza
Vítá šeříky Rudoarmějce
Zastřelí nejednoho
Zákeřného nacistického střelce
Rudoarmějci vyráží
Na hrdinně se
Bránící Pankrác
Nacisty smete
Rudoarmějská
Tanková palba
Nacisté prchají
Na Radotín a Zbraslav
Stihnou ještě civilistů
Vícero povraždit
Však již večer musí
Prchat dál
Rudoarmějci je
K Příbrami hnali
U Milína ukončili
Společně s partyzány 

V boji posledním
Jejich nelítostné řádění
(11. /12. 5. 1945)
Osvobození Češi plní nadšení:
„Rudoarmějci!
Stalin! Žukov! Koněv!
Spasibo!
Již nikdy z fašismu
Nás nesmí bolet!
Vám poděkování a lásku vám
Zabránili jste nejstrašnějším
Pohromám
Vyvraždění českého lidu
Zničili jste nacistickou hydru
Zachránili Prahu
Jíž nacisté rovněž

Chystali popravu…“
Tak konečně přišlo osvobození
Tak konečně přišlo osvobození
(9. 5. 1945)
Konec šestileté
Nacistické krutovlády
Konec seriálu
Nekonečných poprav
Zachráněný národ slaví!

Chvíle závratného štěstí
Chvíle zasnění a nadšení
Po šesti letech
Brutálního teroru
Dření do úmoru
O žebrácké stravě
Nejen Židy a cikány
Komunisty a další vlastence 

Popravovali Němci krvavě
Seznamy v novinách
S černým rámečkem
Bylo možno
Číst každý den
Ten a ten byl
Včera popraven
Za nacistů v závětří kdesi
Měšťáci v klidu zalezlí
Nyní vypouštějí běsy

A jsou plní silných slov:
„Uspořádáme na Němce
České zrádce
Na kolaboranty lov!“
Však ministr informací
Václav Kopecký
Správně vytuší
Přicházet časy pokrytectví
Při rozsahu vynucené
České kolaborace
Na pomstě se chce totiž přiživit
Kdejaké mastňácké prase
Na kolaboranty hon

Proto Kopecký brzy utne...
Když už jsme se dočkali
Vytoužené svobody…
Kolaboranty a vlastizrádce
Ať řeší po právu
Lidové naše soudy
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O LASKAVOSTI
Mladý ambiciózní lev vyzval na souboj
starého vůdce lví smečky. 
„Roztrhnu tě jako hada!“ zařval starý lev, 
a mladý zamručel: „Kecáš, padavko!“ 
Vycenili zuby, vytasili drápy 
a vrhli se na sebe. Starý lev se bil statečně, 
ale co je platná zkušenost, 
když docházejí síly? Nakonec se odplížil 
z bitevního pole, na němž zůstal 
mladý vítěz a vyřvával svou triumfální árii. 
„Jaká hanba,“ zaskučel starý lev. 
„Přemohl mě takový mladíček!“ 
„Žádný mladíček,“ přitulila se k němu 
stará lvice a olízla mu rány. 
„Přemohlo tě stáří.“

O LOSU, ALE NE O TOM Z LOTERIE
„Nespravedlnost vládne světem,“ 
pokýval hlavou los. „Vyprávějí se bajky 
o lvech, opicích, vlcích, liškách, ovcích, 
psech, oslech a kohoutech, dokonce 
i o mravencích — ale o losech? Ani jediná! 
A přitom jsem takové veliké a 
úctyhodné zvíře! Ale není divu — 
jak se řekne los, každý chytrák si vzpomene 
na loterii! Anebo si mě pletou s lososem!“ 
„A mě,“ vykoukl z vody losos, 
„mě si zase pletou s lotosem!“ 
„Ale co,“ zabručel los, „buďme rádi, 
že se o nás žádné bajky nevyprávějí. 
Čert ví, jaké nesmysly bychom se 
o sobě dozvěděli!“

O ZÁNIKU KENTAURŮ
Nad biblickou krajinou houstly černé mraky. 
Nervózní Noe stál na schodech archy 
a popoháněl zástup zvířat: „Pohněte kostrou! 
Co nevidět vypukne potopa 
a vy ještě nejste naloděni! 
Pěkně popořádku a nepředbíhat! 
Žirafy, hroznýši, tukani, koalové. 
A co tu děláte vy dva?“ 
Před ním přešlapoval párek kentaurů. 
„Čekáme, až na nás přijde řada,“ 
řekl kentaur. „Vás nemám na seznamu,“ 

prohrábl si Noe rozcuchaný plnovous. 
„Mohli bychom se hodit k orbě 
a tahání povozů,“ řekla pokorně kentaurka. 
„Anebo třeba na dostihy.“ 
„Ale vy máte lidskou hlavu, a taková hlava 
ráda myslí a moc přemýšlení škodí,“ 
zachmuřil se Noe. „Pámbu ví, 
co by vás ještě napadlo! A taky máte ruce, 
a takové ruce se rády chápou zbraní — 
co kdybyste je nakonec 
obrátili proti člověku? Kdepak, milánkové, 
kentauři nejsou perspektivní, 
místo vás radši vezmu osly a mezky, 
s těmi nebudou žádné problémy. 
Spánembohem! Další.“ 
„Možná jsme mu měli podstrčit 
nějaké to všimné,“ řekla kentaurka, 
„jako to udělaly krávy a koně a ovce a…“ 
„Ani za nic, mám svou hrdost,“ přerušil ji
kentaur. „Ten starý ochmelka 
zaslouží leda kopanec!“ 
O obrátil se a provázen svou družkou 
odklusal do propadliště věků.

O ČMELÁKU, KTERÝ IGNOROVAL 
PŘÍRODNÍ ZÁKONY
Čmelák létal z květu na květ 
a broukal si veselou písničku. 
„Poslyš, ty bručoune,“ křikl na něj hlemýžď, 
který měl pověst učence, neboť si rád 
listoval v encyklopedii, 
kterou kdosi zapomněl v zahradě. 
„Jak to, že lítáš? Při nepatrné ploše tvých křídel, 
běžné hustotě vzduchu a standardní 
zemské gravitaci je vyloučeno, 
aby ses udržel v povětří! 
Vždyť ty ignoruješ přírodní zákony! Zřítíš se! 

JIŘÍ ŽÁČEK 
Život je boj
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Zlámeš si vaz! Neblázni a choď pěšky, 
to je bezpečnější!“ „Cože?“ broukl čmelák. 
„Nerozumím tomu ani za mák. 
Já mám radši muziku než fyziku. 
Strč si ty hloupé teorie za klobouk, 
já se jdu proletět!“ A čmelák udělal frrr 
a předvedl lopink, vývrtku 
a další akrobatické kousky, a kdo ho viděl, 
musel uznat, že létá skvěle, 
přestože je vyloučeno, aby létal. 
Naučení pro milovníky teorií: 
Hloupé teorie patří do smetí — 
komu dal bůh křídla, ať se proletí!

LEVÁ NEBO PRAVÁ?
Nohy zaškobrtly na nerovném chodníku 
a daly se do hádky. „Jsi na všecko levá,“ 
obořila se pravá noha na levou, 
„a děláš samé levárny!“ „Kuš, ségro,“ 
bránila se levá. „Ty tvoje věčné komplexy! 
Levá je zkrátka důležitější, s tím se smiř! 
Pochoduje se levá, levá, levá.“ 
„Ale z postele se vstává pravou! 
Rýsuje se podle pravítka 
a píše se podle pravopisu! 
Kdyby se psalo podle levopisu, 
to by to vypadalo!“ 
„Ale králem zvířat je lev, žádný prav!“ 
„Nech si ty svoje levity! Kdo vítězí? 
Pravda! A co ti říká právo, pravidla, opravy?“ 
„Nezapomeň na popravy! 
Zatímco taková poleva je velice užitečná věc. 
A vůbec, nebýt mne, neuplatnila by ses 
ani jako noha od šifonéru!“ 
„A to mi říkáš ty, kterou si všichni 
pletou s protézou?! Samozřejmě 
že důležitější jsem já!“ „Já!“ „Já!“ 
Když se nohy začaly zlostně okopávat, 
okřikla je hlava: 
„Nejdůležitější, dámy, je to, co je mezi vámi!“

O MEDVĚDOVI, KTERÝ ZNAL NEJLEPŠÍ ODPOVĚĎ
Medvěd se uložil k zimnímu spánku, 
ale ne a ne usnout, a tak si z dlouhé chvíle 
četl v moudrých knihách, 
až ho ty dávky moudra uspaly. 
Když se zjara probudil a vylezl z brlohu, 
pravil sám k sobě: „Nejlepší odpověď 
na každou otázku je ano! 
Usmívej se na svět a svět se bude 

usmívat na tebe! Ať žije nový život!“ 
Chodil lesem sem a tam 
a na všechny se usmíval, 
každého zdvořile pozdravil, 
s každým pohovořil o počasí, 
všechny pochválil, jak jim to sluší 
a jaké mají roztomilé dětičky, 
a když ještě přidal úsměvnou anekdotu 
nebo veselou historku z natáčení, 
všichni žasli, jak se ten starý bručoun změnil, 
jak je galantní a uznalý, jaký má 
vytříbený vkus a vybrané chování. 
A medvěd pokaždé dodal: 
„Přátelé, nejlepší odpověď 
na každou otázku je ano!“ 
Až si dva rozpustilí zajíci řekli: 
„Medvědovi šplouchá na maják! 
Což abychom si z něj trochu vystřelili?“ 
Utíkali za medvědem a začali si z něj utahovat: 
„Medvěde, je to pravda, že jsi největší hlupák
na světě?“ „Ano,“ broukl medvěd, 

který se nechtěl zpronevěřit svým zásadám.
„A že máš v hlavě místo mozku kozí bobky?“ 
„Ano,“ zaskřípěl zuby medvěd. 
„A že ti udělá ohromnou radost, 
když ti dáme pár facek?“ „Ano,“ zavyl medvěd 
a poťouchlí zajíci vyskočili a každý 
mu vlepil jednu za ucho. 
To už se dobrák medvěd neudržel a zařval: 
„A teď si odpovím na pár otázek já sám! 
Nejsou ti ušouni moc oprsklí? Ano! 
Nejsou snad přesvědčeni, že jim to projde? 
Ano! Ale to se náramně pletou, že? Ano!“ 
A medvěd se rozmáchl a jednomu zajíci 
forhendem, 
druhému bekendem uštědřil 
takovou medvědí pumelici, 
že se dostali do Guinessovy knihy za rekordní let 
v kategorii neopeřených. 
Naučení: Nejlepší odpověď je ano, 
zvlášť když k ní přidáš pořádnou pumelici.

Naše ukázka z autorovy tvorby je z jeho knihy
ŽIVOT JE BOJ, kterou vydal Šulc-Švarc, s.r.o.,
Praha, 2008
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Faul proti Janu Nerudovi
STANISLAVA KUČEROVÁ

Divná je doba transformace, evropeizace a glo-
balizace. Nejdivnější je, že se smráká nad demo-
kracií. Šíří se mnohočetná krize ekonomická,
ekologická a etická. Globalizovaný svět se před-
stavuje jen jako ekonomicko-spotřebitelská struk-
tura k dobývání maximalizovaného zisku.
Povznášející idea o jednotě lidského rodu je kon-
frontována se zdrcující realitou válek, hladomorů,
devastací přírody i kultury, kvantem nerozumu, ne-
vědomosti, hrubosti, brutality a krutosti. Tradiční
způsoby vládnutí jsou zřejmě anachronické, vlády
a vládní instituce se marně potýkají s korumpují-
cími vlivy mocných monopolů a mafií. Mezi lidmi
i mezi národy bují bezpráví, zákony džungle, právo
silnějšího. Frustrace vyvolává agresi. Houfují se
militantní síly, které by chtěly udělat všemu krátký
konec, pevnou rukou, naráz. Vzrůstá všeobecná
nedůvěra, nevraživost, hledají se podezřelí, viníci,
nepřátelé – a to jsou ovšem ti, kteří jsou „jiní“, kteří
se liší, kteří nejsou „jako my“. Ožívají fašistická
hesla, srazy, zpěvy, emblémy. Společnost hnědne
se říká v zemi, která má své zkušenosti s hitlerov-
ským Německem. 

K této situaci se před časem v televizním pro-
jevu vyjádřil Václav Bělohradský. Mluvil o „tekutém
hněvu“ a poznamenal, že zárodky fašismu (včetně
antisemitismu) jsou v nás, že se neprávem ideali-
zujeme jako demokrati, a že vlastně už Jan Neruda
napsal roku 1869 antisemitský traktát Pro strach
židovský. A odtud je prý už jen krok k hilsneriádě.
Ctíme Nerudu. Ze srdce nám mluví F. X. Šalda svou
Alejí snu a meditace ku hrobu Jana Nerudy. A teď
taková kaňka! O čem je ten Nerudův traktát? Ja-
kouže roli tam Židé tedy vlastně hrají?

Pohnuté jsou dějiny židovského národa od dob
postupující římské nadvlády. Touha po svobodě
vedla porobené Židy k povstání, ovšem marnému.
A když je opakovali (roku 132), Římané je nemilo-
srdně potrestali a rozdrtili. Nečetný zbytek rozprá-
šeného nárůdku opustil Palestinu a rozptýlil se do
celého tehdejšího známého světa (tedy do takz-
vané diaspory). U nás je první zmínka o Židech
z 10. století. Jejich postavení, postavení přistěho-
valců-nekřesťanů v zemích křesťanské víry, kolí-
salo. Středověká církev Židy - odpůrce
a ukřižovatele Ježíše Krista - pronásledovala naří-

zenou segregací (tedy životem v ghettech), povin-
ným výstražným označením oděvu a povolením vy-
dělávat si na živobytí pouze obchodem. Jako
obchodníci, vlastníci peněz, plátci daní a poskyto-
vatelé půjček se časem stali chráněnci královské
komory, později šlechtických vrchností, které vyu-
žívaly nahospodařených prostředků podnikavých
židovských rodin ve svých sporech s městy. Občas
se Židé stávali oběťmi násilí, drancování a po-
gromů. Byli cizinci, byli jinověrci, očividně bohatli
(ne ovšem všichni). Obrat k jejich emancipaci začal
za Josefa II. (1781), pokračoval r. 1848, úplné rov-
noprávnosti „za Rakouska“ dosáhli roku 1867.

T. G. Masaryk ve své obsáhlé monografii Karel
Havlíček věnuje jednu z podkapitol obecnější ka-
pitoly národnostní a jazykové také Havlíčkovým ná-
zorům na „židovskou otázku“. Havlíček konstatuje,
že se Židé hlásili k německé národnosti (za Josefa
II. dostali německá jména), k vládě proti nám (pod-
porovali Habsburky) a byli nepoměrnou většinou
„pionýry“ kapitalistického podnikání. Češi byli
často bezohledně využíváni ve fabrikách a manu-
fakturách, náležejících většinou cizincům nebo
Židům. Je to zvláštní národ, konstatuje Havlíček,
ale mohou se připojit k Němcům, jejichž jazyk již
de facto přijali. Havlíček opakuje výtky, které Židy
všeobecně postihují, varuje však před neoprávně-
nou generalizací. Připouští, že hojně je mezi Židy
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rozšířené všelijaké čachrování, kšeftaření, lichva-
ření, hrabání peněz způsobem dovoleným i nedo-
voleným a ožebračování důvěřivých lidí jiné víry.
Soudí však, že si Židé vypěstovali podobné způ-
soby na ochranu proti bezpráví, které je po staletí
pronásledovalo. Že k těmto způsobům byli donu-
ceni. Dostane-li se jim v nové době rovnoprávnosti,
časem se jich zbaví. I my můžeme k podobné re-
formě přispět, soudí Havlíček, nedejme se od nich
v jejich obchodech šidit, buďme opatrní, nedělejme
lehkomyslně dluhy. Oni však také mohou přispět
k uznání u svých spoluobčanů, konstatuje, mohou
projevit naší zemi více příchylnosti, nechovat se tu
jako pouzí cizinci.    

Jestliže Havlíčka vedly demokratické ideály re-
volučního roku 1848, Neruda píše svůj traktát po
nezdaru všech slibných politických nadějí let še-
desátých. Vídeň spolu s Maďary rozhodla o nás bez
nás – a proti nám. Byl uzákoněn dualismus. Nová
ústava si získala jak německou většinu, tak nes-
krývané sympatie židovského obyvatelstva, které
konečně dosáhlo plné rovnoprávnosti (1867). Ne-
ruda je společensko-historickou situací zklamán
a kritizuje Židy, že situaci slaví a jsou tak proti
našim snahám národním a politickým, že slouží
mamonu a využívají cizí práce pro svůj prospěch,
že jsou to finanční spiklenci a nepřátelé lidu. Je to
hořká kritika politická a sociální, nemluví se tu
však o jejich rase, tím méně o rituální protikřes-
ťanské pověře, o kterou běželo později v procesu
s Hilsnerem pro vraždu v Polné (1899). Každý ne-

souhlas s lidmi židovské národnosti není přece an-
tisemitismus! Ostatně Neruda v několika fejeto-
nech z pražské židovské čtvrti podal svědectví
o tamější bídě a dožadoval se pro Židy sociální
spravedlnosti. Cítil s nimi, jak by žádný antisemita
necítil.  

První republika dala Židům nové možnosti.
Mnozí se stali Čechy (nebo Němci) izraelského vy-
znání. O jejich židovství se většinou nemluvilo, ba
často ani nevědělo. Změna nastala až vlivem hit-
lerovského Německa, učení o rasách a šíření pro-
gramu konečného řešení „židovské otázky“. K nám
tato vlna šplíchla roku 1938 jako součást ideologie
tzv. druhé republiky. Tehdy již existoval antisemi-
tismus jako pojem i jako hnutí. Koncentrační tá-
bory a holocaust byly již blízko, ne za dveřmi, ale
na prahu. A přihlásili se k němu i zbloudilí básníci,
J. Durych, J. Deml, F. Zahradníček. A přece váhám
uvádět je v přímé genealogii současného hnědnutí.
Tragické dějství nebylo ještě dokonáno, drastická
zkušenost nebyla ještě úplná. Když s protižidov-
ským hnutím souhlasili, byli ovšem na scestí. Židy
tehdy viděli jako třeba dočasné politické protivníky
v určité situaci, a ne jako rasu, která má typické
a nezměnitelné, trvalé záporné znaky. A to je sku-
tečně antisemitismus. Na rozdíl ovšem od Jana
Nerudy, který měl kdysi proti Židům výhrady poli-
tické, bez ohledu na rasu. Uvádět ho tak mezi před-
chůdci antisemitismu je opravdu hrubý ahistorický
faul, nespravedlnost a nesmyslná dezinterpretace.

12. 5. 2020
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Nesnesitelné dilema hostů České televize
LUBOMÍR MAN

Moderátoři a moderátorky to snad mají od ve-
doucích zpravodajské redakce ČT přímo rozkázáno,
a možná v tom byli dokonce i odborně proškoleni.
A o čem že to je vlastně řeč? No, přece o technice
kladení tzv. sugestivních otázek. V životě jsem jich
od nikoho neslyšel víc, než právě od moderátorů,
a snad ještě víc od moderátorek zpravodajství ČT,
když vedou rozhovory s lidmi, které si do pořadů
pozvali. Třeba i jen telefonicky, kdy se moderátorem
pozvaný prezentuje na monitoru jen svou fotografií
- anebo sedí přímo ve studiu, to je úplně jedno - je
to prostě ten host, který nebyl do vysílání zpravo-
dajského pořadu přizván proto, aby zde něco no-
vého či dosud neznámého posluchačům otevřeně
sdělil, ale výhradně jen a jen proto, aby diváky se-
známil s velkou a překvapivou novinou, že má na-
prosto stejný názor, jako ta slečna či mladá paní, ať
s vlasy nazrzlými, či černými a kudrnatými, která
právě položila (například) takovouto otázku:

„Jak myslíte, že vláda zvládla nápor pandemie
koronaviru? Zvláště když uvážíte ten zmatek, kdy
každý člen vlády mluvil pro média jinak, existoval
absolutní nedostatek roušek, respirátorů atd...?“

Hostu, který si takovou až nestoudně návod-
nou otázku právě vyslechl, je hned vše jasné.

Moderátorka od něho žádá, aby Babišovu vládu
rozcupoval na tisíc kousků. O tom není žádná po-
chybnost. A otevřeně se od něho také chce, aby
nejen její otázku potvrdil, ale navíc aby to i de-
monstroval na nějakých názorných příkladech.
Jistě, jinak by si ho sem nezvali, proto tady je.
Herdek, a co teď? U televizoru ho vidí rodina,
a nejen ta nejužší doma, ale i ta širší, Keprtovi
z Vysočiny, Smrčkovi z jižní Moravy, otcův bratr
z matčiny strany z Kouřilova, který vždycky pro-
hlašoval, že on je přesně ten typ, co díru do světa
neudělá. Kristova noho, zrovna barevně světél-
kuje v milionech domácností po celé republice,
a když se nyní téhle mrše vzepře, světélkovat
přestane a nerozsvítí se už třeba také do konce
života!

Pravda, našly se už osobnosti, které se vzepřely.
Vzepřela se slavná zpěvačka Soňa Červená Taká-
čovi, vzepřela se tisková mluvčí Ikemu Lindě Bar-
tošové. Třebaže obě dobře věděly, že si tím kopou
cosi jako svůj televizní hrobeček, ale nemohly
jinak.

Měly by mít – a právě vedle budovy ČT, kam za-
vítaly jen jednou – v betonu odlitou svoji stopu.

27. 4. 2020
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Světem obchází strašidlo, strašidlo coronaviru.
Dokáže spolehlivě zaplnit kompletní čas rozhlaso-
vých i elevizních zpráv. A samozřejmě první stránky
novin a časopisů. Prostě, na nic dalšího není ve
stavu nouze mediální místo.

Přesto mě překvapilo, že si média a nikoliv okra-
jově, vzpomněla v neděli 29. března, kdy ještě
navíc bylo o hodinu méně přechodem na letní čas,
na českého básníka Jiřího Karla Wolkera.

Možná se mnou nebudete souhlasit, že se jedná
o básníka, který oslovil už pět generací, když jeho
knihy seženete pouze v antikvariátech, ve výpro-
dejích a nejčastěji v knihobudkách. Ale Wolker stojí
za to, aby nebyl zapomenut. Až do jednadvaceti let
křesťan vychovávaný ve středostavovské rodině,
a pak necelé tři roky komunista. S celoživotním so-
ciálním cítěním. Pozorný posluchač přednášek
Františka Xavera Šaldy a Zdeňka Nejedlého. 

Nechci rozebírat Wolkerovo dílo a ukazovat na
něm v čem je zajímavý pro dnešek, proč už rok
po jeho smrti varovali tři čeští básníci, aby se
z Jiřího Wolkera nestal kult. Každá z těch pěti ge-
nerací k básním, prozám i pohádkám přistupo-
vala jinak. Ale vždycky v nich nacházela něco, co

rezonovalo s dobou. Zažil jsem i kalkulace s tím,
jak by se Jiří Wolker vyrovnával se situací v ko-
munistické straně po roce 1929. Vždyť těch sedm
spisovatelů, kritizujících Klementa Gottwalda
a nové vedení karlínských kluků, osobně znal.
Před svou smrtí věnoval komunistické straně to
nejcennější, co měl, totiž svou knihovnu. I v tom
lze spatřovat symbol konkrétní, stále ještě pová-
lečné doby, kterou vystihl slovy: Dnešní doba
žádá srovnávání. Srovnávejte salóny se suteré-
nem, rentiéry s dělníky, milostpaní se šičkami
z fabrik. Srovnávejte, a najdete moudrost
dneška. 

V té coronavirové karanténě, kdy najednou bylo
na všechno dost času a více se toho nesmělo, než
smělo, mě Jiří Wolker přes vzdálenost sto dvaceti
let povzbudil myšlenkou, která by klidně snesla
dnešní datum.

Měl jsem několik mrzutých dnů, ale teď jsem jim
dokonce vděčen. Vděčen všemu, i tomu, že vše
kolem mě je nějak tak chladné a odměřené. Narů-
stají mi docela nové oči, které chápou život trochu
jinak, než jak tomu bylo dosud.

10. 4. 2020

Básník který oslovil už pět generací
PETR BURDA
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Krúženie okolo literatúry
PAVOL JANÍK

Slovensko je niečo medzi zvyškom Českosloven-
ska, pozostatkom Habsburskej monarchie a perifé-
riou Európskej únie. Tomu presne a logicky
zodpovedá jeho kultúra a osobitne literatúra. Ako
som však skonštatoval v básnickej skladbe Hurá,
horí! (z rovnomennej knihy) – omyl stvorenia sa nedá
napraviť, preto si ani netrúfam očakávať, že prípadný
návrat do minulosti, by mohol viesť k vítanej obnove
premárneného projektu, ktorým bol s účinnosťou od
1. 1. 1969 federatívne usporiadaný spoločný štát Če-
chov, Slovákov a národnostných menšín, čo zabez-
pečovalo slovenskej kultúre – aj vďaka vtedajšiemu
reálnemu socializmu – všestranný rozvoj.

Preto nám v súčasnosti a v nasledujúcom ob-
dobí nezostáva nič iné, ako využívať danosti a mož-
nosti, ktoré zatiaľ odolávajú vonkajším tlakom
európskej integračnej uniformity a globálnej trho-
vej komercializácie. Mám na mysli skutočnosť, že
napriek nepriaznivým kontinentálnym a celosve-
tovým okolnostiam naďalej existuje a funguje spo-
ločný komunikačný priestor našich prirodzene
blízkych národov na základe ich jazykovej a men-
tálnej príbuznosti, ako aj zhodnej sociálnej a his-
torickej skúsenosti.

Hoci internet pôvodne vznikol ako vojenský pro-
striedok velenia Severoatlantického paktu (NATO),
medzičasom masovým rozšírením naozaj zmenil
našu planétu na jedinú dedinu, kde môžeme kedy-
koľvek s kýmkoľvek nadviazať spojenie a vymieňať
si nielen akékoľvek informácie, ale aj literárne hod-
noty. Spomínam to najmä preto, že písomníctvo do
značnej miery opúšťa svoju doterajšiu tlačenú po-
dobu a razantne si hľadá svoje miesto vo virtuál-
nom priestore.

Veď od začiatku roka 2020 sa skončila na Slo-
vensku aj distribúcia českého ľavicového denníka
Haló noviny, ktorého pravidelnou prílohou je elitný
týždenník Únie českých spisovateľov Literatura.
Umění. Kultura, ale práve v elektronickej forme sú
obe renomované periodiká naďalej dostupné všet-
kým slovenským záujemcom – čitateľom i autorom. 

Digitalizácia literárnej komunikácie v podstate
nie je nič nové pod slnkom. Jednoducho – po hli-
nených tabuľkách, papyruse, zvitkoch, ručne pre-
pisovaných bachantoch a tlačených publikáciách
nastupuje éra nových nosičov, ktorých budúci vývoj

si dnes ešte nevieme ani predstaviť. Preto sa nám
vždy s odstupom času zdajú trocha komické fil-
mové diela z oblasti science-fiction, lebo odvod-
zujú technický pokrok od súdobých reálií.

Na druhej strane sa ťažisko knižnej produkcie
presúva do vizuálnych zložiek vrátane priestoro-
vých atrakcií. Takže v segmente tlačených kníh sa
text dostáva do menej významnej polohy krátkych
sprievodných popisov k dominantným ilustráciám
zhotovených náročnými a nákladnými technológi-
ami. Tým sa z kníh stáva tovar, ktorého hodnota pri-
márne nesúvisí so slovesnými atribútmi či –
nebodaj – literárnymi kvalitami.

Položartom – polovážne sa vraví, že autor ne-
môže vedieť, čo vlastne napísal, kým sa to nedo-
zvie od svojich čitateľov. A naozaj – pôvodca
výpovede je čosi ako vysielač kódovaných infor-
mácií, jeho dielo je sprostredkovateľ posolstva
a percipient je prijímateľom správy. Dôvody nedo-
rozumení a neporozumení môžu byť vo všetkých
troch článkoch reťazca. Otázne je, čo sa autorovi
podarí zo svojej hlavy vložiť do svojho diela, a ne-
menej problematické je, čo je schopný adresát
v diele pre seba nájsť, odhaliť či objaviť.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že poézia súvisí
predovšetkým s písaním, ale v skutočnosti bytostne
závisí od vnímania, a to aj od vnímania kvalitných
básní, teda od čítania skvelých textov vynikajúcich
autorov. Medzi prvotným vnímaním a básnickou
tvorbou je podstatná súvzťažnosť, ktorá spočíva
v zmyslovej konkrétnosti. Takže, skúsení autori
správne vedia, že sa treba najmä vyhýbať všetkým
zbytočným slovám a je nevyhnutné ísť priamo po
krku bezprostrednej zážitkovosti, vynachádzavej
obraznosti a dômyselnej zvukomalebnosti.

Pravdaže – medzi osobnou skúsenosťou autora
a jeho literárnym dielom je veľká vzdialenosť, lebo
v umení nejde o reprodukciu emocionálneho stavu
tvorcu, ale o produkciu zvláštneho stavu vedomia
na strane vnímateľa artefaktov. Celý vesmír je
systém interakcie, ktorého špeciálnym prípadom
je komunikácia a jej osobitnou zložkou je estetická
korelácia. Preto súčasnej literatúre do ďalšieho vý-
voja želám menej slov a viac presných zásahov.

Miroslav Válek mi raz prorokoval, že umriem na
duchaplnosť. Možno mal na mysli niektorú moju
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vetu typu: „Prišiel som na svet a odvtedy som ne-
prišiel na nič lepšie.“ V tejto súvislosti konštatujem,
že uvedený citát z mojej tvorby pochádza z prelomu
80. a 90. rokov dnes už minulého storočia. To som
mal za sebou približne 15-ročný tréning časopi-
secky a knižne publikujúceho autora. Odvtedy uply-
nuli ďalšie desaťročia, počas ktorých som hádam
nielen primerane zostarol a patrične zhlúpol, ale
možno som získal aj ďalšie skúsenosti a osvojil si
nové zručnosti. Dozaista sa človeku bezstarostnej-
šie trúsia dôvtipnosti, ak má dostatočnú kreatívnu
prax. Nevylučujem ani podmienku, že na literárne
vynálezy treba mať talent. Je to niečo ako diagnóza,
ktorú väčšina zdravých ľudí prekoná.

Čo sa týka rozsahu mojej literárnej tvorby - je to
smutné – zrejme som oveľa menej času ako väč-
šina mojich generačných spolupútnikov strávil zá-
bavným vysedávaním v spoločenských
a stravovacích zariadeniach a podstatnú časť ži-
vota som premárnil nudnou samotou v tichu svojej
pracovne. Neviem, či má produktivita iba rozmery
množstva vytvorených a vydaných diel. Navyše –
štatistike veľmi nedôverujem, lebo viem, že ide
o exaktný súčet nespoľahlivých údajov. Svedčí
o tom aj fakt, že sme mali na základe hodnover-
ných vedeckých analýz a výpočtov v rozličných
protichodných etapách vývoja už dávno dosiahnuť
ekonomickú prosperitu Spojených štátov americ-
kých, ktoré sme zatiaľ predstihli len v kopírovaní
ich negatívnych javov, vrátane problémov spätých
s prudkou komercializáciou kultúry.

Ako básnik neviem, či viem, čo je to metafora.
Teoreticky by malo ísť o obraznosť – prenášanie
pomenovania jedného javu, predmetu na iný jav či
predmet na základe podobnosti niektorých znakov.
Básnická prax geniálneho lyrika Miroslava Válka
však v diele Skaza Titanicu (zo zbierky Milovanie
v husej koži, 1965) prináša nasledujúci úkaz, ktorý
nemožno prehliadnuť: „Tak je teda mŕtvy / John
Fitzgerald Kennedy, / kamenný anjel kapitalizmu,
/ metafora, / symbol, / človek!“ Takže metaforou je
zastrelený americký prezident rímskokatolíckej
konfesie. S tým sa ešte len bude musieť slovenská
i svetová literárna veda vyrovnať, čomu sa zatiaľ
dosť dlho úspešne vyhýba.

Žijeme v paradoxnom období – čím je zanedba-
teľnejšie a okrajovejšie postavenie autorov myšli-
enkovo a tvarovo náročnej literatúry, osobitne
básnikov, čím je menej čitateľov hodnotných kniž-
ných titulov, čím zreteľnejšie a dôslednejšie najv-

plyvnejšie komunikačné inštitúcie ignorujú intelek-
tuálne a umelecky ambicióznu spisbu, tým väčšmi
narastá chorobná túžba takzvaných úspešných ľudí
– rozumej politikov, zbohatlíkov a mediálnych ce-
lebrít, prípadne ich detí a ďalších potomkov – zveč-
niť sa vlastnou knihou či viacerými publikáciami.
Dokonca si v uvedených súvislostiach bez začer-
venania radi rozširujú svoj profesionálny profil
o pojem spisovateľ (spisovateľka). Pravdaže –
práve nepríjemnému balastu a odpadkovému ná-
nosu na skutočnej a kvalitnej literatúre bulvárne,
ale i zdanlivo serióznejšie informačné prostriedky
venujú mimoriadnu pozornosť. Žiaľ, recept na rie-
šenie situácie nepoznám.

Rád citujem výrok spisovateľa a matematika An-
dreja Ferka, že cudzie slová by sme mali používať,
ako keby sme im rozumeli. Preto najprv pripusťme,
že katachréza označuje štylistickú chybu vytvorenú
významovo nesprávnym spojením logicky nesúvi-
siacich pomenovaní, najčastejšie zautomatizova-
ným kombinovaním či krížením rozličných
frazeologizmov, nevhodným spojením metafor či
podobenstiev alebo použitím zle pochopeného ter-
mínu (podľa Slovníka literárnej teórie Petra Val-
čeka). Ospravedlňujem sa, že dám prednosť – pred
príkladom zo slovenskej poézie – vzorovej vete zo
slovenského dabingu, ktorá znie: „Lepší vták v hrsti
ako holub na streche.“
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Dobrá zrada nad zlato PAVOL JANÍK

Aktuálne dianie na slovenskej politickej scéne mi nevdojak pripomenulo názov môjho knižného súboru
aforizmov Dobrá zrada nad zlato (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 1996, zodpovedný re-
daktor Jaroslav Rezník). Áno, život prináša neuveriteľné situácie a platia slová Tomáša Janovica, ktoré
napísal v hodnotení mojej knihy básní a aforizmov Hurá, horí! (vydavateľstvo Atrakt, 1991, lektorovali Ľu-
bomír Feldek, Tomáš Janovic a Andrej Ferko): Humor je vraj jediný spôsob, ak byť dôstojne smutný. Pavol
Janík je zasa presvedčený, že irónia je jediný spôsob, ako dôstojne žiť.

V súvislosti so súčasným spoločenským pohybom mi zišiel na um aj môj aforizmus: Hrach – Princíp
zrady v spravodajských hrách, ktorý pochádza z mojej knižnej kolekcie aforizmov Satanovisko (Vydava-
teľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 1999, zodpovedný redaktor Alexander Halvoník), za ktorú som
získal Prémiu Spolku slovenských spisovateľov a Literárnu cenu Paula Rusnaka, predsedu Svetového
kongresu Slovákov (USA).

Ale prejdime k podstate veci – odcitujem už iba záverečnú časť z môjho článku Súmrak bohov zo Sú-
mračnej 27 (portál humanisti.sk, 30. 3. 2014): Nedá sa vylúčiť ani repríza scenára z obdobia postupnej
erózie HZDS, ktorého privatizačné pozadie svojho času vymenilo opotrebovanú vlajku hnutia za novú zá-
stavu Smeru a starnúceho Vladimíra Mečiara nahradilo v pozícii lídra vtedy mladým Robertom Ficom.
Tak či onak – súmrak bohov zo Súmračnej 27 sa stal (najmä pre nich neočakávanou) politickou realitou,
s ktorou budú musieť žiť. Dá sa predpokladať, že tí najživotaschopnejší – nielen podnikatelia, ale aj ka-
riérni politici (napríklad poslanci NR SR), ktorí už prešli skokom z HZDS do Smeru, sa začnú opäť neomylne
obzerať, kam preskočiť v bližšej či vzdialenejšej budúcnosti.

19. 6. 2020

Som presvedčený, že autor by sa mal vyhýbať
kreatívnym schémam a stereotypom. Pri každej
knihe či kolekcii poetických textov som sa usiloval
nielen zúročovať nadobudnuté schopnosti, ale aj
prekračovať svoj tieň a prekvapovať i sám seba no-
vými možnosťami. Do akej miery sa mi to podarilo,
posúdilo už viacero erudovaných znalcov – naprí-
klad v zborníku z vedeckej konferencie Život
a dielo Pavla Janíka (Univerzita Konštantína Filo-
zofa v Nitre, 2005) sú hodnotiace príspevky odbor-
níkov zo Slovenska i zo zahraničia. Podľa názoru
poprednej ruskej poetky, prekladateľky a literárnej
vedkyne Natálie Švedovovej je Válek hlbší a Janík
vynaliezavejší. Čo k tomu dodať – azda len to obli-
gátne, že doma nie je nikto prorokom.

Mimochodom – básni Zvratné zámeno psa (zo
zbierky Do videnia v množnom čísle, 1985) venoval
samostatnú štúdiu v časopise Romboid literárny
vedec a medzičasom univerzitný profesor Valér Mi-
kula, ktorý konštatoval, že „Básnik sa pohráva so
slovami, vzďaľuje sa skutočnosti, aby sa k nej prib-
lížil z inej strany, odzadu či znútra.“ Básnik Ireney
Baláž pokladá za moju najvydarenejšiu báseň
Modlitby z kameňa (z básnickej zbierky Niekto ako
boh, 1998). Prikláňam sa k ich hodnoteniam a ne-
vidím v tom nič protirečivé.

Keby som mal zo svojej tvorby vybrať jediné naj-
kratšie dielko, nebol by to ani aforizmus, ani re-
klamný slogan, ale moja najkratšia dráma
Maturitný oblek s podtitulom Veselá tragédia
(1994), ktorá získala ocenenie v anonymnej súťaži
Medzičasu. Jeden mimoriadne múdry človek, ktorý
pôsobí v oblasti informačných technológií a s kto-
rým som napísal knihu exkluzívnych rozhovorov
Generál Lorenc – Dešifrovaný svet, raz pozname-
nal, že už nikdy nenapíšem nič lepšie. A ja s ním
nielen v tejto súvislosti súhlasím. 

Začiatkom 90. rokov som sa ako vtedajší copyw-
riter (autor reklamných textov) a kreatívny riaditeľ
nemenovanej renomovanej medzinárodnej reklam-
nej agentúry podieľal na kampani pre istú svetoz-
námu firmu, pre ktorú sme v centrách všetkých
väčších miest na celom území vtedy ešte Česko-
slovenska postavili vysoké vianočné stromy v sep-
tembri. V tom čase to pôsobilo ako šok, dnes by si
to už zrejme nik ani nevšimol. Nuž – pokrok sa
nedá zastaviť, ani predlžovanie nákupných sviat-
kov, ale verím, že ani poézia úplne nezmizne. Bude
na nás i na budúce generácie naďalej trpezlivo
čakať v knihách, ktoré zázračne ožijú kedykoľvek
ich niekto otvorí.                                     

Esej PJ z března 2020
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1
Bohatci se v tom letošním strachu dekují na

pusté ostrovy
Chudáci jsou prostě umírat nuceni ba hotovi 
Věřící se modlí k Bohu, bohům, Alláhu, Buddhovi
i ateisti se někteří dávají skoro na víru
Tak mají všichni nahnáno z koronaviru
2
Dožene 
to aspoň některé k smíru 
a míru
k té metě kýžené?
To by šlo nebýt firem
Těžících z obav před coronavirem

3
Odkud ptají se spiklenecké teorie zbytečně
Odkud se tu vzal ten koronavirní hnus? 
U nás se to ví konečně bezpečně 
U nás to ví každý zaručeně pravý šus
Je to přec vepsáno už ve slově KoronaviRus
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Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti s interne-
tovými diskusiami k článkom uverejneným
v elektronických verziách rozličných médií si
každý súdny človek musí položiť otázku, aký cieľ
vlastne sledujú redakcie alebo vydavatelia tým,
že poskytujú priestor na verejnú prezentáciu ne-
zmyslov, ktorých autori zväčša zostávajú v ano-
nymite, keďže sa spravidla skrývajú za rozmanité
prezývky. 

Bežným úkazom sú polemiky, ktoré medzi
sebou vedú nejaké ustálené pseudonymy, pri-
čom ich vzájomné osočovanie nijako nesúvisí
s témou publikovaného článku. Tak sa akýko-
ľvek vecný, faktograficky podložený a logicky
zdôvodnený príspevok s racionálnym rozsahom
čoskoro znehodnotí tým, že sa utopí v mori in-
vektív, ktoré niekoľkonásobne presahujú roz-
mery samotného článku, jeho tematického
zamerania – nehovoriac o hraniciach zdravého
rozumu, dobrých mravoch, pravdivosti či štylis-
tickej a jazykovej úrovni.

Vždy sa oprávnene konštatovalo, že každé zve-
rejnené dielo si žije vlastným životom bez ohľadu
na svojho autora. O článkoch v kybernetickom
priestore to platí ešte väčšmi a výraznejšie.

Internetové prehliadače využívajú prvky umelej
inteligencie, ale aj tá je produktom človeka,

a v praxi sa robotické spracovanie údajov naďalej
kombinuje s ľudskou činnosťou. Podstatou vyhľa-
dávania na internete sú reťazce slov vrátane mien
osôb s predikciou textu, ktorá používateľovi pon-
úka najpravdepodobnejšie možnosti. Napríklad –
XY spisovateľ. 

Anonymní diskutéri však nielen vytvoria nové
pojmové kategórie typu – XY blbeček, XY idiot
a ďalšie pejoratívne či dehonestujúce korelácie,
ale aj spochybňujú až anulujú reálne profesijné
väzby vyhláseniami na spôsob: XY sám o sebe
tvrdí, že je spisovateľ.

Skúsené mienkotvorné médiá tzv. hlavného
prúdu si dobre uvedomujú načrtnuté problémy,
preto jednoducho neotvárajú diskusiu v prípade
článkov, pri ktorých očakávajú neželateľné reak-
cie. 

Vyvstáva oprávnená otázka, prečo rovnako ne-
postupujú aj periodiká a portály, ktoré chcú byť
alternatívou spomínaných hromadných oznamo-
vacích prostriedkov. Naozaj ich zodpovední pred-
stavitelia vôbec nechápu, že pôsobia sami proti
sebe, keď svojim oponentom každodenne posky-
tujú platformu na anonymné očierňovanie? Veď
ak je hlúpy článok hlúpeho autora, tak je zrejmé,
že ho uverejnili v hlúpych novinách, ktoré repre-
zentujú záujmy hlupákov. 22. 4. 2020

Sami proti sebe
PAVOL JANÍK
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Z VŮLE K POEZII 
MILAN BLAHYNKA

Nepíše se mi lehce pár řádek ke dvěma knížeč-
kám PRAŽSKÉ ReKVIem (Nová Forma, Týn nad Vl-
tavou 2019, 53 s.; opravené a splendidně graficky
a obrazy vypravené vydání vyšlo elektronicky na
portálu e-knihyjedou; dostal jsem je k nahlédnutí,
jaké nestačí k práci, jakou vyžaduje řádné kritické
posouzení; poznámka „každý si je může stáhnout
za 59,- Kč“ svědčí o vydavatelově zvláštní před-
stavě, že recenzent hrozně touží psát o díle, a tak
ať si možnost psát o něm zaplatí!) a ČEKÁNÍ NA
LÁSKU (Nová Forma, Týn nad Vltavou, obálka Fran-
tišek Tylšar, 31 s.). Autor Oldřich Antonín Hostaša
mi tu druhou dodal k recenzi také jen elektronicky,
jestliže mi elektronická k recenzi nestačí, měl bych
být asi rád, že si ji mohu sám pracně vytisknout.
Což jsem taky udělal a lituji, že po takovém bezo-
hledném panském zacházení s kritikem jsem re-
cenzování prostě neodmítl; teď mi nezbývá než
o obou „dílech“ napsat pár upřímných slov.

Pana Hostašu osobně neznám. Podle toho, co
jsem z obou knížeček a z toho, co jsem se o něm
už porůznu dočetl, soudím, že je to celoživotní jak
ryzí vlastenec, tak sympatický obdivovatel poezie
(Eva Frantinová o něm před časem napsala, že je
to „milovník poezie největšího kalibru“), který se
od mládí pokouší psát poezii a daří se mu publiko-
vat. Frantinová zaznamenala také jeho enormní
„touhu a píli k cíli ‚býti básníkem‘“ a ve sloupku
o jeho sbírečce Žití po životě ocitovala pár jeho
šťastných veršů, ale také nesmlčela, že v jeho
sbírce jsou vedle čísel povedených také jen „po-
vedenější“ a „nepovedené.“ To bezpochyby ve zvý-
šené míře platí i o Pražském rekviem a o Čekání
na lásku.

Jenže tužba a píle žel nestačí k cíli stát se
a „býti básníkem“. Už na titulní straně Pražského
rekviem (tak výstižně a s respektem ke slovu re-
kviem nazval Seifert jednu část ještě rukopisného
Mozarta v Praze, známého z recitací a kolujících
opisů) zaráží už slovo rekviem, protože poema po-
stavená na nápadu spustit oči otvírající „kameru
dějin“ na „kočár času“, do něhož usedl Svatý Vác-
lav, je vlastně oslavná óda na český lid, který prý
„se sklopenou hlavou / zdraví nového krále,“ na-
stoupivšího „do panovnického kočáru“ a „Vltava
šumí ve splavech / pojede nový král pojede nový

král / a kroužící rackové // křičí tu zprávu do jarního
nebe“. V poezii je možné všecko, název může kon-
trastovat s dílem, může jeho smysl a ráz i popírat,
ale v Pražském rekviem není žádná stopa po tako-
vém dementi názvu. Rekviem je, jak uvádí např.
Slovník cizích slov (Academia 1997) „1. mše za
zemřelého, 2. smuteční skladba (…) zpívaná
a hraná při této mši nebo i koncertně.“ Hostašova
poema o svatém Václavu, který projíždí dějinami
Prahy a v poslední, třetí části, tam už jako „nevidi-
telný stín“ Prahou „projíždí na lodičce“ a „dívá se
jak se Praha změnila“, není ani v nejpřenesenějším
smyslu žádné rekviem za nikým, natož za Prahou,
ale exaltovaná óda.

A jakže se v ní Praha změnila? „Praha pro-
mlouvá k jeho srdci. // Náš pane / viděl jsi co národ
dokázal. // Hrdost odložila pýchu / a poklekla před
knížetem. // Láska oblékla pokoru / vstoupila lidem
do srdcí. // Nenávist odešla neznámo kam / songy
starých paláců / doznívají k večeru. // A svatý Vác-
lav / hrdě kouká do dáli / kde jeho národ tvoří svoji
budoucnost… / Amen.“

Hostašovo Pražské rekviem je zkrátka oslava
Prahy, jaká by podle autora měla být a jakou však
vůbec není; není v té oslavě zbla poznání, jakou
dnes skutečně je a kam směřuje. Pražské rekviem
proto přesvědčivá poezie není. A o míře autorovy
jazykové citlivosti přímo křičí v oslavné ódě verše
jako „a svatý Václav hrdě kouká (!) do dáli“.
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Ještě větším nedorozumě-
ním je Čekání na lásku, které
se skládá z Čekání na slovo,
z pokusu o znělkový věnec,
a Roku 2002 / Pražských za-
stavení. Tu by místo kritických
poznámek stačilo ocitovat
z Velké inventury Karla Sýse:
„Caruso si šel poslechnout
Carla Schipu / Žena se divila:
Proč jsme tam šli? – / Je to
přece tenor / Od té doby si rád
poslechnu i Oldřicha Hostašu /
s kterým naše generace začí-
nala / a který dodnes vije
věnec předem zapomenutých
sonetů / Buď zdráv básníče /
Nepolíbila tě Erató / políbí tě plochoprsá Anička
Půlkozatá z Hvězdonic.“

Věnec sonetů je jedna z nejtěžších lyrických
forem, a umínil-li si pan Hostaša ovládnout tuto
formu, je to doklad, jak velice chtěl a chce býti bás-
níkem, a to ne ledajakým, ale oslňujícím svou vir-
tuozitou. Jeho osudné nedopatření je, že si
z jedinečných znělkových věnců, například ze Se-
ifertova Věnce sonetů, vzal příklad jen v tom, že
každý další sonet začíná opakováním posledního
verše znělky předcházející a že cyklus uzavírá tzv.
mistrovský sonet, skládající se z prvních veršů
všech čtrnácti čísel cyklu. Pan Hostaša se za de-
setiletí úsilí „býti básníkem“ mnohému naučil, na-
příklad tomu, že se moderní poezie nepodřizuje
logice; na tom staví a na to i hřeší, a tu a tam na-
píše pěkný verš, ve svém znělkovém věnci např.
„na staré třešni píská radost kos“, ale ani jiné zá-
blesky básnického vidění ještě nevyvažují příšerné
topornosti jako „svůj milostný cit si pro vás tvo-
řím“, „již Vám píši v sobě dopis budoucí / a nemám
se sebou žádné hádky“, „hostem své samoty ne-
jsem příště“, „Máří! Dávám svého života klíček“,
„Rudolfe! Nebude již citu chvění, / neboť jsem po-
znala Vaše slova“. Opravdový věnec sonetů nevy-
niká jen v tom, že závěrečné číslo dává smysl
složeno z prvních a zároveň posledních veršů čtr-
nácti sonetů, ale bezpodmínečně tím, že všecky
sonety přísně dodržují formu italského sonetu, tj.
obkročné rýmování v obou jeho kvartetech, doko-
nalé rýmy, nikoli nahrazované asonancemi nebo
dokonce absentující, a při úzkostlivém dodržování
všech těchto pravidel uměním slovosledně ani

jinak nekroucené přirozené řeči. Teprve precizním
vypracováním v detailech znělkový věnec působí
jako mistrovské dílo. Pan Hostaša zřejmě nerozumí
struktuře sonetu a obkročné rýmy v obou kvarte-
tech nahrazuje banálními střídavými, a to povážlivě
nízké úrovně. V prvním čísle jeho sonetového
věnce Čekání na slovo ze sedmi konstitutivních rý-
mových dvojic tři nejsou vůbec rýmy
(přístavem:přítelem, úsměv:objev, pozval:vyzval)
a dva jen tzv. gramatické (čekárny:rošťárny, pose-
zení:pohlazení), vnímané jako plané. Ve druhém
čísle věnce dva rýmy vůbec nejsou (zahořelo se
nerýmuje s Máří, holubice s dal; tím jsou zcela zne-
hodnoceny oba kvartety), jedna dvojice je jen
chabý pokus o rým (mívá:vítá). Ve třetím čísle dva
pokusy o rým troskotají na nesouladu slabičného
přízvuku v domnělé rýmové dvojici (posláním:se
setkáním, hádky:pohádky). Ani jediný sonet není
takových kazů ušetřen. Pokus o věnec sonetů
zkrátka nevyšel.

Jak dokládají i novější verše (v posledním čísle
Lípy), kde pan Hostaša plane svou láskou ne už
k Maří, ale pro změnu skládá „růže ze zahrady
snů“ k nějaké Christian. Poezie je skutečnou poe-
zií, jen když přináší nový pohled na svět a na lidi,
jen když je objevná. Hostašovo jinak sympatické
úsilí a píle „býti básníkem“ stále nedochází ani
slibu naplnění, protože publikované „básně“ nic
neobjevují, jen opakují a kupí osvědčené, mnohdy
už omšelé poetické motivy, a to bez elementárního
osvojení básnického řemesla; ač cítě se a leckým
přejně zván básníkem, zůstává jen obdivovatelem
skutečné poezie. LUK 15. 4. 2020

Lipa_02_2020_LIPA  17.08.20  19:11  Stránka 61



Dětský chodník slávy
PETR BURDA

Slunečné sobotní odpoledne, první den, kdy
se už venku nemusely nosit roušky, mě alespoň
na chvíli vytáhlo ven.

Na starou nepoužívanou cestu tvořenou vyřa-
zenými panely, tak jak se před padesáti lety tvo-
řily spojnice mezi silnicemi.

Překvapilo mě, že tři kluci ve věku od deseti
do dvanácti let klečí na panelech a kreslí velké
pěticípé červené hvězdy. V dnešních časech po-
zoruhodná zábava.

Sami od sebe pozdravili, když jsem jim odpo-
věděl, jeden po druhém se mi představili. Od
nejmladšího po nejstaršího. Tomáš, Frederik
a Michal. S tím, že Tomáš a Michal jsou bratři. 

Zajímalo mě, co to bude, až to bude.
„Náš chodník slávy. Byli jsme s tátou loni

v Americe a viděli tam chodník, kde se dalo šla-
pat na všechna slavná jména.“

Poučil mě Michal a dával úzkostlivý pozor,
aby žádný z rohů hvězd nebyl širší než ty
ostatní.

„Ale my tam nebudeme psát jména herců
a režisérů, ale povolání. Třeba tady bude hasič,
vedle policajt, v té další řadě doktor, zdravotní
sestra, pečovatelka a taky kuchař, co vaří dě-
dečkům a babičkám obědy zadarmo. A na konci
další řady kamioňák.“

Vysvětlil mě až nezvykle dospěle na svůj věk
Frederik.

Michal přinesl další sadu barevných kříd. Tu
červenou spotřeboval skoro okamžitě.

„Líbí se ti to?“
Kývnul jsem na souhlas, ale pak mi přišlo, že

bych jim k tomu měl ještě něco říci. Žádné dě-
kovné fráze, ale nápad.

„To jsem rád, že tohle jsou teď vaši hrdinové,
fakt. Ale já, kdybyste mi to dovolili, bych tam
ještě jednu profesi přimaloval.“

Vzbudil jsem jejich zvědavost.
„A jakou?“
Zeptali se přímo, jeden přes druhého.
„Já jim říkám žluté vesty. Normálně jenom

hlídají, ale teď musí každému příchozímu, a je
jich třeba tři sta, měřit teplotu, mluvit s řidiči
kamionů, nejen česky, ale třeba bulharsky, ital-
sky, rusky a hlavně polsky. Stejně jako pečova-

telky mají jen
jednu roušku na
tři dny, nemůžou
být od těch lidí
předepsané dva
metry, ale třeba
jenom půl metru.
Takže jsou ve
stejném riziku
jako ti, co jsou v první linii. A berou za dvanáct
hodin práce tisíc korun čistého, když budou ne-
mocní, tak jim nikdo nic nedá, protože firma za
ně neplatí žádné pojištění.“

„Tak to maj blbý,“ okomentoval moje povídání
Frederik.

„Mají. A navíc se jich nikdo nezastane.“
Nebyl jsem si jistý, že kluci porozuměli tomu,

co jsem jim říkal, ale nakreslili další pěticípou
rudou hvězdu a napsali do ní krasopisně Žluté
vesty.

Nedalo mi to, abych se jich ještě nezeptal.
„Kluci, ale ty barevné křídy vám smyje první

déšť. Nebude to škoda?“
Nechali to bez odpovědi a na cestu mi zamá-

vali. 
A já si říkal, kdo mi uvěří, že jsem viděl na

okraji Prahy dětský chodník slávy?
6. 6. 2020

62

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Fo
to

 a
rc

hi
v

Dobrý den, vážený pane šéfredaktore, 
jak se máte, už jste to nějak vyřešil, abyste

nám zůstal zachován? Opatrnost je matka
moudrosti, ale jde to i jinak. Dejte mi vědět,
když budete mít problém. Já jsem nyní v práci
v ordinaci jen v úterky a čtvrtky odpoledne,
jinak jsem doma ráno a večer. Těším se na
další shledání. Připojuji úvahu o menhirech,
v neděli jsem objel ty hlavní a velké autem
a mám zajímavé fotky, ty se Vám pokusím
také poslat… 

Může se Vám to do Lípy hodit? 
Přeji Vám pevné zdraví. 
S pozdravem a vzpomínkou 

Tomáš Syrovátka
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Koronavirus se extrémně rychle šíří, počet na-
kažených roste bez přísných opatření zhruba
o dvacet procent za den (tedy tisícinásobek za
38 dní, miliónnásobek za 78 dní), a je zřejmě na-
tolik geneticky upravený, že nelze odhadnout, co
všechno může způsobit. Představu o tom nejspíš
nemají ani jeho výrobci, pokud se nejedná o mi-
mozemšťany s daleko většími zkušenostmi. Šíří
se z mnoha ohnisek, na rozdíl od jiných epidemií
není možné najít „pacienta nula“, od kterého se
nakazili ostatní. Viry v jednotlivých zemích se
liší, a je otázkou, jestli to může být způsobeno
běžnou mutací, nebo se jedná o jiné výrobní
šarže.

Příchod této epidemie ale zapadá do způsobu
ovládání pozemské populace, neboť je útokem
na další, navíc nejdůležitější životní potřebu -
dýchání. Přístup k životním potřebám je lidem
ztěžován odnepaměti, je útočeno víceméně na
všechny souběžně, ale přesto platí, že útoky se
zaměřují nejprve na méně důležité potřeby,
a pokud uspějí, přechází se k útoku na potřeby
důležitější.

Prvním krokem je zbavit lidi potravní so-
běstačnosti, dalším „privatizace“ - z prin-
cipu neprivatizovatelné komodity - vody. (Z
principu jsou neprivatizovatelné všechny
životní potřeby, a jejich „privatizace“ by
měly být považovány po právní stránce za
neplatné). Následuje například donucení
lidí vzít si hypnotéku, aby měli kde spát -
a aby pak už samými starostmi stejně neu-
snuli.

Další útok je na lidskou sexualitu. Hor-
monální nerovnováha způsobená nedostat-
kem sexu poškozuje nevratně organismus
dříve než nedostatek jídla, vody nebo spánku,
proto patří sexualita právě na toto místo.
A protože si lidé nechali svou sexualitu asexu-
ální kontrarevolucí sedmdesátých let a násled-
nými stupňujícími se útoky už téměř úplně
vzít, přišel čas na útok na dýchání, na tento
plicní mor.

Můžeme předpokládat, že pokud by si lidé
svou původní sexuální volnost hájili, dosud by
útoky směřovaly hlavně proti sexualitě a koro-

navirus by ještě nepřišel. Svou zbabělostí, po-
hodlností, leností, spokojováním se s náhraž-
kami, nahrazováním mít - místo být (a bít -
místo mýt) - a navíc vydáváním všeho toho za
morálku a ctnost - tak na sebe přivolali něco,
co možná vůbec nemuselo přijít, nebo alespoň
až později.

Snahy o omezování lidí v dýchání tu byly už
dřív, ale nebyly tak razantní. Znečištění ovzduší
bylo sice nepříjemné, ale nebylo úplně dusivé,
mučení lidí dušením v amerických koncentrá-
cích zdaleka nebylo plošné, dobrovolnému při-
škrcování se kravatou za účelem kariéry se
člověk mohl vyhnout. (Mimochodem, podle ne-
dávné studie má člověk s kravatou o patnáct
procent méně prokrvovaný mozek).

Kdo za těmito snahami stojí a co je jejich
smyslem? Skupiny s různými názvy, vzájemně
se překrývající, oněch pár zdegenerovaných
rodin manipulujících světem, jejichž největší pri-
oritou je vyhubení obyvatelstva natolik chápa-
vého, že by mohlo prohlédnout jejich hru.

Několik stupňů „servisních elit“, které mají své
pohádky, ve kterých by mnozí nezasvěcení chtěli
hledat něco víc.

Pokud je vývoj na Zemi systematicky veden
tak, že může vést jenom a pouze k zániku lid-
stva nebo i veškerého života na planetě, tak je
účelem právě to, a nic jiného. Pokud někdo na
Zemi žije a tímto způsobem vývoj manipuluje,
neřekl bych ani, že je blbý nebo navedený, ale
blbý a navedený. Je nástrojem mimozemšťanů

Korona korona dvacet
JAN KRISTEK
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nebo i za nimi se skrývajících sil, které chtějí
mít planetu bez lidí či bez života.

Mezi pohádky patří například, že vlastně
chtějí dobro, protože lidstvo je přemnožené.
Právě oni přemnožování prosadili, mimo jiné
proto, že jim to usnadní vyvolat nynější epidemii.
Pohádka o tom, že chtějí snížit populaci na 500
miliónů (vysvětlováno i tak, že větší počet nedo-
kážou ovládat), je pro tu „servisní elitu“, která
by přišla na řadu potom. A pro „špičky“ ta, že si
pak přenesou své vědomí do nějakého stroje
a odletí ze zničené planety.

V souvislosti s koronavirem jsou opět oživo-
vány i pohádky pro běžnou populaci, jako že je
to za účelem připravení lidí o peníze. V době, kdy
připravit lidi o majetek je možné „škrtnutím
pera“, a kdy propaganda dokáže ožebračeným
lidem ještě namluvit, že jsou bohatší než před-
tím, by to bylo zbytečné, riskantní a nepředvída-
telné. Na to stačí inflace, arbitrární stanovování
kurzů, zavádění dalších poplatků a povinných
výdajů...

Podobně je to s řečmi o povinném očipování
za účelem sledování obyvatel. V dnešní době,
kdy existují pro sledování bezkontaktní techno-
logie, jsou už čipy pro kontrolu asi tak stejně dů-
ležité jako vytáčecí kotouč pro telefonování.
I čipy s dávkou jedu pro dálkovou likvidaci ne-
poslušných osob lze nahradit paprskovými zbra-
němi u sledovacích kamer, případně dnes už
všudypřítomnými drony.

Za tvrzeními, pronášenými na začátku epide-
mie zcela neznámého viru, že to bude mírnější
než chřipka, za řečmi, že je třeba epidemii ne-
bránit a vypěstovat si „kolektivní imunitu“ na
virus, na který s největší pravděpodobností ani
žádná imunita nevzniká, je často snaha zabránit
jakýmkoli nákladům a zajistit si pohádkové
zisky... Což také odkrývá pohádku o pravicovém
individualismu.

Politici z celého spektra se snaží epidemii vy-
užít hlavně ke svým cílům, a tak mnohá jejich
prohlášení mohou a nemusí mít souvislost s re-
alitou. Tím spíš pak prohlášení různých osob,
které se snaží pouze zviditelnit. A už vůbec ne
těch, kteří se budou na nové situaci snažit vy-
dělat, například prosazováním miliardových ná-
kupů předražených (neúčinných) léků, nebo
požadováním „náhrady ušlého zisku“ od státu,
který by stejně neměli.

Jaká bude „doba pokoronavirová“? Zatím ne-
víme ani jaká, ani jestli. Vzhledem k množství
ohnisek nákazy nevíme ani, jestli nejsou stále
zakládána další pro rychlejší šíření. Nevíme nic
o možných dalších vlnách šíření tohoto viru.
Hlavně nevíme, jestli po něm nebude rozšířen
nějaký jiný virus, třeba i ještě daleko horší. Jestli
ono „snížení počtu obyvatel na 500 miliónů“
není plánováno tímto způsobem.

Problém je, že máme proti sobě jako protiv-
níka strukturu, ve které čím výše je někdo po-
stavený, tím více je ovládaný, tím menší má
možnost volby. A nejvýše postavené „viditelné“
osoby z této struktury „uvažují“ stylem: „Když
nemůžeme ovládat všechny, tak ať všichni
chcípnou!“ (Spíš „mají v hlavě nahráno“, pro-
tože něco jako samostatné myšlení u nich nee-
xistuje).

Přáním lidí samozřejmě je zvládnutí epidemie
výrobou a distribucí dostatečného množství lev-
ných a účinných léků, tedy bez podvodného za-
dlužení států farmaceutickým firmám. A bez
prosazování nějakého povinného očkování otrá-
venými látkami, které by dokonaly to, co virus
nezvládl. Vhodných léků se už objevují desítky,
ochota zdravotnických systémů používat „příliš
levné“ léky zatím nikoli.

Doufejme že dojde k poučení a k přehodno-
cení. Západní systém, ve kterém je prioritou
tvorba zisku nejen na úkor jakýchkoli rezerv, ale
dokonce na dluh, se ukázal jako neakceschopný,
neschopný zvládnout takovouto větší nečekanou
událost. Východní systém ji naopak zvládá
možná až trochu teatrálně přehnaně. Pokud
k poučení nedojde, bude se vše - pokud na to
ještě bude čas - opakovat.

Pokud má lidstvo přežít, musí se naučit zvlá-
dat nejen exponenciální růst počtu nakažených
při podobné epidemii, ale také exponenciální
růst populace a exponenciální požadavky na zisk
u určité vrstvy. A také si uvědomit, že ve zdravé
společnosti mají být základní životní potřeby do-
stupné všem, že jakákoli jejich „privatizace“
nebo nařízení nepřirozeně omezující přístup
k nim, jsou útokem na společnost samotnou
a výrazně snižují její schopnost přežití. Což se
zejména projeví, pokud přijde nějaká podobná
nečekaná událost, jako je současná koronavi-
rová epidemie.

31. 3. 2020
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Končící jaro 2020 bylo tuze podivné. Pravda, při-
šlo asi o tři týdny dříve, byť ranní mrazíky i tento-
krát zmrazily část kvetoucích ovocných stromů
a s nimi i jejich letošní úrodu. Předčasný příchod
jara v důsledku globálního oteplování je již více let
realitou nejen u nás. 

Zásadním problémem se prý stává totální krach
požadovaného optimismu v důsledku vpádu silně
infekčního nového viru – koronaviru, způsobující
nemoc COVID-19 – do Evropy i do ČR. 

Jak epidemie této nové nákazy vznikla, se dosud
experti dohadují. Podle řady virologů více zemí vir
vznikl v některé vojenské laboratoři. Podle části
italských epidemiologů ho do severní Itálie dopra-
vili příslušníci US Air Force ve svých tělech. V zemi
působí od 2. světové války, kterou nacistické Ně-
mecko s fašistickou Itálií prohrály. První případy
koronaviru v Itálii řeší coby podivný zápal plic již
koncem září a v říjnu 2019. Čína viní vojáky USA,
že v rámci armádní olympiády v provincii Chu-pej
ve dnech 18. – 27. října 2019 koronavirus přivezli
ve svých tělech do Číny. Během olympiády tam
mnoho účastníků onemocnělo podivným zápalem
plic. Jako zdroj nákazy podezřívá amerického
účastníka armádní olympiády, jehož holandská
manželka se stala pacientkou 0 v Nizozemí. Hodně
epidemiologů ale má stále názor, že koronavirus
vznikl přirozenou cestou. 

Také v Číně v listopadu a v prosinci 2019 řešili
podivné zápaly plic. Trvalo nějaký čas, než tu roz-
poznali, že jde o jiný, dosud neznámý druh silně in-
fekčního virového onemocnění. Ve dnech 27. – 31.
prosince čínští epidemiologové nový virus odhalili.
5. ledna 2020 poslali varovnou zprávu do Světové
zdravotnické organizace (WHO), která neprodleně
vydala všem zemím světa varování. Brzy Číňané
zveřejnili i mnohé další poznatky, včetně struktury
koronaviru. 

Francouzi v květnu 2020 zpětně zjistili, že po-
divný zápal plic, který u pacientů léčili již 27. pro-
since 2019, byl ve skutečnosti již COVID-19.

Ztracený čas k rozhodným opatřením proti šíření
nákazy způsobí, že se v 11 miliónovém čínském
Wu-chanu nákaza začne nebezpečně šířit. 23.
ledna 2020 vyhlásí tvrdou karanténu, tvrdou kon-
trola zdravotního stavu občanů včetně uzavření Wu

chanu a celé 60 ti miliónové provincie Chu-pej.
Chvíli ještě počet nakažených koronavirem rychle
roste. Pak se jejich růst zmírňuje. V půlce února
2020 v Číně nákaza v podobě počtu nově nakaže-
ných kulminuje. Pak se počty zjištěných nově na-
kažených v Číně rychle snižují. O dva tři týdny
později v Číně kulminuje také počet zemřelých na
koronavirus. Počátkem dubna 2020 má Čína pro-
blém jen se svými občany, kteří se vracejí nakažení
koronavirem z ciziny. Více než čtyři a půl tisíce čín-
ských občanů onemocnění koronavirem nepřežije.
Ekonomické škody ze zastavení výroby v provincii
Chu-pej jsou obrovské. Poprvé od časů experi-
mentů Mao-ce Tunga skončí ČLR své první čtvrtletí
v ekonomickém mínusu. 

V lednu a v únoru 2020 se USA a Evropská unie,
o mainstreamu nemluvě, vysmívají údajné ne-
schopnosti prý totalitní socialistické Číny si s ne-
bezpečnou nákazou poradit. Čínu napadají i za
použití totalitních praktik k zastavení šíření
zhoubné nákazy. Co si prý dovoluje omezovat svo-
bodu pohybu svých občanů! Ale lidský život je
přece cennější, než svoboda pohybu osob a mož-
ného ohrožení zhoubnou silně infekční nákazou!
Stejný postup Jižní Koreje či Tchaj-wanu nebo Sin-
gapuru ale nevadí. Není nad dvojí metr, západní po-
krytectví a hloupost. 

Čínské varování má jeden problém, v Evropě
a v Severní Americe ho neberou vážně. Čínský
virus, stejně jako prasečí, a čert ví ještě jaký, prý
zůstane v Číně. Jak rychle přišel, tak rychle zase
odejde. Zaspí i epidemiologický strážce Evropské
unie. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí na svém zasedání 18. února 2020 se tímto
nebezpečím zabývá málo. Nebezpečí pandemie
COVID-19 považuje za „nízké“. Tři dny na to vy-
pukne v severní Itálii pandemie.  

Západním politikům nedochází, že koronavirus
nectí státní ani jiné hranice, že se rychle šíří po
USA i po EU, a že na něj nejsou připraveni. Nejvíce
se v té době šíří v severní Itálii, ta ho ve velkém vy-
váží, zejména do Evropy. Do ČR ho ze tří čtvrtin při-
váží neodpovědní lyžaři z Dolomitů. Zástupci
cestovních kanceláří ve veřejnoprávní České tele-
vizi zlehčují varování českých úřadů. Tak se stane,
že cca 7 500 českých lyžařů se na zlevněnou lyžo-

Velká koronavirová krize
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vačku v Dolomitech vypraví v době, kdy se již ví, že
severní Itálie je zamořená nebezpečným korona-
virem. Někteří ho pak úspěšně šíří doma. (Tvoří až
75 % původců šíření koronaviru). Zbytek pak zajistí
pohraniční styk s Bavorskem a s Rakouskem. Nyní
stejní zástupci cestovek, které v té době lákali na
italskou lyžovačku a bagatelizovali nebezpečí ná-
kazy, se hlasitě domáhají od státu náhrady nejen
utrpěných škod, ale i ušlých zisků! Cynické, ale ty-
picky kapitalistické! 

V březnu 2020 smích novináře a politiky EU pře-
šel. Centrem epidemie koronaviru se stává Evropa.
Nepřipravená, stejně jako byla i Čína a jiné státy,
ale na rozdíl od Číny rozvrácená 30-40 lety neoli-
berálních reforem (v řadě států se silně pouštělo
žilou nejen zdravotnictví), kultem sobectví, kultem
bezohlednosti, kultem cynismu, kultem individua-
lismu. A v Velké Británii, ve Švédsku, ve Španělsku
a v Itálii i totální slepotou tamních elit. Svoboda po-
hybu zboží a osob je nade vše, i kdyby ji občané
neměli přežít! Německá předsedkyně Evropské ko-
mise nejenže ignoruje všechna varování a proti ší-
ření nákazy nepodniká nic, ale ještě 13. března
kritizuje Slovensko, Česko, Polsko a Maďarsko za
zavedení karantény na svém území a údajné po-
rušení zásad Schengenského prostoru. Jako by za-
vření státních hranic nebylo jednou z cest
k omezení šíření zhoubné nákazy! Vrcholem hlou-
posti bylo následné usnesení Evropské komise, že
se musí uzavřít vnější hranice Schengenského pro-
storu (nebyly!), aby rebelující členské státy byly po-
vinny své státní hranice zase otevřít! Na základní
svobodu EU – svobodu pohybu zboží i osob – se
prý nesahá, ani když společný dům EU hoří. Pohyb
zboží přes hranice přitom tou dobou až na výjimky
nebyl omezen. Zde došlo k restrikcím až později,
když už některé dříve jmenované vlády začaly po
vzoru vyšehradské čtyřky též přijímat karanténní
opatření a zavírat své státní hranice. Luxusně pla-
cení eurokomisařky a eurokomisaři považují ob-
čany států EU zřejmě za zboží nebo nevědí, co
schvalují. Piráti jim prý drogy před jednáním nepí-
chali.  

EU a USA čelí především v dubnu 2020 rychle
se šířící nákaze. Mnohé státy, jako Itálie, Španěl-
sko, Francie, Belgie, Nizozemí, Velká Británie, Švéd-
sko, Německo a USA, dále Západem kritizované
Bělorusko, žádná opatření k omezení šíření nákazy
dlouho nepřijímají. V koronaviru teď jejich občané
lítají až po uši. Zvláště ti chudí. Mají nejen v Indii

mnohonásobně menší šanci se před koronavirem
chránit, za to na něj mnohonásobně častěji umírají,
ve srovnání s občany bohatými. 

Fotbalové utkání v Milánu 19. února 2020 odpálí
pandemii v Itálii a založí ji částečně i ve Španělsku.
Demonstrace 120 tisíc španělských feministek
u příležitosti Mezinárodního dne žen 8. března
v Madridu rozšíří epidemii ve Španělsku. Fotbal 11.
března v Liverpoolu odpálí epidemii v Británii a při-
živí ji opět ve Španělsku. V Madridu ho chytnou
i manželky premiéra a dvou ministrů. Jejich man-
želé tak čeká karanténa. V dubnu je Španělsko po
Itálii nejpostiženější. Na koronavirus tam umírá ně-
kolik set občanů denně. Pacienty nakažené koro-
navirem nad 75 let už v obou státech neléčí. Že by
tohle bylo součástí „evropských hodnot“? Prostě
jen pacienty s těžkým průběhem koronaviru tamní
zahlcení a kolabující zdravotníci nezvládají
všechny léčit. V dubnu se z větších zemí do čela
žebříčku „zemřelých na jeden milion obyvatel“
prodere Belgie, v jejíž metropoli sídlí též vedení EU
a útočného vojenského paktu NATO. 

Prezident Emanuel Macron prosadí - koronaviru
navzdory - první kolo místních voleb ve Francii
v neděli 15. března 2020. Při nich se nakazí čle-
nové 30 % členů volebních komisí. Druhé rozho-
dující kolo komunálních voleb se tak musí stejně
odložit. K vyhlášení karantény v Paříži dochází
pozdě, až k 24. březnu. Pařížští měšťáci reagují
masovým úprkem na jimi jinak tolik opovrhovaný
venkov, přes protesty tamních vesničanů. Prý tam
ještě koronavirus není a to musí „napravit“. V jejich
rezidencích na pobřeží Středozemního moře jsou
zásady karantény mnohdy ignorovány. Přece si ne-
omezí svůj luxusní život! 

15. března se konají komunální volby též v Ba-
vorsku. Také tam se šíří koronavirus, proti čemuž
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se dosud nedělalo nic. Také pivní slavnosti v ba-
vorském městě Mitterteich poblíž našich hranic
musely být, takže tam již 21. března bylo na kyslíku
7 tamních občanů a celé město muselo být uza-
vřeno. Něco se z něj dovezlo i k nám. Infikovaný
prodavač v rakouském lyžařském středisku
v Ischglu za osm dní nakazí na tisíc lyžařů z celé
Evropy.

V Británii se střetá model britské Královské aka-
demie, navrhující učinit rázná opat-
ření proti šíření koronaviru,
s modelem Univerzity v Ofxordu, na-
vrhující nechat nákazu projít britskou
populací, aby ekonomika neutrpěla.
Vypočítává, že tuto imunizaci společ-
nosti asi 200 tisíc britských občanů
nepřežije. Je to prý přijatelná cena
za získání imunity proti koronaviru
obyvatelstvem. Přitom nějak těm
dobře placeným oxfordským odbor-
níkům uteklo, že ani absolvování ko-
ronaviru nevytváří imunitu proti
opětnému onemocnění koronavirem.
Co čert nechce, britský premiér Boris
Johnson dá tomuto plánu přednost.
Po třech týdnech přiznává, že to byla
chyba a obrací. Epidemie koronaviru
mezi tím zachvátila Británii. Johnson
27. března oznamuje, že je sám také
nakažen koronavirem, pravděpo-
dobně od svého ministra zdravotnic-
tví. Navíc též nechtěně nakazil svou
těhotnou partnerku. 5. dubna se
ocitá na jednotce intenzivní péče
v ohrožení života. Stovky Britů denně na koronavi-
rus umírají. 

Plán promoření obyvatelstva koronavirem má
i německá kancléřka. Počítá s nakažením 60-70 %
německých občanů. Chybí výpočet, kolik občanů
při promoření zemře.  

Nedaleké Švédsko zásadu promoření obyvatel-
stva uplatňuje s tím, že ochrání silně ohrožené dů-
chodce a migranty. 24. května večer drží 8. místo
s 396 zemřelými na COVID-19 na milión obyvatel.
Velkou neznámou jsou četné tzv. no go zóny v ně-
kdejší evropské patnáctky kam se již dlouho ne-
odvažuje ani tamní policie. 

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko dopo-
ručuje proti koronaviru jíst cibuli. Epidemii nechává
volný průběh. Jediný nezruší slavnostní vojenskou

přehlídku k 75. výročí rozdrcení nacistického Ně-
mecka a ukončení 2. světové války 9. května. Ko-
ronavirus se v Bělorusku rychle šíří, jen zatím na
něj mnoho lidí neumírá.

Epidemie se vyhýbá v boji proti epidemiím zku-
šenému a nelenícímu Vietnamu. Takřka dokonalá
izolace KLDR vůči světu je proti šíření pandemií vy-
soce účinná.

Relativně příznivé výsledky Řecka způsobuje
skutečnost, že s vědomím zoufalého stavu řeckého
zdravotnictví po jeho desetiletém léčení metodou
„pouštění žilou“ (naordinoval Mezinárodní měnový
fond, Evropská centrální banka a Evropská komise
s tím, že veliké dluhy německým a francouzským
bankéřům se musí splácet, i kdyby Řekové měli
pochcípat) přistoupili včas k tvrdé karanténě.

Zvláštní boj s koronavirem vede elita USA. Nej-
prve počátkem ledna 2020 prezident Donald Trump
šokuje tezí, že jde o „lehčí chřipku“. Demokraté ho
následně sjedou za zákaz osobní letecké dopravy
do Číny, který přijal s cílem zastavit přenos koro-
naviru z Číny do USA. Napadl dle nich svobodný
pohyb osob a svobodný obchod! Jak se tak nemi-
losrdně řežou, na boj s šířením zhoubné nákazy jim
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síly nezbývají. Karanténa je převážně v kompetenci
jednotlivých států Unie. Ty ji ale zajišťovat důsledně
nejsou s to, musí totiž tancovat, jak velký kapitál
píská. Pro velký kapitál jsou kšefty na prvním
místě. Na pracovní síle vcelku nezáleží. 

Trump opakovaně napadá Světovou zdravotnic-
kou organizaci (WHO), že je v čínském vleku, že jí
(dle něho) pomáhala tajit vznik a šíření nákazy.
V půlce dubna jí USA zastaví financování. Že je
skutečnost zcela jiná? Co na tom, politický boj na
potápějícím se Titaniku se vede hodně špinavě. 

Sotva pak překvapí, že se USA počátkem dubna
stávají centrem šíření koronaviru na světě a velko-
město New York se ocitá na kolenou se stovkami
zemřelých na COVID-19 denně. USA lámou rekord
za rekordem. Počet obětí koronaviru 29. dubna
překročí ztráty vojsk USA ve Vietnamu (jen více než
tři milióny jimi povražděných Vietnamců nepočí-
tají). 24. května mají USA 299 mrtvých na milión
obyvatel a 12. místo v pomyslném žebříčku, abso-
lutně pak vedou s 26,8 % zemřelých na koronavir.
Skutečnost je ale ještě horší, mrtví se tu totiž po-
čítají dost lajdácky. 

Hůř si počíná už jen brazilský prezident Bolso-
naro, jenž vyhrožuje těm brazilským státům a měs-
tům, která se rozhodla přijmout karanténní
opatření k omezení šíření nákazy. Prý se musí vy-
rábět, i kdyby to pracovníci neměli přežít. Dokládá
to i prudký nárůst nezákonné těžby dřeva v prale-
sech Amazonie, ohrožující tyto plíce světa, spojený
se střílením tamních domorodých Indiánů. 

Když se ukáže, že Čína si s pandemií korona-
viru poměrně úspěšně poradila, začne Trump
mluvit o čínském viru a obviňovat Čínu z odpo-
vědnosti za pandemii. Čína mu oponuje, že koro-
navirus do Číny zatáhli američtí vojáci při
vojenské olympiádě. Když Trump ve verbálních
útocích pokračuje, Čína ukazuje na americkou vo-
jenskou laboratoř USAMRIID ve Fort Detrick v Ma-
rylandu (s nejvyšším stupněm biologické ochrany
v USA na stupni BSL-4) jako na místo, odkud unikl
1. kmen koronaviru, jenž kontaminoval odpadní
vody po havárii parní dezinfekční čističky. Byla
víc než rok mimo provoz, ale experimentovalo se
tu s viry dál. Pikantní je na tom, že ty nebezpečné
a špatně zabezpečené pokusy prováděli před
časem američtí a čínští virologové společně. 

Japonský premiér urputně bojuje za konání let-
ních olympijských her v Tokiu. Investovali do nich
již desítky miliard dolarů a ty nesmí přijít na zmar.

Čert vem zdraví diváků i sportovců, velké kšefty ja-
ponských firem jsou důležitější. Vývoj pandemie
donutí Mezinárodní olympijský výbor konání her
odsunout až na 23. březen roku 2021.

V Iránu doporučí proti šíření nemoci COVID-19
pít tvrdý alkohol. Islámský bůh Alláh jde do mdlob,
neboť na pijáky alkoholu posílá kruté tresty. Někdo
v Iránu, možná na radu českých podnikatelů ze
Zlína, obohatil tvrdý alkohol metanolem. K 28.
dubnu na jeho pití zemřelo již 780 lidí. Bilance to
není konečná.

V půli května prezident USA sdělí, že preventivně
užívá lék hydroxychlorochin proti malárii, který mu
jeho lékař nepředepsal. Čtyři roky na něj pořádá
US deep state a demokraté nelítostnou štvanici
a stále nejsou úspěšní. Že by se nyní chtěl Donald
sám odrovnat? 

Hromady rakví s nebožtíky v kamionech s mra-
záky, stojícími úpřed tamními nemocnicemi jsou
vítaná sousta nejen pro bulvár. Občany při sledo-
vání televize berou mrákoty, psychiatři lomí ru-
kama, že ten nápor nejsou s to zvládat. 

Itálii vysláním vojenských virologů pomáhá EU
tolik zatracované a embargované Rusko. Italové
vítají ruskou pomoc mimo jiné vztyčováním vla-
jek Ruska a pálením vlajek EU. Eurohujeři pro-
testují proti rozvracení EU Ruskem. Zřejmě mají
Italové raději pomřít. Také Rakušané sundávají
vlajky EU, neboť se na ně vykašlala. Vedení EU
hází vidle i na opatření těch států, které podnikly
energická opatření k zastavení šíření nákazy.  

Zdravotní pomůcky pro boj s nákazou v Evropě
chybí ve velkém. Také se ve velkém kradou. Ně-
mecko jde v kradení zdravotních zásilek objedna-
ných a zaplacených jinými státy EU při tranzitu
přes Německo příkladem. S německou důsledností
krade všechny všem bez rozdílu. Zdravotní po-
můcky ve velkém dodává jen socialistická Čína,
v menším též socialistický Vietnam a též těžce em-
bargovaná socialistická Kuba. 
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Na čínských letištích běhají nákupčí z USA
s kufry plnými dolarů. Přeplácejí zásilky letadel, při-
pravených k odletu do jiných zemí. Nabídnou a na
místě zaplatí troj i čtyřnásobnou cenu. Letadlo má
například letět do Francie, ale poté odlétá do USA. 

Nad tím, jak Číňané dokázali velkou továrnu na
výrobu traktorů předělat za dva týdny na továrnu
na masovou výrobu roušek a dalších zdravotních
potřeb, zůstává rozum stát. Jisté je, že jejich zdra-
votní zboží zachraňuje mnohé životy, nejen v Ev-
ropě a v USA. Také v Čechách, ač jsme svědky
nestoudného kádrování čínských roušek pražským
pirátským primátorem Hřibem. Prý jsou ideově zá-
vadné. Měl by to říci těm, co chytli koronavirus
a které teď v našich nemocnicích se snaží zachrá-
nit naši lékaři s pomocí čínských dodávek. Primá-
tor Hřib, sinofob až za hrob, prý zajistí dovoz
kvalitních roušek z Tchaj-wanu. V dubnu se po-
chlubí, že pro Prahu zajistil koupi a dovezení ně-
kolik desítek (ideově nezávadných) roušek
z Tchaj-wanu. Že jich Česko potřebuje milióny, a že
ten dovoz pomlouváním Číny ohrožuje, je prý jen
malá vada na kráse. Piráti jsou vůči vládě v opozici
a uplatňují zásadu: „Čím hůře pro vládu, tím lépe
pro opozici!“ Neví, že si tímto postupem pravice
vykoledovala únor 1948? 

Dovoz z Číny, Vietnamu ale i z Tchaj-wanu certi-
fikaci nemá buď vůbec, nebo ji má zfalšovanou.
V situaci jejich zoufalého nedostatku je i tak o ně

mezi státy světa velká rvačka a jejich ceny jsou
hodně vysoké. Takže budeme soudně žalovat český
stát a odpovědné ministry, vyhrožuje nesmiřitelná
tzv. demokratická opozice. 

Zcela výjimečná situace nebrání stranám tzv.
Demobloku, Pirátů, většině senátorů, Chvilkařů
a kavárníků podrazácky útočit na vládu Andreje
Babiše, že používá nestandardní postupy při náku-
pech zdravotnických potřeb (když ty standardní po-
stupy byly a často ještě jsou nepoužitelné).
O útocích na prezidenta Miloše Zemana nemluvě.
Vláda a prezident jsou prý úspěšní v boji s korona-
virem, protože „prezident ještě nechcípnul“, lítá po
internetu od těch nejpravějších demokratů. Nená-
vist až za hrob od trpaslíků, kteří panu prezidentovi
nesahají ani po kotníky. Inu, i svoboda slova může
být perverzní. 

(Dokončení článku v příštím čísle Lípy).
12. 6. 2020
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Poselství KAREL GOTT

Ve tmě se dívám na zelená světla strojů, které mě udržují při životě a slyším jejich mechanické bzu-
čení.

Cítím, jak se blíží dech boha smrti. Teď už vím, že když nakumulujeme dostatečné bohatství, aby nám
vydrželo po zbytek života, měli bychom usilovat i o něco dalšího, co s bohatstvím nesouvisí. 

Mělo by to být něco mnohem důležitějšího: možná vztahy, nebo umění, snad sen z mládí…
Jaká postel je nejdražší na světě? Ta nemocniční.
Můžete zaměstnat někoho, kdo bude řídit vaše auto, někoho, kdo pro vás bude vydělávat peníze, ale

nikdy nemůžete najmout někoho, kdo by za vás nesl vaši nemoc. 
Ztracené materiální věci lze nalézt.
Ale je tu jedna věc, která nemůže být nikdy nalezena v případě ztráty: 
A tou je život.
Když jede člověk na operační sál, uvědomí se, že existuje jedna kniha, kterou má ještě dočíst: Kniha

zdravého života. Bez ohledu na stadium života, v němž se nacházíte, bude každý z nás jednou čelit dnu,
kdy se opona zatáhne.

Ochraňujte lásku k vaší rodině, lásku ke svému partnerovi, lásku vůči svým přátelům. Mějte sami sebe
rádi a s láskou opatrujte ostatní.

Nemarněte svůj drahocenný čas, kdy jste ještě zdraví, nenávistí a zlobou.
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Pohadka o pokaženych 
netopyrach, keři zničili svět
LADISLAV VĚTVIČKA

Dnešni medyjalni svět nas zaměrně přehlcuje
informacema, abyzme z teho byli zblbnuti. Děla to
proto, že mu to kdosik takto naplanoval, nemožete
se na něho za to zlobit.

Když se věci poskladaju do jednoduche časove
poslupnosti, pak su všecky procesy tak nějak pře-
hlednějši.

leden 2019: v Asii se narodili dva netopyři.
Jeden velky a silny, druhy menši a slabši.

unor 2019: v Česku je v běhu každoročni
chřipkova epidemie. 170.000 nakaženych,
zatim 31 mrtvych... V sezoně 2017/2018
s vážným průběhem chřipky skončilo v ne-
mocnici přes 660 lidí, z toho zhruba 260
v souvislosti s chřipkou zemřelo. To ovšem
netopyry netrapi.

březen 2019: Italia se dohodla s Čiňa-
nama a jako jedina země G7 podpořila pro-
jekt Hedvabne stezky

květen 2019: zla čarodějka Madonna se
střibrnu koronu na hlavě v černych hadrach
se zkřiženyma hnatama symbolizujici
Nemoc X ukazuje na lidi a na pozadi sym-
bolu koronaviru jim zpiva: "...not everyone is co-
ming to the future, not everyone thats here is
coming last". Pak pote, co skonči motyv Vanoc
(Čajkovskeho Louskaček, což každy chytry neto-
pyr zna), se otoči na synky a děvuchy v maskach
přes pysk, fukne na ně a oni všeci poscypaju. Ja
teda nevim, kdo take scenaře vymyšla... A ještě
tych 20 mnichu vlevo a 20 vpravo, odkazujicich na
rok 2020, to su teda blbe vtipy. Performance se
sklada ze třech časti - hezka minulost, vanočni
ticho v oku uraganu a buducnost "not everyone is
coming to the future". Jini ovšem řikaju, že to je
hodna čarodějka, bo varuje lidi před tym, co se
chysta, včetně posledniho tytulku v klipu: "Wake
up!"

unor-srpen 2019: ve 12 statach USA probiha cvi-
čeni připravenosti na pandemii nazvane Crimson
Contagion. Jedna se o vladni aktyvitu. Podle vlad-
niho scenařa v Číně vypukla epidemie viru napa-
dajíciho dychací cesty a začala se rychle šířit po

světě. Prvni případ USA zaznamenaly v Chicagu
a o 47 dní později Světová zdravotnická organizace
vyhlásila pandemii. Reakce přišla pozdě. Nakazilo
se 110 milionů Američanů, 7,7 milionu jich muselo
být na jednotce intenzivní péče, 586 tisíc jich zem-
řelo. Nemusite se bat, ide enem o cvičeni. Mam
rad, když uřady dokažu nacvičit to, co ještě nena-

stalo. Znamena to, že zme v dobrych rukach. Mi-
mochodem, oba netopyři dospěli a su připraveni
k letu.

srpen 2019: od mojich dobrych kamaradu Me-
lindy a Billa Gatesových dostavam pozvanku do
New Yorku na Event 201, ma to byt jakesik cvičeni
kvuliva zvladani Celosvětove pandemie za učasti
špičkovych odborniku z nejruznějšich oboru. To mě
sice těši, ale odmitam to. Minule tam měli oschle
chlebičky, navic mam v tom řijnovem terminu do-
mluvenu schuzku s partyju ve Slovanu. A to přece
kvuliva Melindě nezrušim.

10. zaři 2019: Iran se dohodnul s Činu na part-
nerstvi a masivnich investycach 400 milijard USD
do iranskeho ropneho prumyslu.

13. zaři 2019: došlo k nadherne ukazce globali-
zace: Čiňan blbě uvařil dva vietnamske netopyry
v psi polivce z thajske kočky, a přesně po 6 měsi-
cach kvuliva temu zavřeli česke hospody. Jednalo
se o ty dva naše nebohe ptačky narozene v lednu.
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18. zaři 2019: proběhlo v New Yorku Globalni
Pandemicke Cvičeni Event201 za učasti špičko-
vych specialistu ze všech kličovych oboru z celeho
světa. Ja tam nejel, bo sem byl ve Slovanu, což asi
pochopite. Ale vysledky cvičeni se možete stahnut
z jutuby.

řijen 2019: Byly zahajene Světove armadni hry
ve Wu-hanu pod typicky vojenskym heslem "Make
friends, not war.“

Tuž je třeba přiznat, že zahajeni her musel byt
obrovsky zažitek. Aji tady na zavěrach to pusobi
impozantně jak cyp. Neda se nic robit, bolševici
byli vždycky v masovych akcich dobři. Třeba ty
Spartakijady nebo procesy s protistatnim spikle-
neckym centrem byly velmi uspěšne podniky.

Hry konči 28. řijna 2019. Učast byla
obrovska. Sutěžilo se ve vic jak 300
dyscyplinach a sešlo se přes 9000
sportovcu ze 110 zemi... Aji z Česka.
Ti ziskali 26 medajli, včetně 6 zlatych.
Česka medyja o tom neinformovala,
takže ani zlate medajlisty nezname.

Jak bylo zjištěne při pozdějšim zku-
mani pokaženych osob, prvni přiznaky
onemocněni se ve Wuchanu objevily
o dva tydny později po skončeni her.

22. listopada 2019: Měsic po skon-
čeni her investuje největši amerycky
investyčni fond Bridgewater 1,5 mili-
ardy dolaru do sazky, že do měsice
března dojde k masivnimu poklesu na
akciovych trhach. Ne jeden a pul mi-
lijona. Jeden a pul miliardy! Kurňa, ti
synci su skoro tak dobři jak ti, keři
v srpnu 2001 spekulovali na masivni
pokles cen akcii leteckych společnosti, že?

leden 2020: blbě uvařeny vietnamsky netopyr se
vzpamatoval, uniknul Čiňanovi z polivky a na svoji
cestě na Zapad navštivil Iran, kde nakazil nejvyšši
představitele režimu a Italiu, kde lital po alpskych
střediskach. Země, kere se nechtěly podilet na čin-
skem hospodařskem zazraku minul. Ty navštivil
jeho bracha, slabši netopyr.

unor 2020: oba blbě uvařeni netopyři navštěvuju
všechny země světa, ruši letecku dopravu a zavi-
raju hranice

březen 2020: česka lekařka z nezavisle labora-
toře Soňa Pekova slovama, kere pochopi aji oby-
čejny Ostravak, dobře popsala to, na co přišla při
pruzkumu teho virusa. Taky virus vytvořeny na-

hodně přirodou ještě neviděla. Aniž by obvinila Či-
ňana, Ameryčana nebo Rusa, označila mutaci za
velice "atypickou". Imunolog Svoboda nevyloučil
unik z laboratoře, pravděpodobně činske.

Reakce byla překvapivě rychla, ale hlavně přišla
ze strany, odkud by to člověk nečekal. Z Ameryky.
Na serveru Nature vyšla plamenna obhajoba teho,
že virus je jednoznačně přirodniho puvodu. To je
zajimave - v Čině blbě uvaři netopyra, česka děvu-
cha naznači, že to nemuselo byt z netopyra a Ame-
ryka hned reaguje. Tu mi cosik nesedi. Tajak ti naši
fotbalisti, když se jich reporter zeptal na ty kurvy
na pokoju, kere pry měly stat dva tisice na hodinu
a ten prosťaček vyskočil, že to neni pravda a mi-
mochodem, ta cena tež neodpovida...

Medyja začinaju přesvědčovat svět, že virus
nebyl zrobeny v laboratoři. Tady je česka verze.

Tuž tak to je. A zatimco se zabyvame hadrama
přes pysk a hladově čumime do ztemnělych vy-
kladu zavřenych hospod, na muslimsko-křesťan-
ske hranici probiha valka, o keru se medyja už tři
tydny kvuliva temu kurvoviru nezajimaju...

duben 2020: eurohujeři začinaju dyskutovat
o rychlem prosazeni "zelenych udělu" do narod-
nich ekonomik.

Už je na čase, aby kdosik teho netopyra uvařil
pořadně, co?

7. 4. 2020
Vyšlo na blogu Ladislava Větvičky 30. 3. 2020.
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**************************************
Stručně o mně
Jan Valný (*1958)
Pracuje jako dělník v Praze. V letech 1992-2006 vydal sedm samostatných básnických sbírek: Pohozená

jitřenka, Co zbývá, Čas zhasínat, Vývrtka, Písek z Westerplatte, Protivec, Dvacet.
Poté se naplno ponořil do tvůrčí spolupráce s Denisou Jaňourovou, jejímž prvním plodem se stala bás-

nická sbírka Šachovnice, následovaly sbírky Až se rozední a Kolo-běhy. Poslední dvě jmenované sbírky
jsou k dispozici na webové stránce: www.DaW.wbs.cz

Po přestěhování do západních Čech v říjnu 2011 vytvořil ve spolupráci se zpěvačkou Bárou Zemanovou
rozsáhlý sedmidílný básnický projekt TVRZE, do něhož se později zapojila i Denisa Jaňourová. Po něm
následovaly 4. a 5. společná sbírka s Denisou Jaňourovou Čas navíc /Za naší tvrzí/ a Poprvé poslední
dech a poeticko-politicko-lyrická road-movie o cestě do pekla Konečné určení. Toto vše lze nalézt na
www.vdohledutvetvrze.blog.cz.

Na jaře 2013, v souvislosti s dokončením 6. společné sbírky s Denisou Jaňourovou Kostka rubikonu,
byly dřívější stránky www.DaW.wbs.cz zrušeny a všech šest společných děl básnického tandemu DaW
bylo soustředěno na nově zřízené www.rubikon.estranky.cz

Zdroj: www.psanomagdalene.blog.cz/1005/strucne-o-mne
*********************************************
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny. Děkujeme vám za společně strávené roky!
***************************************

OTEVŘENÝ DOPIS
Nemilovaný Státe,
Ač je mi 62 let a pobírám už důchod, neprosil

jsem se tě, abys mne chránil před koronavirem.
Naopak tě důrazně žádám: Ctíš-li neodolatelnou
potřebu buzerovat, sekýrovat a zakazovat, jakož
i zasahovat lidem do jejich nejintimnějších sfér
a rozvracet soukromé podnikání, nečiň tak mým
jménem!

Svého času jsi mne železnou oponou a všudy-
přítomným ideologickým balastem chránil před im-
perialismem. Chránil, chránil, ale neuchránil.
A ukázalo se, že na druhé straně železné opony se
žilo nejenom na vyšší materiální úrovni, ale hlavně
mnohem svobodněji...Tato osobní zkušenost mi vy-
tvořila dostatečnou intimitu proti tvým aktuálním
plkům a svodům.

Donedávna ses zaklínal Demokracií, Svobodou
a Lidskými Právy. To vše se zhroutilo rychleji než
hradby Jericha pod náporem decibelů z Jozueho
trub.

Jako při rapid striptýzu všichni, kdo chtějí vidět,
vidí, že jsi přesně tím, co o tobě učil Lenin: Utlačo-
vatelským nástrojem vládnoucí třídy vůči třídám
porobeným. Tečka.

Ani Lenin však nedohlédl do současnosti a netu-
šil, že se proměníš, Státe, v pouhopouhou jednu z di-
vizí Agrofertu cestou personální unie. A že ke tvým
původním represivním funkcím přibyde funkce pe-

něžního ložiska, odkud budou zdánlivě neomezené
zdroje přečerpány do kasy výše zmíněné firmy.

Vyměnit ústavně zakotvenou vedoucí úlohu ko-
munistické strany za vedoucí úlohu Agrofertu a na-
hradit Jakeše Burešem očividně nebyl od Nás Dole
nejprozíravější tah. Zvláště když Burešovi podrž-
taškové se legendárnímu komikovi z Červeného
Hrádku co do IQ a kompetentnosti směle vyrovnají.

Ještě jednou, Státe: Neztotožňuji se s tebou,
nejsi -můj- stát!!! Ztělesňuješ pro mne cizí, mně
nepřátelskou moc, jejíž naduté zupáctví sice
musím skřípěním zubů snášet, abych se nestal
obětí represí, ale kterou nenávidím a při první pří-
ležitosti jí s gustem vrazím kudlu do ledvin a ra-
zantně jí zatočím. 

A třebaže jsem býval navýsost disciplinovaný
volič, odteď tě už nikdy nebudu legitimizovat tím,
že bych se voleb zúčastnil! Zúčastním se až revolty
či revoluce proti tobě. A ta přijde, protože ty sám ji
svým zpupným zasahováním do životů Nás Dole
přivoláváš.

Na svůj důchod jsem si celoživotní tělesnou
prací poctivě vydělal, ten není, Státe, žádným mi-
lodarem od tebe. A tak od tebe nechci nic krom je-
diného: VYLIŽ MI PRDEL!!!

Jan "Woodooman" Valný, 
undregroundový básník 22. 4. 2020 

(Publikováno v původním znění bez provedení
korektur)
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*Jako aktivní odpůrce minulého režimu jste pat-
řil do okruhu českého disentu. Podobně jako vy,
i spousta dalších disidentů dostala po listopadu
příležitost. Vaše cesty se ale brzy rozešly a dnes si
nemůžete přijít na jméno. Proč jste se stal disiden-
tem i mezi disidenty?

Někteří se domnívají se, že to je samo o sobě
nějaká zásluha, že byli proti, nebo se tvářili, že jsou
proti minulému režimu. Myslí si, že mají být bráni
automaticky s úctou, ať činí cokoliv. Například ob-
last obrany a bezpečnosti státu, okolo které jsem
se tehdy motal, jsem si představoval úplně jinak
než pan Ruml nebo pan Havel a jiné podobné
osoby, se kterými jsem hodně přicházel do styku.
Pochopil jsem, že jejich zájem není totožný se zá-
jmem českého státu. Postupně naopak vycházelo
najevo, že prosazují zájmy jiného státu či států.
Dnes už je velmi jasně patrné, že byli motivováni
ze zahraničí. 

*V 90. letech jste se dostal až na post policejního
prezidenta. Jak to na vnitru vypadalo?

Situace byla velmi divoká a nepřehledná, pro-
tože se tak trošku přestávalo už na začátku 90. let
rozlišovat, kdo je kdo. Lidé byli sice formálně, ofi-
ciálně zařazováni do nějakých skupin, ale tak
snadné to nebylo, protože tady byl dlouhodobě
před listopadem 1989 připravován převrat a různí
lidé hráli různé hry. Je to jako vlézt do klubka zmijí,
kde kdekdo něco předstírá. Postupně člověk zjiš-
ťoval, že o to, co se proklamuje navenek, ani tak
nejde. 

*Můžete být konkrétnější? 
Začal jsem se zajímat o to, co se vlastně před li-

stopadem dělo a proč, chtěl jsem se hlouběji po-
dívat na naši minulost. V tom okamžiku jsem začal
překážet. Zjišťoval jsem okolnosti, občas se dostal
do archivů. Některé byly vybrakované. Bylo jasné,
že se musí něco zamlžit – a to v mnoha věcech a
v mnoha patrech. Například z Ostrovní ulice, kde
byl archiv starých materiálů Státní bezpečnosti
ještě z 50. let, odjely dvě naložené Avie již v roce
1988, kdy už byla v běhu příprava převratu. 

*Kam jely? 
Na sovětské vojenské letiště. Na Správě vývoje

automatizace SNB na Pankráci, kde byly tehdy po-
čítače, o jakých se nám ještě ani nesnilo, se také

ztratil magnetický
záznam, který se
jmenoval Centrální
poznatkový fond.
Na tomto nosiči
byly všechny infor-
mace o lidech, kteří
byli nějakým způ-
sobem exponovaní.
Ten se taky odvezl.
Mimochodem, zau-
jalo mě v prosinci
1989 třeba i to, že u těchto věcí, o kterých jsem
mluvil, pracovala dáma, která se poté přesunula na
pracoviště, které vydávalo lustrační osvědčení.
Všechno bylo “ošetřeno“. 

*Přesto jste pokračoval v hledání dál? 
Ano, zajímalo mě také, jak to bylo s privatizací

Lucerny a pak jejím prodejem Chemapolu. Tam
jsem ale tvrdě narazil. Na jednom koncertě, řadu
přede mnou, jsem zřetelně slyšel, jak se Václav
Havel ptá Jana Rumla, kdy už mě konečně vyhodí.
Z archivů mizely další a další věci. 

*Asi bychom se divili, kdybychom se dozvěděli
pravdu o ikonách demokracie, ale i komunismu… 

Uvědomil jsem si, že paměť a nezkreslená his-
torie jsou velmi důležité. Například proto, abychom
pochopili, proč někteří lidé konají tak, jak konají.
Proč často působí například v takzvaných nezis-
kových organizacích a proč jsou tak obletováni
a mají takový prostor v médiích. Kdyby se o těch
věcech mluvilo, bylo by mnohem jasněji. To se
dělo v celém východním bloku po pádu železné
opony, a je třeba pochopit, že celý ten proces
všech těch převratů - protože já tomu nemůžu
říkat revoluce - byl domluvený z obou stran. Na
jedné straně je dobře, že nedošlo k žádnému kr-
veprolití, na straně druhé se lidé, kteří nesli zod-
povědnost za obrovské špatnosti, s klidem ujali
odpovědnosti v novém demokratickém státě.
Jasně že nejde všechny lidi vyměnit, tomu rozu-
mím, ale musí se říct, co se stalo. A ne potom honit
lidi na nižších úrovních a dělat z nich nějaké zá-
stupné oběti a snažit se tím odvést pozornost,
a mediálně celý převrat zastřít, aby nepadlo po-
dezření na hlavní skutečné aktéry. 

JSME KRMELEC EVROPY
Rozhovor MILANA VIDLÁKA se STANISLAVEM NOVOTNÝM
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*Naznačoval jste, že šlo o připravenou změnu
poměrů, nikoli o svobodu vycinkanou klíči. Co se
tehdy vlastně stalo?

Systém socialistického tábora kolaboval. Jedna
z výrazných motivací byla, že lidé, kteří mohli jezdit
na Západ, zpravidla rozvědčíci všeho druhu, apa-
rátčíci, lidé, kteří měli nějaká privilegia, zjišťovali,
že se žije podle jejich názoru mnohem pohodlněji
a lépe v západním světě. Oni byli zároveň u infor-
mací a obrovského znárodněného majetku a uvě-
domovali si, že jsou sice jeho správci, ale nemůžou
si na něj sáhnout. Po dlouhém sledování situace
velmi rádi přistupovali na změny, které symbolizo-
val a odstartoval Michail Gorbačov. Ale bylo to
oboustranné, protože Západ se také dostal do
krize, což dnes vidíme velmi plasticky. Najednou
se tady objevilo obrovské teritorium, které bylo
lačné po spotřebě západních výrobků, a bylo
možné jej celé zaplnit, a tím oddá- lit některé pro-
blémy, například s nekrytou měnou a zadlužeností.
*Takže oboustranně výhodný obchod? 

Ano. Privilegovaní lidé, kteří byli blízko důleži-
tých informací, se stali privatizátory majetku
v těchto zemích, a po dohodě je přeprodávali lacině
nadnárodním korporacím. V tomto procesu došlo
k odměnění lidí, kteří převrat zajišťovali, a zároveň
k uspokojení těch, kteří byli rádi, že získali a obsa-
dili nové teritorium. 

*Jak to bylo mezi disidenty? Ti netušili?
I mezi nimi byla privilegovaná kasta lidí, kteří

se tvářili jako disidenti, ale byli schopni spolupra-
covat víc, než bylo potřeba, s minulým režimem,
a pak i s tím novým. Řada lidí to ale myslela vážně,
byli třeba na nějakém okresním městě a chtěli
s tím něco dělat a svůj boj prohráli třeba až do zni-
čení rodiny, byli úplně vyřazeni ze společnosti.
Kdežto někteří privilegovaní, zvlášť v Praze, přijí-
mali značné finanční prostředky ze zahraničí pod
dohledem Státní bezpečnosti. A pak v tom pokra-
čovali. Tady se samozřejmě nedaly jen tak konspi-
rativně zavážet peníze bez této kontroly. To je velmi
naivní a hloupá představa. Pokud někdo udržuje
veřejnost v takovéto naivitě, tak má k tomu důvod.
Pan George Soros se dnes rád hlásí k tomu, jak
podporoval Chartu 77 nebo v Polsku Solidaritu. 

*Slyšel jsem mnohé nářky politických vězňů,
kteří si stěžovali, že peníze určené jim do vězení
nikdy nedorazily, protože je „privilegovaní“ rozfof-
rovali za alkohol, drogy a rock and roll. Je to
pravda?

Těch stížností je celá řada, ale to by se muselo
řešit přímo s těmi, kteří ty prostředky přijímali. 

*Bylo něco, co vás v archivech překvapilo? 
Ani moc ne, protože ti lidi se stejně časem pro-

zradili chováním sami. Jen mi potvrdili můj odhad.
Malují si svůj portrét dlouhodobě. Někteří ale pra-
covali pod velikým tlakem a nedovolím si soudit
například ty, kteří byli naverbováni v 50. letech ve
vězení. 

*Ve funkci policejního prezidenta jste moc
dlouho nevydržel… 

Rok a půl. Celkem jsem na vnitru strávil čtyři
a půl roku v různých pozicích. Už mě nebavilo pře-
hrabovat se jen v archivech a minulosti, chtěl jsem
dělat i něco praktického. Dostal jsem od ministra
úkol, abych zastavil nárůst trestné činnosti. Když
jsme se potom loučili, neboli když mě vyhazoval,
tak jsem mu předložil všechny ty papíry, ze kterých
vyplývá, že v roce 1994 kriminalita poprvé od roku
1989 dokonce výrazně klesla a zvýšila se objasně-
nost trestné činnosti. V dalších letech až do roku
2000 kriminalita opět stoupala. Jan Ruml seděl
proti mně, nedokázal se mi podívat ani do očí, kou-
kal někam do horního rohu místnosti a povídá:
„Musíš si uvědomit, že politika je iracionální.“ 

*Vy jste vlastně byl za komunismu někdo, komu
se říká občanský aktivista. Dnes jste jím taky. Pí-
šete články, mluvíte v některých necenzurovaných
médiích a internetových rádiích, posíláte maily,
pořád burcujete ke změně. To, čemu se dnes říká
občanský aktivismus, ale často moc občansky ne-
vypadá a aktivisté mají mizernou pověst…

Pověst jim zkazili politickou mocí placení akti-
visté. Když něco vzniká shora a ne přirozenou ces-
tou, tak je to vždy problém. Obzvlášť pokud se do
toho pumpují peníze z veřejných rozpočtů, nebo
dokonce zahraniční prostředky. To jsou takzvané
politické neziskové organizace, které se míchají do
politiky způsobem, který je nepřijatelný. Snaží se
nahradit politické strany, ideologizují, a ať už si do
vínku napíšou cokoli, vměšují se do něčeho, do
čeho nemají. Často navíc kopou za cizí zájmy. Je
to na hraně zákona a mělo by se to řešit. Nehod-
notím neziskovky, které někomu nebo něčemu po-
máhají a vznikají zdola, to je úplně jiný příklad. To
jsou nezpochybnitelné a důležité věci. Představa
neziskových organizací, zakládaných shora podle
Václava Havla, ale není žádná občanská společ-
nost. Vezměte si organizaci jako Člověk v tísni.
Hned na začátku se vymyslela finta, jak ho napojit
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na veřejné peníze – proto vznikl při
České televizi. Tímto způsobem se
dostal hned k veřejným penězům
a pak si budoval dál svoji pozici.
Nejprve dostal peníze ze Spoje-
ných států a postupně ukrajoval
stále větší krajíc ze státního rozpo-
čtu. A to si nemyslím, že je v po-
řádku. Činnosti, které se takto
podporují, může rovnou stát vyko-
návat sám. Není důvod žádného
outsourcingu nějakým Člověkem
v tísni, který je nakonec vůči státu
neodpovědný a vykonává navíc ně-
jakou podivnou agendu v zahraničí, jež je poměrně
nejasná a neprůhledná. Existují i podezření, že
někde dochází k distribuci vojenského materiálu
a že se tedy vždycky nejedná třeba jen o stavbu
nemocnic. 

*Slyšel jsem od kamarádky, která pracovala na
zahraniční misi takové neziskovky, různé his-
torky… Nic se ale zatím neprokázalo. Teď Člověk
v tísni rozjíždí nový projekt ve školách – bude čes-
kým dětem vysvětlovat, co jsou dezinformace,
komu mají věřit a na kterou stranu se přiklonit. Na
vymývání dětských mozků najali nejlepšího youtu-
bera Kovyho. Jak je něco takového možné?

Tady už by bylo na místě zamyslet se nad trest-
něprávní odpovědností ministrů, kteří přidělují na
takové věci peníze. Je třeba vědět, kdo takové věci
odsouhlasil. My přece máme dát do pořádku škol-
ský systém, a ne že nám tam bude někdo z boku
sunout svoje představy, jak má vypadat vzdělávání. 

*Jako dezinformace se dnes označuje každý od-
lišný názor a zveřejnění něčeho, co se nehodí. Vy
jste zakládal Asociaci nezávislých médií, jež se tím
zabývá a vystupuje proti cenzuře. Co vás k jejímu
založení vedlo a co je jejím cílem? 

Cítím obrovské omezování svobodného infor-
mačního prostoru, dnes zejména toho interneto-
vého, a tu strašlivou manipulovatelnost. Jde mi o
to, aby ten prostor zůstal otevřený názorům, pozi-
cím, informacím, které jsou třeba jiným nepoho-
dlné, ale pro mě je to vizitka toho, jestli je
demokracie životaschopná nebo není. Protože jak-
mile se začne omezovat, přestává platit voltairov-
ské „nesouhlasím s tím, co říkáte, ale do krve se
budu bít za to, abyste to mohl říkat“. Pokud se
omezuje svoboda projevu, demokracie končí, to je
jasné. Tady kdekdo vyčítá nějakému webu, že zve-

řejňuje takové či onaké informace, ale pokud ty in-
formace nenaplňují skutkovou podstatu trestného
činu, tak ať si říkají, co chtějí. A jestli s tím má
někdo problém, ať argumentuje a hádá se o to, co
je pravda a co není, ale ne aby tlačil na to, ať se
konkurenční názor zakáže, omezí a ostrakizuje.
Pokud to ještě někdo dělá za soukromé peníze, tak
dejme tomu, ale pokud tak činí za státní, anebo
ještě hůř za peníze ze zahraničí, jako se to děje
v případě Člověka v tísni, Evropských hodnot a po-
dobně, no tak to je zkorumpovaný člověk či orga-
nizace, jelikož jde za žold proti svobodě slova, proti
demokracii. 

*Mluvili jsme o politických neziskovkách, ale po-
dobně fungují i takzvaná “nezávislá“ a “svobodná“
média hlavního proudu. Jejich politická agenda je
stejná jako u neziskovek, prosazují nesmysly jako
třetí pohlaví, masovou migraci a protiruskou pro-
pagandu. Vypadá to jako z jednoho vrhu…

Samozřejmě že tu jsou nadnárodní programy,
které jsou často oficiálně šířené z Evropské unie,
protože jsou žádoucí a přijatelné pro současný es-
tablishment. Tomu establishmentu se poddávají
i média, protože pokud se nebudou poddávat,
budou mít problémy. Někteří mají už konkrétní
představu, co smějí a nesmějí, protože jim bylo vy-
hrožováno jejich šéfy a těm zase jinými šéfy, jiní
páchají sami na sobě autocenzuru, protože tuší, že
kdyby se pustili jinou cestou a začali vysvětlovat
třeba to, že genderová ideologie představuje vy-
myšlenost, která nesouvisí s ničím, co by bylo po-
depřeno seriózním výzkumem a co by dávalo
smysl v existenci lidské pospolitosti, alespoň v po-
době, v níž je dnes uplatňována, měli by problémy.
Lidé cítí, že kdyby šli proti, narazili by a mohli taky
skončit. Existenční nutnost nebo pud jim velí, že
nepůjdou proti proudu a nechají se unášet. 
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*Chápu, že někdo, kdo má rodinu či hypotéku,
nebude riskovat a mlčí. Ale rozmohla se vrstva ja-
kýchsi novodobých svazáků jako odněkud z 50.
let, kteří jsou tak aktivní v bonzáctví, podlézání
a šíření hovadin, že mě to vede k otázce: Opravdu
tomu, co hlásají, věří?

Velká část těchto lidí je napojena na nějaké pe-
nězovody. A na ně se pak samozřejmě nalepí
spousta najivů. 

*Funguje současný režim podobně jako minulý?
Tedy že je zde skupina, která je z materiálních, ka-
riérních či společenských důvodů ochotná udělat
cokoli, pak ta, která je proti a kterou se systém
snaží umlčet, a mezi tím mlčící většina? Liší se jen
kulisy? 

Je to podobné. A aby se to celé potvrdilo a le-
gitimizovalo, zase se mění školní osnovy. U hu-
manitních oborů se mění učební programy tak, že
se stále snižuje jejich úroveň a zaplňují se víc a víc
ideologickými školeními pro různé politology a so-
ciology. Podobné vzdělávání už nelze brát vážně.
Je vidět, že se soustavně pracuje na tom, aby lidé
dobře sloužili. Vzniká poloprivilegovaná, ale slu-
žební kasta. Potřebovali jsme od roku 1989 nějaký
odstup. Ten už teď máme, a stále jasněji se jeví,
že za využitím krize Východu byla krize Západu.
Krize Západu se spojením obou bloků pouze od-
dálila. Ekonomicky se podařilo rozšířit odbyt
a částečně zničit konkurenci, šlo o využití zdrojů
na Východě, hmotného i lidského potenciálu.
V současnosti ale už ani to nestačí, a tak se roze-
hrává další hra, která s tím úzce souvisí: války
v severní Africe či na Blízkém východě. Hledají se
nové a nové metody, jak čelit vlastní krizi. V tomto
případě jde o to, aby se podařilo roztočit ještě více
kola zbrojního průmyslu, aby se podařilo získat
nové zdroje, aby se podařilo fiktivní bankovní svět
znovu napumpovat. A tak se třeba zničí území,
které je pak potřeba obnovit. Ale to nepůjde do-
nekonečna. Establishment má totiž zároveň strach
z vlastních obyvatel. Krize se prohlubuje a má
různé aspekty. Pro lidi je například viditelná ma-
sová migrace a umělé sociálně-náboženské kon-
flikty, které se rozhořívají v západní Evropě.
Vymýšlí se, jak uživit ten potěmkinovský blahobyt,
zaměstnat populaci novými problémy. Demokracii
se utahují šrouby. 

*To, co platí pro Evropu, platí i pro upadající im-
périum Spojených států. Proto je Západ tak po-
sedlý Ruskem, zemí s největší zásobárnou

nerostných surovin na světě, a snaží se uchvátit
země od Iráku přes Afghánistán po Venezuelu?

Ano. Rusko by se samozřejmě hodilo. Ale stačí
se podívat do Afriky, co se dělo celou dobu tam. Ta
zvěrstva, kterých si nevšímáme, protože jsme se-
bestřední. Svět je v plamenech. Ale to, co se stalo
v naší zemi, bude mít samozřejmě velké důsledky.
Třeba to, že jsme odevzdali 70 procent průmyslu
do Německa, nebo že si naše strategické firmy
porcují velmoci… 

*Jaké ty důsledky budou? 
Jde o odliv našeho bohatství. Jestliže se tady

vyrábějí škodovky, ale je to Volkswagen, znamená
to, že se účetně vykáží v Německu jako finální vý-
robek, přestože vznikl tady. Co z toho vyplývá? Že
peníze tečou do Berlína. Ty takzvané benefity z Ev-
ropské unie několikanásobně převyšuje odliv
peněz opačným směrem. Do starých zemí EU tak
odevzdáváme daleko více, než dostaneme. 

*Jako kdybych vám sebral tisícovku a pak vám
milostivě stovku půjčil... Nejsme ale jenom ekono-
mická kolonie, probíhá zde i sociálně-inženýrská
globalizace, která zasahuje do života rodin, jež
ovlivňuje smýšlení jednotlivců, převrací hodnoty.
Proč nestačí to ekonomické drancování? 

Kapři, kteří jsou na civilizační devastaci zainter-
esováni, si nechtějí ale vypustit rybník. Různé ne-
ziskové organizace se tak navíc začínají chovat
jako média. Nová média. To je nová situace. Weby
jako Evropské hodnoty, Manipulátoři, Demagog,
Hlídací pes, Neovlivní, budované za prapodivné
prostředky, jsou vehementně podporovány z růz-
ných dotací jenom proto, aby se účastnily propa-
gandy. Tím se také odvádí pozornost od toho, že
jsme krmelec Evropy, kolonie globalizátorů. Je
třeba pochopit v souvislostech, jak všechno ce-
lostně probíhá. Ale to nestačí. Pak je třeba jít
a začít něco dělat tady a teď. Nepřítel ve starověku,
když chtěl pokořit a zničit nějaký národ, tak poté,
co dobyl jeho území, znásilnil jeho ženy, případně
muže popravil. Chci-li zničit nějaké společenství,
musím zaútočit na národ a rodinu, na identitu. To,
co se děje u nás, je útok na rodinu, na společenství,
kde se cítíme nejbezpečněji a s nímž se ztotožňu-
jeme. To, že se ty vazby záměrně rozrušují, má způ-
sobit, aby rodina nedržela pohromadě, aby bylo
národní společenství oslabeno. Sociálně-inženýr-
ský útok je veden proti těmto společenstvím,
s cílem atomizovat společnost, aby tu zbyli jen osa-
mocení, ovladatelní a ještě křehčí jedinci, kteří
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Misi EU v Mali povede český generál
JAN POLÁČEK

Mainstreamová média prezentují jako prý obrov-
ský úspěch české armády, že vojenskou misi Evrop-
ské unie v Mali povede od 12. června 2020 po dobu
6 měsíců český brigádní generál František Ridzák
s pravomocí velitele strážní jednotky... Do čela zápa-
doafrické mise se 600 unijními vojáky jej jmenovala
Rada Evropské unie.  Plán je do velitelského štábu
v Mali vyslat 40 českých vojáků.

Napadá mě jen otázka z jinak mizerného filmu Pe-
líšky... „A komu tím prospějete?" 

Když člověk zapátrá na internetu trochu podrob-
něji, tak zjistí, že tam (jaksi paralelně) hlídáme ne-
přímo i uranové doly v sousedním Nigeru nedaleko
hranic právě s Mali, které patří (neo)koloniální Francii a ta si odtud zásobuje uranem svoje jaderné elek-
trárny. Hlavním úkolem mise EU přitom bylo a nadále údajně i je pomoci při budování a výcviku malijské
armády, bojující v zemi s islámskými džihádisty. Naši vojáci budou bohužel sloužit v Mali v rámci mandátu
schváleného naší vládou i parlamentem. Česká armáda by na jeho základě mohla do země vyslat až 120
vojáků.

Takže za naše peníze naše armáda zároveň, leč vlastně především, hlídá bohaté a mocné Francii její
ekonomické zájmy. To vše se děje po stažení francouzské intervenční armády, která do Mali vstoupila
v rámci vojenské, údajně protiteroristické operace, nazvané příznačně Serval. (Serval stepní či pouze
serval je africká kočkovitá mrštná šelma). Paříž tehdy mazaně provedla nenápadnou mrštnou intervenční
odbočku, kdy uprostřed malijské vojenské kampaně vyslala speciální komando do Nigeru k ochraně tam-
ních uranových dolů společnosti Areva. Mimochodem to vyřazeného účastníka tendru na dostavbu ja-
derné elektrárny Temelín (JETE). Ovšem tímto vedlejšákem svých commandos v Nigeru frantíci jen
poodkryli základní ekonomický a geostrategický cíl svého (post)koloniálního angažování se v oblasti.

Velmi chudý Niger je (jaký to paradox) čtvrtým největším producentem uranu na světě. Francie pro
sebe získává tři čtvrtiny elektrické energie z jaderných elektráren, přičemž třetinu uranu do nich dováží
právě z dolů poblíž města Arlit v severním Nigeru, nalézajících se v blízkosti hranice s Mali.

V samotné Mali jsou ložiska uranu poměrně malá, na rozdíl ovšem třeba od zlata…  
Do mysli se člověku neodbytně vkrádá otázka: Je opravdu naše Česká republika již jen takovou ubohou

neokolonií a slouhou Západu? 
Novinky Seznamu tuhle českou vojenskou aktivitu navíc ještě vykládají jako veliký úspěch naší armády,

což ale znamená, že své čtenáře mají za naprosté tupouny... Je to hloupé tím více, když se přece ještě
mnohé dá na netu zjistit a pravda pojednou vyplouvá na povrch, jako olej na vodu.

9. 6. 2020
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budou vydáni na milost systému. V podstatě otroci.
Cihly ve zdi. 

*Jak se dá tomuto rozkladu čelit? 
Mluvit, informovat a vysvětlovat. Musíme nej-

prve rozumět. S tím ale zase souvisí snaha tyto in-
formace potlačit, monopolizovat média a podřídit
je jedné ideologické představě, a snaha omezit
hlas volajících na poušti. 

*Něco optimistického na závěr by nebylo? 

Lidi jsou jenom lidi. I ti nejrůznější manipulátoři
a globalizátoři ztrácejí nervy a dělají chyby. A na-
děje je i v tom, že existují lidé, i když je jich hrozně
málo, kteří jsou vzdorovití, odhodlaní a vzepřou
se. Začnou sice dělat věci, které jsou pro ně fi-
nančně nevýhodné, ale přesto je nakonec udělají
a zaujme to ty ostatní, kteří se pokusí je napodo-
bit. 

Zdroj: měsíčník Šifra 03 / 2019

Se
rv

al
. F

ot
o 

ar
ch

iv

Lipa_02_2020_LIPA  17.08.20  19:11  Stránka 77



Rodí se nový svět: Co to bude?
Výhody znárodnění 
PAUL CRAIG ROBERTS 

Z mnoha stran slyšíme, že svět po
COVIDU-19 bude jiný. Takže ta
otázka je přirozená. Jiný v čem?
Bude lepší nebo horší? Elity tvrdě
pracují na tom, aby byl lepší pro ně
a horší pro nás ostatní. Důkazů
o tom je přehršel. Velcí hoši se mají
zachránit a jejich dluhy mají být vy-
mazány. A my dostaneme zvýšené
dávky v nezaměstnanosti. Big
Pharma spatřuje v koronaviru ob-
rovské zisky, vláda víc moci lidi kon-
trolovat a řídit. 

Avšak tato nerovnost v ekono-
mickém smyslu je jen částí problému. Vlastní
zájmy ženou například Bila Gatese či Big Pharmu
ke snaze všechny nás naočkovat, všechny naše
pohyby kontrolovat, a to s pomocí domácího pasu,
nazvaného „Očkován, zdraví obnoveno,“ či nějak
tak podobně ale v tomto smyslu, a do praxe se též
mají zavést nové techniky sledování lidí, připomí-
nající označování a sledování zvířat. 

Experti zdůrazňují, že zrovna tak, jako nemů-
žeme být naočkování proti chřipce, protože to by
nás mohlo ochránit jedině od onoho druhu chřipky,
která řádila minulý rok, nemůžeme být smysluplně
očkováni ani proti COVIDU-19 a jiným měnícím se
virům. 

Ale kampaň umlčování expertů se už spustila.
Žádný expertní hlas nesmí totiž stát v cestě zisků,
které očkování slibuje. 

Očkování bylo prostě nadřazeno lékařské péči
a ve stejném duchu Big Pharma, jako sdružení
farmaceutických firem, spatřující velké zisky pře-
devším ve výrobě očkovacích látek (čím více bude
nemocných, tím větší množství očkovacích látek
bude potřeba), umlčuje prostřednictvím své
služky CNN zprávy lékařů o jejich úspěšné léčbě
koronaviru hydroxychlorochinem a azithromyci-
nem, a snaží se potlačit i informace o léčebných
účincích vitamínu C, vitamínu D3 a zinku, pokud
jde o posílení schopnosti organizmu viru vzdoro-
vat. 

Vláda a její bezpečnostní agentury vidí ve stra-
chu lidí z onemocnění virem slibnou příležitost za-
vést další omezující opatření, stojící už mimo
občanská ústavní práva, i další možná ještě tvrdší
omezení svobodného projevu. A obranyschopnost
svobody tomuto tlaku vzdorovat ubývá každým
dnem. 

Nejrozmanitější popisy tohoto neradostného
stavu si můžeme přečíst na internetu, ale jenom
číst a nic nedělat nemůže být cestou k nápravě. 

Ta je na nás. 
Zůstaneme-li demoralizováni a vystrašeni, ne-

můžeme očekávat nic jiného než další zvýšení
moci vlády tak, jak jsme to viděli po 11. září 2001.
A namísto toho, (když už jsme se přece přesvědčili
o totálním a všeobjímajícím selhání západního ve-
dení), nabízí se nám možnost vybudovat života-
schopnější a udržitelnější společnost. 

Selhání vedení je příležitostí pro skutečnou
změnu. 

CNN, The New York Times a zbytek kontrolova-
ných hlavních médií nám každý den vyprávějí
o tom, jaký vzorný příklad selhávajícího vedení
představuje prezident Donald Trump. Jenomže
selhávající vedení je společné všem US vůdcům
v posledních 30 letech a spočívá v samotném
systému. Protože globální, „sám sebou regulova-
telný“, nenasytností hnaný a bezduchý kapitaliz-
mus nemůže nikdy sdružit lidi do udržitelné
společnosti. 

78

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

So
ch

a 
Sv

ob
od

y 
pl

áč
e.

 S
vo

bo
dn

en
ov

in
y.

cz

Lipa_02_2020_LIPA  17.08.20  19:11  Stránka 78



79

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Selhání vedení spočívá v jeho dlouhodobé ne-
schopnosti, jež západní společnosti učinila zrani-
telnými tím, že v zájmu korporátní honby za
vyššími zisky přestěhovala vysokou produktivitu
a dobře placená zaměstnání do zámoří, a to samo-
zřejmě na úkor příjmů lidi doma v USA. V rámci
těchto snah se do zámoří vyvážela i naše schop-
nost vyrábět léky, masky N95 a další zboží po-
třebné pro naše přežití. Řečeno jinak, stali jsme se
v USA závislými na jiných mocnostech. A stali jsme
se též neschopnými fungovat bez masívního do-
vozu. 

Ať se na tento problém díváte z kterékoli strany,
nemůže vám vyjít nic jiného, než že globalizmus se
rovná rozsudku smrti. Jde k duhu jen bohatým, jen
jim nafukuje kapsy, ale snižuje příjmy domácí
a kupní sílu domácího obyvatelstva. 

Namísto tohoto druhu hospodaření je možno za-
vést i způsob zdravý. Společnosti a banky zakoupí
vláda a bude pak s těmito společnostmi jednat jako
se společnostmi znárodněnými, kterými se de
facto stanou. A jakmile budou tyto společnosti zná-
rodněny, může vláda – na rozdíl od současných
korporací – stvořit peníze, ze kterých bude zaměst-

nancům vyplácet mzdy i zdravotní dávky. Dnes
předpovídané 30 až 40 % nezaměstnanosti v USA,
zapříčiněné koronavirem, se tak bude možné vy-
hnout. Je přece lepší vyplácet mzdy než podpory
v nezaměstnanosti. Jen samotný psychologický
rozdíl bije přece do očí. 

Znárodnění však přináší i spoustu dalších výhod.
Umožní nepochopitelně velkým podnikům, které
vznikly například spojením bank Chase Manhattan
a J. P. Morgan, aby se znovu rozdělily na jednu
banku investiční a druhou komerční. Znárodnění
umožní vládě přistěhovat americkou zámořskou
výrobu zpět domů a spolu s ní učinit z amerického
dělnictva znovu střední třídu. Což by pro americký
lid bylo vítězstvím dvojnásobným. 

Bohužel, existuje u nás tolik dogmatických před-
sudků proti čemukoliv, co na sobě nese i jen stín
socializmu, že i proti promyšlenému a rozumnému
řešení, blízkému socializmu, se v našich americ-
kých hlavách automaticky zvedají stovky bariér. 

Nedokážeme-li je překročit, jsou nám souzeny
ještě horší časy, než jsou ty dnešní. 

13. 4. 2020    
Vybral a přeložil Lubomír Man
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Pravda v USA requiescat in pace
(nechť odpočívá v pokoji)
PAUL CRAIG ROBERTS 

Ve “svobodné a demokratické“ Americe existuje
pouze pravda oficiální – čili lež. Osoba, která řekne
pravdu, je okamžitě odstavena na vedlejší kolej
jako “konspirační teoretik“, “ruský agent“, “ra-
sista“, “antisemita“ nebo kdosi podobný – a to
s úmyslem diskreditovat jak jeho samotného, tak
i to, co říká.

Například když jsem řekl, že Russiagate je vý-
mysl a podfuk, což se později plně po-
tvrdilo, objevila se okamžitě po mém
výroku má webová stránka na anonym-
ním webu PropOrNot a pravděpodobně
výtvoru to CIA či NATO, a to na jeho se-
znamu 200 “ruských agentů (hlu-
páků)“. A Washington Post, který je už
dlouho pokládán za hájemství CIA,
tento seznam následně zveřejnil, jako
kdyby šlo o čirou pravdu. Samozřejmě
s cílem očernit všechny ty z nás, kteří
oficiální výmysly a podfuky odhalují.

Protože jsem zveřejnil závěry vědců,
architektů a inženýrů o 11. září 2001, stal jsem se
“konspiračním teoretikem“. Řečeno jinak, jste-li
disidentem, čili osobou s jiným názorem, než je
názor oficiální, anebo i když o tomto jiném názoru
pouze informujete, nejste ani vy ani vaše informace
- jakkoli reálně by se jevila - tolerováni. Pravda se
stala nepřijatelnou. Před dvěma týdny byl například
široce čtený web Unz Review vyřazen z Facebo-
oku, a to s odůvodněním, že jeho obsah je v roz-
poru s názorem oficiálním. A totéž se přihodilo
webu Southfront. Čímž Facebook, aby ochránil ofi-
ciální vysvětlení, nastoluje fašistickou cenzuru.
A presstitutky a univerzity činí totéž. V Americe
ztratila pravda zkrátka svoji cenu.

Zpolitizovanou se stává dokonce i hrozba na-
šemu zdraví nejaktuálnější, jíž je onemocnění ko-
ronavirem. Jeden by měl za to, že bude existovat
zájem o přesné informace všech léčebných po-
stupů, nabízejících naději na jeho vyléčení. Ale to
vůbec nepřipadá v úvahu. Jestliže jste demokrat,
toužíte po tom, aby ekonomika země zažila díky
viru to nejhorší, což dopomůže k porážce Trumpa

v nadcházejících volbách. A jestliže jste republikán,
chcete, aby se ekonomika spolu se zánikem viru
vzpamatovala přesně v tom okamžiku, kdy by to
Trumpovy naděje na znovuzvolení prezidentem
mohlo co nejvíce posílit. Místo toho by se pozor-
nost měla upínat na přípravu úspěšného hospodář-
ského zotavení, které se udrží a neskončí v nové
vlně koronavirového útoku, jak se to stalo v Číně.

Jestliže patříte ke sdružení farmaceutických
firem Big Pharma, NIH, CDC či jste výzkumným
pracovníkem závislým na grantech z těchto zdrojů,
budete toužit po očkovací látce (vakcíně) proti ko-
ronaviru, nikoli tedy po léku, který by nemoc z něj
léčil. Což v sobě samozřejmě zahrnuje dlouhé če-
kání za předpokladu, že nějaká efektivní a bez-
pečná očkovací látka je vůbec v dohledu.
Hydroxychlorochin (HCQ), zinek a nitrožilně podá-
vaný vitamín C prokázaly v potírání nemoci z ko-
ronaviru svou účinnost, ale byly Big Pharmou
a jejími přisluhovači zle pomluveny a zostuzeny. Ji-
nými slovy, agenda profitu zvítězila nad agendou
zdraví a záchrany životů. Existují dokonce infor-
mace o tom, že Facebook cenzuruje ty zprávy o ne-
moci COVID-19, které nepodporují linii, kterou ve
věci koronaviru zaujal doktor Fauci z NIH (National
Insitutes of Health).

The FDA (U. S. Food and Drug Administration),
vyhlazuje cestu americkému léku remdesivir
s poukazem na to, že hydroxychlorochin, třebaže
už po desítky let bezpečně používán proti malárii,
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Prchněte z New Yorku, dokud je čas
Bude to teď už jen horší PAUL CRAIG ROBERTS

Narodil jsem se v New Yorku a toto mé město nebylo nikdy vyděšenější a méně obyvatelné, než je
dnes. Bojím se, že jsme se ocitli na okraji nové občanské války. Mitchel Feierstein

Mitchell Feierstein je generálním ředitelem Fondu ledovcové ekologie a autorem knih Jak se svět
dostal do téhle šlamastiky, Co se stane příště a Jak se můžete chránit.

Když se setmí, obyvatelé New Yorku se bojí opustit své domovy. Policisté se bojí v ulicích patrolovat
a násilné činy a rabování jsou na denním pořádku, zatímco živnosti všeho druhu krachují. A našim hod-
notám a kultuře byla vyhlášena válka.

Spoluzakladatelka hnutí Na životech černých záleží Patrisse Cullorsová prohlašuje: „Naším cílem je
dostat Trumpa z Bílého domu.“

Tyranští levičáci z Antify se pokoušejí vymazat z našich hlav historii a historické osobnosti zrovna tak,
jak to činí Islamský stát (ISIS), či jak to činili nacisté. A hordy příslušníků Antify jsou vlastně bojovými
oddíly Demokratické strany, které bychom mohli označit za demokratické milice. Proto též Demokratická
strana odmítá odsoudit jak Antifu, tak násilí, jehož se její hrdlořezové dopouštějí.

Redaktorka deníku New York Times Nikole Hannah-Jonesová podpořila rabování a ničení majetku tě-
mito slovy: „Ničení majetku, který je možno nahradit, není násilím“. 

A kampaň starostky Seattlu Jenny Durkanové nazvaná Léto lásky vedla k chladnokrevnému zavraždění
devatenáctitiletého H. L. Andersona jun. Byl zavražděn 20. 6. v nejkriminálnější čtvrti města, kterou sta-
rostka Durkanová zbavila policejního dohledu. Tato starostka později přiznala, že poté, co policie před-
mětnou čtvrť z důvodu své vlastní bezpečnosti opustila, vzrostla zde zločinnost o 525 procent.

O víkendu, zahrnujícího i Den nezávislosti (The Indepence Day), bylo v Chicagu postřeleno 80 lidí,
z nichž 17 na následky zranění zemřelo. Mezi zavražděnými byly i děti, například sedmiletá Natalia Wal-
laceová, kterou brutálně zabili na ulici, policií taktéž opuštěné. Nicméně na ochranu dětí v Chicagu sta-
rostka města Lightfoodová ani poté nic nepodnikla.

Americká mainstreamová média odmítají o těchto znepokojivých jevech referovat. Vybírají si, co říct,
a co ne, anebo rovnou lžou. Žádné médium například nezveřejnilo zprávu o pěti dětech, zavražděných
v USA v rámci hnutí Na životech černých záleží během posledního víkendu. Proč asi?

Střelných zranění v New Yorku v červnu vzrostlo oproti předcházejícímu měsíci o 120 procent a vražd
o 30 procent.

Komentář Escape From New York While You Can vyšel 8. 7. 2020 na stránkách PCR. Vybral, zkrátil
a přeložil Lubomír Man.

může vyvolávat srdeční infarkty. Je to zkrátka
všechno o penězích. Big Pharma přijde o své vý-
dělky a Dr. Fah o své patenty, jestliže k léčbě koro-
naviru bude přizván i HCQ, zinek a vitamín C.

Závod o to, kdo první uspěje s výrobou vakcíny
proti koronaviru, se nalézá v plném běhu, protože
jde o peníze za její patent. Namísto toho by však úsilí
mělo spíš směřovat k testování a zdokolalování toho,
co se jeví být lékem proti progresi viru. Jestliže se
totiž vývoj vakcíny uspěchá, může to znamenat
stejné nebezpečí pro zdraví lidí, jako dnešní virus.

COVID-19 se stal velkým byznysem dnešní
doby pro farmaceutické korporace, pro korupč-
nické právníky, pro poskytovatele pracovní síly,
kteří nyní budou urychleně najímat pracovníky
propuštěné v důsledku situace po koronaviru,
a budou jim nabízet nižší mzdy než těm, kteří si
svá místa  udrželi. Zkrátka mnohému zájmu doba
pokoronavirová poslouží - s výjimkou zájmu ve-
řejnosti.

Vybral a přeložil Lubomír Man
16. 5. 2020
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Trump žádá Putina o pomoc
v ropné válce
MIKE WHITNEY

Donald Trump telefonoval v pondělí ruskému
prezidentovi Vladimiru Putinovi a prodiskutoval
s ním prudký pokles cen ropy, což je katastrofa pro
americký ropný průmysl. Oba lídři krátce pohovořili
o pandemii koronaviru, ale rychle přešli na to, co
Trumpa skutečně sužuje, a tím je produkce ropy.

Minulý měsíc Saúdská Arábie zaplavila trh
ropou, aby donutila Rusko k souhlasu s výrazným
omezením její výroby. Putin, budiž mu to ke cti, vy-
trvale odolával nátlaku Saúdů a zachoval součas-
nou úroveň výroby. Výsledkem je, že ceny prudce
klesly, a to na 18leté minimum (na 20,09 dolarů za
barel), což je výrazně pod hranicí rentability, kterou
potřebují američtí frakeři, aby přežili. Ani ne za
měsíc kapitálově náročný americký průmysl, týka-
jící se břidlicové ropy, prudce klesl, což spustilo po-
plach na Wall Street, a analytici očekávají, že vlna
nedodržení závazků zasadí drtivý úder velkým in-
vestičním bankám. Proto se Trump rozhodl zavolat
Putinovi. Chtěl zjistit, zda dokáže přesvědčit rus-
kého prezidenta, aby snížil produkci.

Stojí za zmínku, že Putin stoicky mlčel, když
Trumpova vláda uvalila ekonomické sankce na
Rusko za údajné aktivity na Ukrajině. Ruský prezi-
dent si nestěžoval ani tehdy, když se Washington
vměšoval do Sýrie, ani na snahy USA blokovat
ruský plynovod do Německa a Bulharska (Severní
proud a Jižní proud). Ale nyní, když teče do bot
Spojeným státům a americké obchodní zájmy jsou
ohroženy, Trump se domnívá, že je maličkost po-
žádat Moskvu o pomoc. Jak řekl jeden kritik: „Vy-
padá to, že Trumpův tým umí trestat a dávat co
proto, ale neumí přijmout potíže.“

Americká média o telefonním hovoru téměř ne-
informovala, což se dalo očekávat, protože neexi-
stuje žádný způsob, jak překroutit mimořádnou
událost, kdy americký prezident Trump zcela zře-
telně a naléhavě požádal „zlého“ Putina o laska-
vost. Ruská státní zpravodajská agentura TASS
shrnula znění telefonního hovoru do stručného pro-
hlášení o třech větách, bez jakýchkoli dalších in-
formací. Zde je výňatek:

„Lídři také diskutovali o současném stavu
světového trhu s ropou. V tomto ohledu byla uči-
něna dohoda o rusko-amerických konzultacích
prostřednictvím šéfů ministerstev energie,“ uvedl
Kreml. „Vladimir Putin a Donald Trump souhlasili,
že budou i nadále v osobním kontaktu.“ (TASS)

Všimněte si, že agentura TASS neuvedla ve zprávě
žádná nepodložená tvrzení a obvinění, jaká se běžně
vyskytují v západních médiích. Vzhledem k záplavě
dezinformací o „ruském vměšování“, které se
během posledních tří let objevovaly na titulních
stránkách novin, by vás mohlo napadnout, že redak-
toři z agentury TASS mohli být kritičtější vůči Trum-
pově gestu, konec konců Trumpův telefonní hovor
silně naznačuje, že Washington je připraven ustoupit
„strašnému nepříteli“ za předpokladu, že dojde k ta-
kovému snížení produkce, jaké požaduje. Agentura
TASS by mohla alespoň nabídnout svůj názor, a to
zejména proto, že mainstreamová média zaujímají
tak nepřátelský postoj vůči všemu ruskému. Oči-
vidně ale ne každý používá média k prosazení své
vlastní omezené politické agendy.

Pár čtenářů si jistě vzpomene na to, jak Trump
pokáral Putina v Helsinkách v roce 2018 kvůli zvy-
šování cen ropy (85 dolarů za barel), přičemž tvr-
dil, že to poškozuje růst v USA. Jak se dalo
předpokládat, Trump měl nesprávná fakta. Důvo-
dem, proč ceny v roce 2018 vzrostly, bylo to, že
Trumpova administrativa zavedla tvrdé ekono-
mické sankce vůči Íránu a Venezuele, což způso-
bilo okamžitý pokles výroby a následný prudký
nárůst cen. USA podporovaly útok na Libyi, což
také přispělo ke zvýšení cen. Sečteno a podtrženo:
Rusko nebylo zodpovědné za nárůst cen v roce
2018, stejně jako není zodpovědné za současné
nízké ceny. V roce 2018 byly problémem americké
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sankce, které přiškrtily dodávky, zatímco v roce
2020 jsou problémem Saúdové. Oni zvýšili pro-
dukci, nikoli Rusko. To neznamená, že Putin ne-
může pomoci se zmírněním celé situace, ale
především to znamená, že oba lídři si budou
muset otevřeně a upřímně vyříkat vzájemné ne-
shody a najít konstruktivní způsob, jak se pohnout
kupředu. To znamená, že bude muset být uspořá-
dán summit, proti němuž usilovně brojí establish-
ment americké zahraniční politiky.

V každém případě je velmi nepravděpodobné, že
by Putin souhlasil se snížením produkce ropy výmě-
nou za zrušení ekonomických sankcí. O tohle mu
vůbec nejde. To, co chce Putin od Washingtonu, je
mnohem komplexnější. Chce, aby se USA znovu při-
pojily ke komunitě národů, a spolupracovaly na ře-
šení důležitých otázek, jako jsou války, pandemie,
šíření jaderných zbraní a globální bezpečnost. Chce
spolehlivého partnera, který bude hrát podle pravidel
a dodržovat mezinárodní právo, který skoncuje s kr-
vavými válkami, rozpoutanými kvůli změně režimu,
který bude respektovat suverenitu jiných národů
a nabídne pomocnou ruku v době globální krize.

Tohle Putin požaduje. Chce spojence, který bude
respektovat zájmy ostatních, spolupracovat na otáz-
kách společného významu a usilovat o vytvoření
spravedlivější a více prosperující globální ekonomiky.

Pokud Trump ukáže, že je ochoten se změnit,
Putin bezpochyby vyvine veškeré úsilí, aby mu po-
mohl. Pokud však Trump bude nadále pokračovat
v americkém přístupu „jdi do toho sám“, nedojde
k žádné dohodě.

Komentář Trump Asks Putin for Help in Oil War
vyšel 1. 4. 2020 na Global Research. 

Překlad Zvědavec.
3. 4. 2020
**************************************
Z diskuze k článku:
Pacholík 80. 3. 4. 2020 8:02
Opravdu převratné informace
Trump se může měnit, jak chce, ale páč je to

jenom další sionistický kašpárek na špagátkách,
tak bude “udržovat chaos.“ Až se znemožní, vy-
táhne ta parta z klobouku dalšího králíka... a dal-
šího... a dalšího… A my budeme čučet s čím dál
utaženější ohlávkou, až chcípneme a naše děti po-
mřou na rakovinu, vakcíny a války, nebo z nich na-
dělají buzny, neboť tak stojí psáno v těch jejich
šílených svitkách.

A kdo si myslí, že ho zachrání Rus nebo Číňan,
je naivní prosťáček. 

**************************************
JaJa 85. 3. 4. 2020 8:17
Putin se bude muset poohlédnout po jiném part-

nerovi...
Chce spolehlivého partnera, který bude hrát

podle pravidel a dodržovat mezinárodní právo,
který skoncuje s krvavými válkami, rozpoutanými
kvůli změně režimu, který bude respektovat suve-
renitu jiných národů a nabídne pomocnou ruku
v době globální krize. IMHO. I kdyby Trump chtěl,
tak nemůže, protože ho deep state drží za koule.
Takže Putin si bude muset najít jiného "spolehli-
vého kámoše"... Blbosti (= ropu) si domluví, ale to
bude tak všechno.

**************************************
Běžny čtenář 176. 3. 4. 2020 8:43
Dobrý článek
Těžko říci, zda to bylo přesně takhle. Když však

jeden shrne poslední dobu a projevy Ruska v ní,
Ruska v čele s Vladimirem Putinem a lidí kolem
něho, vystupuje z tohoto shrnutí a srovnání Rusko
jako podstatně solidnější než USA. Podstatně. 

**************************************
Mika 46. 3. 4. 2020 9:09
Nevím
Tak nevím, nevím. Že by Putin byl tak naivní

nebo natolik chytrý a předem věděl, že spoléhat se
na čestnost a poctivou spolupráci s Američany je
prakticky nemožné.

Trump bohužel nemá absolutní pravomoci
k ovládání USA. Stále tu hraje velkou roli deep
state a zbrojařská loby, kteří tahají za nitky přede-
vším zahraniční politiky.

Spíš mám dojem, že strany Putina je to určité
ultimátum nejen Trumpovi, ale celé USA. Rychle
jednejte, nebo už bude pozdě. 

**************************************
Libertarian 31. 3. 4. 2020 9:20
Nevím 
Z verejných informácií nedokážem posudzovať,

či Putin koná správne. Ovšem, z dlhodobého po-
znania Putinových názorov a konanie VERÍM, že
Putin perfektne vie, aké jeho konanie bude mať
najlepšie dôsledky pre Rusko. Putin má ÚPLNEJŠIE
informácie. Na vysvetlenie USAckeho konania ne-
postačuje klasická politilógia, ani nejaká LOGIKA.
Na vysvetlenie je potrebný jedine PSYCHIATER. 

**************************************
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ROMAN1 109. 3. 4. 2020 9:19
Cože?!
Takže nikoliv "neviditelná ruka trhu", nýbrž zá-

kulisní dohody na nejvyšší úrovni a kartelové ma-
nipulace určují cenu produktu. To jsou verky na
veverky...!! S takovou ten kapitalismus nevybudu-
jeme, soudruzi...

**************************************
Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 95. 3. 4. 2020

20:39
"AMERICKO" JE PODLÁ ZEMĚ
Nyní bych mu to, být Putinem, dal pořádně se-

žrat, panu amíckému prezidentovi. Co Jugoslávie
a Srbsko, co Afghánistán, Irák, Libye, Somálsko,
Egypt, Sýrie, Jemen, Pákistán, Krym, Ukrajina, Ve-
nezuela, Honduras, Ekvádor, Bolívie, Brazílie, Ar-
gentina – a to zmiňuji pouze země, které se jen
v tomto probíhajícím století staly cílem vojenských
útoků, svržení vlád a odstranění těch politických
vůdců, kteří se zájmům USA dostatečně nepřizpů-
sobili? 

**************************************
Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 95. 3. 4. 2020

20:51
TĚM SE DÁ VĚŘIT? DNES JSOU JEŠTĚ HORŠÍ!
Direktiva Allana Dullese. (V letech 1953 až 1961

byl šéfem CIA):
Vše se nějak uspořádá, ale my použijeme

všechno, co máme, veškeré zlato, celou materiální
moc na obelhávání a ohlupování lidí. Lidský mozek,
lidské vědomí jsou přizpůsobené změnám.

Pokud do něj zasejeme chaos, nepozorovaně
lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné a donu-
tíme je těmto hodnotám věřit. Jak?

Najdeme stejně smýšlející lidi, spojence a po-
mocníky v samotném Rusku a jeho satelitech. Krok
za krokem rozehrajeme svým rozsahem grandiózní
tragédii záhuby nejvzpurnějšího národa na zemi.
Definitivně a nezvratně uhasíme jeho sebevědomí.

V literatuře, divadle a ve filmu budeme zobrazo-
vat a velebit ty nejnižší lidské pudy. Budeme vše-
mocně podporovat všechny, kteří budou do
lidského vědomí vštěpovat kult sexu, násilí, sa-
dizmu a zrady, zkrátka veškerou mravní zpustlost.

Ve státní správě vyvoláme chaos a zmatek. Ne-
nápadně, ale aktivně a ustavičně budeme podpo-
rovat panovačnost a aroganci úředníků, korupci
a bezzásadovost. Poctivost a smysl pro pořádek
budou zesměšňovány a jakoby nikomu nepotřebné,
prohlásí se za přežitek minulosti. Hrubost a drzost,

lež a podvod, alkoholismus, narkomanie, zrada, na-
cionalismus a vyvražďování národů – to všechno
budeme pěstovat v lidském vědomí.

Jen málo, velmi málo lidí bude tušit, co se děje.
Ale my je zesměšníme, najdeme způsob, jak je
obelhat a prohlásit je za vyvrhele společnosti.

Budeme vytrhávat jejich duchovní kořeny, vul-
garizovat a ničit zásady národní morálky. Takovým
způsobem podlomíme jejich pokolení za pokole-
ním. Zaměříme se na děti a mládež, kterou zač-
neme demoralizovat, rozvracet a rozkládat. Takto
budeme postupovat.

Vy, kteří jste četli Protokoly, jste jistě poznali, že
jde v podstatě o jejich koncentrát. Výcuc zhuštěný
do několika vět. Můžeme dokument zpochybňovat,
zesměšňovat, zakazovat, stejně jako Protokoly.
Faktem ale je, že je to realizováno do posledního
písmene. Tak teď babo raď…

*********************************
Honi soit qui mal y pense 46. 6. 4. 2020 0:04
Ověřte si prosím nejdřív fakta
O čem spolu mluvili Trump a Putin, to vědí jen

oni sami. Faktem je, že v pátek 3. 4. poskočily ceny
ropy zázračně nahoru, asi v očekávání, že se OPEC
v pondělí 6. 4. možná na něčem dohodne. Ale to je
spekulace, protože ceny mohou klidně spadnout
na 10 USD za barel. Saúdové ani Rusové nevedou
žádnou ropnou válku a ani nezaplavili trhy ropou,
to je blbost, kterou si vymysleli Amíci, aby měli vý-
mluvu, proč jde ten jejich shale fracking, subven-
cován po léta lacinými úvěry, už konečně do kytek.
Výše jmenovaní zvedli produkci asi tak o 3 %. Ceny
přitom klesly o víc než 25 % díky nízké poptávce
v důsledku blížící se hospodářské krize, jakou svět
ještě neviděl.
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Rusové vám život nevezmou,
oni vám ho zničí
PETRA PROCHÁZKOVÁ

Známá novinářka rozebírá ve své glose
obvyklé praktiky ruských tajných služeb,
které agresi vůči českým politikům moc
neodpovídají. O co tedy může jít?

****************************************
Když jsem přijela v roce 1992 poprvé

do Ruska, dostalo se mi jedné poučky,
kterou se řídím dodnes: Nikdy se ničemu
nediv.

A tak když se objevila v českých médi-
ích zpráva, že z Ruska přijel tajemný muž
s kufříkem plným jedu, kterým chtěl otrávit tři
české regionální politiky, nejdříve jsem si vzpo-
mněla na tu poučku a nedivila se. Pak ve mně
ale začaly hlodat určité pochybnosti.

Proč? Například proto, že ruské tajné služby
od roku 1923 zásadně nepoužívají pro své akce
v zahraničí diplomatické krytí. Prostě z praktic-
kých důvodů. Diplomaté chtějí stát mimo tyto
mezinárodní šarvátky a jakékoliv likvidační
akce.

Druhá věc, která je na celé té aféře docela za-
rážející, že ruské tajné služby - použijeme-li je-
jich hantýrku - likvidují zpravidla dva druhy
objektů. První objekt jsou takzvaní zrádci. Tzn.
bývalí kolegové agentů, někdo, kdo se rozhodl,
že přeběhne na stranu nepřítele. I takový člověk
se ocitá na likvidačním seznamu. Nejde o oby-
čejnou mstu. Je to i výchovná záležitost. Aby ti

ostatní viděli, že i když budou mít za sebou 10
plastických operací a bude je chránit samotný
americký prezident, tak my si tě, kamaráde, na-
jdeme! Druhou kategorií jsou lidé, nemusí to být
ani bývalí agenti tajných služeb Ruska, ale lidé,
kteří mají nějakou informaci, která je buď utajo-
vaná, nebo pro ruský stát nepříjemná, ocitnou
se v zahraničí a mohli by ji vyzradit. Nebo vyhro-
žují ještě hloupěji tím, že by ji mohli vyzradit.
I takoví lidé jsou na tom likvidačním seznamu.

A tak mě napadla jiná věc.
A to, že Rusové mohli použít
jednu starou a osvědčenou me-
todu. Oni vám život nevezmou,
oni vám ho zničí. Na to nepotře-
bujete žádného agenta s kufří-
kem, stačí vypustit ve vhodnou
chvíli a vhodným způsobem in-
formaci, že vás chce někdo
zabít. Už do konce života se
naši tři regionální politici budou
ohlížet na ulici, jestli za nimi
nejde tajemný muž v baloňáku
a s kufříkem…

*********************************
Glosa Petry Procházkové je součástí pořadu

Záhady Josefa Klímy, který v premiéře vysílá Te-
levize Seznam každý čtvrtek od 21:00. Archiv
pořadu zde také najdete. A můžete nás sledovat
také na Facebooku.

Seznam Zprávy 
9. 5. 2020
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Den poté, co ruský prezident Vladimír Putin
překvapil členy Rady lidských práv Ruska svou in-
formací o tom, že nějaká neznámá skupina –
pravděpodobně s vazbou na USA – prováděla sběr
lidské tkáně ruských občanů různých etnických
skupin – se ona skupina sama odhalila.

Zatímco někteří pozorovatelé hned odsoudili
Putinovu poznámku jako další pošetilou konspi-
rační teorii, ukazuje se, že byla pravdivá. Onou
skupinou zodpovědnou za sběr biologické tkáně
Rusů není totiž nikdo méně významný než ame-
rické letectvo, přinášející i tentokrát další důkaz
o tom, že tzv. konspirační teorie se snadno mohou
proměnit v konspirační skutečnosti.

Představitel Velitelství výchovy a výcviku ame-
rického letectva (AETC), tvrdil webu Russia Today
(RT), že pro sběr biologické tkáně nebyli Rusové
vybráni záměrně, ale že se tak stalo v rámci vý-
zkumu, který americké letectvo provádí při zkou-
mání lidského svalového kosterního systému.

Rusové poprvé pozvedli obočí v červenci
(2016), kdy AETC vyhlásila výběrové řízení za úče-
lem získat vzorky ribonukleové kyseliny (RNA),
a synoviální tekutiny Rusů, s tou poznámkou, že
všechny vzorky (12 RNA a 27 synoviální tekutiny),
by měly být získány z Ruska a musí být odebrány
Kavkazanům. Americké letectvo dále prohlásilo,
že nebude sbírat vzorky Ukrajinců, aniž by speci-
fikovalo proč ne.

Podle mluvčího AETC Beau Downeyho 59. lé-
kařská skupina Centra molekulárního výzkumu
provádí „lokomotorická studia, zaměřená na
identifikaci různých biomarkerů, spojených
s traumatickými stavy“.

Downey dále ruským médiím řekl, že tato stu-
die vyžadovala dva soubory vzorků: vzorky s na-
kaženým materiálem RNA a synoviální
membrány, a dále pak vzorky kontrolní. A že první
set vzorků pořídila společnost usídlená v USA.

Jelikož ona v USA usídlená společnost získala
první soubor tkáňových vzorků z občanů Ruska,
požádalo americké letectvo, aby i druhý soubor
(se vzorky kontrolními), byl taktéž proveden od-

běrem z těl ruských občanů, aby se tak prý elimi-
novaly možné matoucí odchylky studie, jež by ji
mohly znehodnotit.

Nicméně někteří z pozorovatelů mají za to, že
za tímto vysvětlením se skrývá lest, a že Penta-
gon de facto sbírá tkáň pro mnohem zlověstnější
účel.

Ruský prezident řekl, že sběr ruského genetic-
kého materiálu se provádí po celé Rusi.

„Víte o tom, že je sbírán z nejrůznějších etnic-
kých skupin a z lidí žijících v různých geografic-
kých oblastech Ruské feferace? Otázkou je, proč
se to dělá. Dělá se to s jistým úmyslem a velmi
profesionálně. Jsme objektem velkého zájmu“,
řekl Vladimir Putin Radě lidských práv Ruska. „Ať
si dělají, co chtějí, ale my musíme udělat to, čeho
je třeba“.

Skutečnost že tkáňové vzorky Rusů se ocitly na
seznamu věcí žádaných, vzbuzuje pochopitelně
podezření, zda Pentagon nepracuje na biologické
zbrani proti Rusům. „Netvrdím, že jde o biologic-
kou zbraň proti Rusku, ale scénář celé té věci se
něčemu takovému velmi podobá“, napsal na Fa-
cebooku první místopředseda Výboru pro obranu
a bezpečnost ruské Rady federace Franc Klince-
vič. „Není žádným tajemstvím, že různé etnické
skupiny reagují na biologické zbraně různě.
A proto zřejmě ten sběr biologického materiálu
z Rusů, žijících v různých geografických oblas-
tech. Na Západě to vše dělají až úzkostlivě svě-
domitě a ověřují si to do nejminucióznějších
detailů“.

11/01/2017
Zdroj: www.zerohedge.com 
Přeložil Lubomír Man
************************************************
US Air Force Admits To Harvesting Russian Tis-

sue je článek sice 3 roky starý (díky PP za upo-
zornění!), ale v současné době dostává nové
rezonance. S tím odůvodněním výběru vzorků
lžou tak, že česká BISka je proti nim skautský
oddíl.

Pěkně zdravím. JNS

Americké letectvo přiznalo,
že sbírá biologické tkáně Rusů
TYLER DURDEN
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Milé dámy a vážení pánové, 
působení prvních českých lékařek spadá do ob-

dobí několika desetiletí před 1. světovou válkou.
Abychom porozuměli jejich situaci, je třeba zmínit
nejprve některá základní fakta týkající se této doby
a postavení žen v ní.  

Ženy byly od středověku právně, politicky i so-
ciálně nerovnoprávné s muži, podobně jako byly
devastované, nesvobodné nižší vrstvy nerovno-
právné s vyššími vrstvami sociálně, právně i poli-
ticky, v důsledku tradičního církevního rozdělení
společnosti do čtyř stavů, z nichž nejpočetnější
čtvrtý měl jen tvrdé povinnosti a téměř žádná
práva. Pro nás je důležité, že to bylo teprve osví-
censké myšlení a tlaky, někdy i v podobě revolucí,
z nichž nejvýznamnější byla velká francouzská re-
voluce, uvedly do chodu postupný proces zrovno-
právnění lidí a sekularizaci v zájmu rozvoje
svobody, vzdělání, sociální úrovně a práv lidí proti
panovnickému i církevnímu absolutismu, luxusu
a nehorázným privilegiím mocenských vrstev. Celý
proces v důsledku konfliktů, válek a odporu privi-
legovaných mocenských vrstev trval téměř dvě
století. Téměř se zdá, že tento konflikt začíná na-
bírat opět na síle.

Český národ měl velké štěstí, že v době národ-
ního obrození, které navazovalo na osvícenství,
velké české osobností – Josef Dobrovský, Franti-
šek Palacký, Karel Havlíček Borovský, Božena
Němcová, F. L. Rieger, T. G. Masaryk a desítky dal-
ších vzdělaných Čechů, přijali humanitní demokra-
tizační filosofii, věřili ve vývoj, v možnost pokroku,
věřili v pozitivní potenciál českého národa na-
vzdory nesvobodě, obecné bídě, nevzdělanosti
a národnostnímu útlaku. Jejich přístupy byly také
ovlivněny částečnou znalostí české reformace,
s jejím užíváním českého jazyka, samostatností
zemí Koruny české, s její větší svobodou a nábo-
ženskou tolerancí. Přes odpor katolické církve
a Habsburků se s ní česká veřejnost začala po-
stupně seznamovat, zvláště s osobnostmi Mistra
Jana Husa, Petra Chelčického a Jana Amose Ko-
menského, díky statečnosti řady obrozenců. Tyto
znalosti byly povzbuzením pro širší vrstvy českého
národa, včetně žen, pro práci pro úroveň svoji
i svého národa. Bylo na co navazovat. V této době

se rychle prosazo-
vala idea, že náro-
dem je nejen
menšina s s urči-
tými politickými
právy, ale všichni,
kdo sdílí stejný
jazyk, území, histo-
rii, tradice, pro-
blémy a vůli je řešit ve prospěch obecného dobra. 

Zmiňuji toto vše i proto, že český národ v 19.
století, na rozdíl od národů sousedních, prošel uni-
kátním intenzivním demokratizačním procesem
vlastními silami a navzdory nesvobodnému a ne-
rovnoprávnému postavení v rámci habsburské mo-
narchie. Důraz byl na sebeznalost, na vzdělání, na
humanismus, na řešení zanedbaných společen-
ských problémů. Navzdory katolické církvi, vě-
decké přístupy v náhledu na společenské
problémy začaly rychle sílit a vnucená náboženská
víra, že všechno je vůle boží začala slábnout. Zdá
se, že katolická církev tento boj stále nevzdala.  

Modernizace českého jazyka byla základem
práce pro vědeckou, kulturní a literární práci a cel-
kový pozitivní rozvoj národa. Té se věnovali první
obrozenci. Teprve r. 1785 bylo možné vydat Obranu
jazyka slovanského, zvláště pak českého, Bohu-
slava Balbína (sto let po jejím napsání). Již Josef
Dobner (1719-1790) požadoval důkladnou revizi
všech historických pramenů, neboť historie byla
vlastně propagandou pro panovníka, církev
a šlechtu. Základy bohemistiky, položené Josefem
Dobrovským (1753-1829) byly pro rozvoj českého
jazyka nezastupitelné. Výsledky modernizace čes-
kého jazyka Josefa Jungmanna (1773-1847), který
vytvářel i moderní terminologii, jsou fenomenální,
zvláště jeho slovník. Lékařská věda musela čekat
ještě několik desetiletí na rozvoj a uplatnění mo-
derních metod.

Vědecká a politická práce Františka Palackého
(1798-1876), hlavně jeho Dějiny národu českého
v Čechách a v Moravě vydávané od konce 30. let
19. století, vytvářely atmosféru sebeúcty národa,
pocit sebeznalosti, sounáležitosti a inspirovaly
k jeho větší iniciativě pro své povznesení. V této
dělné atmosféře navzdory poměrům, vyrůstaly ve

První české lékařky
MARIE L. NEUDORFLOVÁ
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všech oborech osobnosti oddané poznání a vědec-
kým přístupům. V přírodních vědách a v medicíně
například Jan Evangelista Purkyně (1787-1869),
Eduard Albert (1841-1900), Jan Janský (1873-
1921) a dlouhá řada dalších. Jejich zaujetí pro
vědu však ne vždy znamenalo plné pochopení pro
intelektuální ambice žen.

Prohrané války Rakouska s Itálií a Pruskem v 50.
a 60. letech 19. století ukázaly, že zdravotní stav
nižších vrstev byl katastrofální (proto vláda ještě
v době absolutismu začátkem 60. let povolila
Sokol). Úmrtnost dětí do šesti let byla téměř 50 %,
úmrtnost rodiček vysoká v důsledku nedostatečné
výživy, tuberkulosy, špatné hygieny, alkoholismu,
a vysokého počtu dětí (běžně to bylo 8-12 dětí, ale
polovina jich umírala do dvou let věku). Vědomí po-
třeby obecné dostupnosti lékařské péče existovalo
již od 60. let 19. století zásluhou Marie Riegrové
Palacké (1833-1891), dcery Františka Palackého,
která se věnovala rozsáhlé charitativní práci zamě-
řené na novorozeňata z chudých vrstev a své zku-
šenosti uveřejňovala v časopisech s morálními
apely na politiky a odborníky. Dobře si uvědomo-
vala, že skutečné zlepšení poměrů nemůže nastat
charitativní prací, ale jen politikou vlády. Symbo-
licky řečeno jakoby Palackého princip „kdykoli
jsme vítězili, bylo to hlavně duchovními pro-
středky“, zakořenil hluboko v českém národním
povědomí. 

Na jeho filosofii českých dějin vědomě navazo-
val T. G. Masaryk (1850-1937). Její podstata spo-
čívá v přesvědčení, že touha po slušném životě,
spravedlnosti a přiměřené rovnosti, je přirozenou
součástí lidské existence, i když mocenskými vrst-
vami potlačované. a že se tato filosofie v západní
civilizaci odráží v různém úsilí o zlepšení podmínek
existence zvláště utlačených neprivilegovaných
vrstev, které tvořily všude většinu. Tento koncept
zahrnoval princip vývoje, možnost poučit se z his-
torie a víru v možnost slušného pokroku pro
všechny. Z tohoto pojetí dějin bylo možné se poučit,
inspirovat, čerpat naději a sílu v dobách nelehkých.
Politicko vzdělávací dimenze se v této době svou
úžasnou žurnalistickou prací chopil Karel Havlíček
Borovský (1821-1856), dokud ho rakouská vláda
nevyhnala do Brixenu.  

Od 60. let 19. století bylo úsilí o české školství
nejpodstatnější částí snah národa. Rakouská vláda
sledovala tento vývoj s velikou nelibostí a s malou
finanční podporou, zvláště rozvoj dívčího školství.

Daleko větší podporu dostávalo německé školství,
a to i v českých zemích. Když po prohraných vál-
kách v 60. letech byl zaveden konstitucionalismus
a omezený parlamentarismus, a povinná školní
osmiletá školní docházka, český národ začal užívat
více svobody ke spolčování, kultuře, k zakládání
škol, včetně dívčích. Ty si český národ budoval
a udržoval hlavně z veřejných sbírek prostřednic-
tvím řady spolků. Chudý český národ přinesl bu-
dování svých škol velké oběti, problémem byla
rakouská vláda.

Motivace pro zakládání dívčích škol byla hlavně
ekonomická, většina rodin nemohla své dcery uži-
vit, natož našetřit na věno a dobře je vdát. Bylo po-
třeba, aby se naučily něco, čím by se uživily.
Prostituce kvetla, podobně jako pohlavní nemoci.
Venkovské dívky odcházely jako služky do měst,
což také mělo mnoho vážných problémů. Touha po
studiu dívek vzrůstala, hlavní zábranou jeho roz-
voje byla vládní politika, a dokonce i názory lékařů.
Například slavný český lékař Eduard Albert půso-
bící ve Vídni, ještě v 90. letech psal odborné články
o tom, že dívky mohou docílit intelektuální úrovně
jen dvanáctiletých chlapců. Obecně se soudilo, že
dívky nemohou vykonávat stejné práce jako

88
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chlapci, i když ty nejhorší a nejméně placené práce
vykonávaly právě ženy. Obecná víra mocenských
kruhů byla, že každá dívka má možnost se dobře
vdát a být živena svým manželem. Na druhé straně
však žena byla považována za přítěž do manželství,
a pro celou řadu profesí souvisejících se státní
službou byla uzákoněna výše věna, kterou nevěsta
musela do manželství přinést. To byla pro většinu
rodičů nerealistická zátěž.

Řada žen z českých vzdělanějších rodin si byla
vědoma všech problémů a začátkem 60. let uspěla
v založení dívčí školy v Praze, byť ale velmi kon-
zervativní, pod vlivem katolické církve. O deset let
později začaly být tyto snahy úspěšnější. Literárně
činné ženy zachycovaly smutnou a často tragickou
realitu dívek a žen ve svých povídkách, a přispívaly
tak k sociálnímu cítění české veřejnosti a k vě-
domí, že politika má sloužit především veřejným
zájmům. 

Rakouskem prohraná válka s Pruskem roku
1866 ukázala neschopnost vlády řešit situaci de-
setitisíců často těžce raněných vojáků. Nebyli
zdravotníci, nebyl potřebný zdravotnický materiál.
Veřejnost v této době pomohla a nejaktivnější byly
ženy, jejich dobrovolná práce. Ukázalo se, že ženy
jsou schopny nečekaných výkonů a organizace.
A také se tu ukázala potřeba zdravotních škol. Ale
možnosti relevantního vzdělání byly do osnov ně-
kterých dívčích škol zařazeny až o deset let po-
zději. Cesta k profesionálnímu studiu medicíny
i jiných oborů trvala ještě málem čtvrt století,
snahy narážely na odpor vlády, Němců a katolické
církve. 

Dívčí školy byly zakládány od 70. let a provozo-
vány z veřejných sbírek, které organizovaly české
ženské spolky, v jejichž čele stály hlavně spisova-
telky: Věnceslava Lužická (1835-1920), Karolina
Světlá (1830-1899), Sofie Podlipská (1833-1897),
Marie Riegrová Palacká (1833-1891), Eliška Krás-
nohorská (1847-1926), a postupně desítky dalších
žen. Věnovala se pozornost i dětem zanedbaným
a sirotkům. Počet škol nikdy nestačil zájmu a po-
třebám. Všechny dívčí školy byly soukromé i když
podléhaly státním principům a regulacím. Zaklá-
dány a vedeny byly ženami vlastenkami, jejich
náplň se stala proto daleko vlastenečtější než na
školách státních. Postupně začalo vznikat i několik
škol s více akademickým zaměřením a jejich vr-
cholem před 1. světovou válkou bylo založení prv-
ního dívčího gymnasia v Praze, prvního ve střední

Evropě, s názvem Minerva, spisovatelkou Eliškou
Krásnohorskou r. 1890. Naplnila tím svůj dvaceti-
letý sen. Doufala, že než absolventky po pěti letech
vyjdou, bude jim otevřeno vysokoškolské vzdělání
včetně medicíny, což se ukázalo jako iluze. Je třeba
zdůraznit, že bez pomoci osvícených mužů vla-
stenců, často mecenášů, by se ženám nepodařilo
dosáhnout úspěchů, které musíme s úctou obdi-
vovat. To se týkalo i založení dívčího gymnasia Mi-
nervy.  

Gymnasium po velmi obtížných začátcích, kdy
se proti otevření školy sice nikdo veřejně neposta-
vil, ale v soukromí mnozí předpovídali Krásnohor-
ské, že ji pán Bůh musí za ten čin potrestat, se
otevřelo v říjnu 1890 v Praze v prozatímních pro-
storách jedné třídy v přízemí školy u sv. Vojtěcha.
Krásnohorská ze strachu, že se nepřihlásí dost stu-
dentek kvůli školnému i předsudkům, ani na zahá-
jení nešla. Zprávu, že se přihlásilo 53 studentek ji
přišel oznámit Vojta Náprstek s kyticí 53 rudých
růží. Na škole učili hlavně pedagogové z chlapec-
kých škol a formálním ředitelem musel být také
muž. Škola měla neustálé finanční problémy, vláda
odmítala jakékoli dotace a jiné subvence se shá-
něly velmi těžko. 

Dívky na Minervě musely zvládnout za pět let
učivo, které měli chlapci rozložené do osmi let.
Hned první absolventky zahájily urputný boj, aby
mohly studovat jako řádné studentky na Univerzitě
Karlově. Debata se přenesla i do říšské rady (ra-
kouský parlament ve Vídni), kde největšími obhájci
rovnoprávných vzdělávacích možností byli čeští
poslanci J. Herold, E. Engel, Karel Adámek a nejak-
tivnější byl T. G. Masaryk, velmi činný v českém
ženském hnutí. Naopak němečtí poslanci stále vě-
řili, že místo žen je v rodině a v domácnosti. Tlaky
českých žen, studentek, a hlavně poslanců, začaly
mít částečné výsledky od poloviny 90. let, kdy bylo
malému počtu nejlepších studentek na středních
dívčích školách dovoleno navštěvovat za zvláštních
podmínek chlapecká gymnasia. Od konce 90. let
bylo konečně dívkám povoleno řádné studium na
filosofické fakultě UK a na medicíně, což bylo mno-
hem později než například v USA, Anglii, Švýcar-
sku, Francii a Rusku. I na německé univerzitě
v Praze byly podmínky pro přijímání dívek dva roky
příznivější díky několika profesorům. V roce 1897
začala rakouská vláda uznávat diplomy z ciziny,
což bylo také mnohem později, než se obecně oče-
kávalo a mělo to pro několik dívek, které se roz-
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hodly studovat medicínu ve Švýcarsku, velmi
vážné následky.

Mám na mysli dvě české studentky, Annu Baye-
rovou (1853-1924) a Bohuslavu Keckovou (1851-
1911), které se rozhodly po velmi úspěšném studiu
na vyšší dívčí škole v Praze pokračovat v polovině
70. let ve studiu medicíny v Curychu ve Švýcarsku,
kde ke studiu medicíny nebyla potřeba maturita.
O Bohuslavě Keckové toho mnoho nevíme, ale
o Bayerové máme poměrně dost informací záslu-
hou lékařky Anny Honzákové, o níž budu také mlu-
vit, která o Bayerové napsala a vydala r. 1937
krátký životopis.

Anna Bayerová měla silnou povahu a přísné
mravní zásady, a své studium si vyvzdorovala na
rodině. V jejím úsilí ji podporovali spisovatelka
Sofie Podlipská, Vojta Náprstek, a hlavně Eliška
Krásnohorská, která do ní vlévala víru, že po skon-
čení studia určitě najde uplatnění doma. S českým
prostředím byla emocionálně hluboce spjata,
o čemž svědčí i její korespondence s řadou čes-
kých významných žen. Ve svých dopisech podala
cenné informace o studiu ve Švýcarsku i pomě-
rech, zvláště sociálních. Při zápisu v Curychu trvala
na tom, že je Češka, ne Rakušanka. Přesto, že jí ro-
dina slíbila určitou finanční pomoc, od začátku se
musela převážně podporovat sama, což nebylo
snadné. Ale její píle, nadání, pevná vůle, optimis-
mus a naprosto bezúhonný život podmíněný silnou
náboženskou vírou, jí získaly značnou pomoc od
švýcarských přátel. Finanční problémy ji provázely
stále, několikrát se stěhovala, dokonce se vrátila
na čas domů a živila se jako soukromá vychova-
telka. Zachránili ji švýcarští přátelé a americká ko-
legyně ze studií. V roce 1880 téměř již jako hotová
lékařka byla na praxi poslána pracovat mezi chu-
dinu do odlehlé části Švýcarska.  Tato zkušenost
s ní na celý život otřásla. Podobně jako v 60. letech
Marie Riegrová Palacká, i Anna Bayerová pocho-
pila, že chudí se svým pozitivním duševním poten-
ciálem neliší od ostatních, ale v důsledku
nedostatečné výživy, základního vzdělání a nelid-
ských existenčních podmínek se nemohly dosta-
tečně rozvinout a uplatnit ve společnosti.  Ve své
disertační práci se věnovala krvi novorozenců
a obhájila ji v Bernu r. 1881.

Byla první Češkou, která získala doktorát medi-
cíny a věřila, že bude připuštěna k doktorským
zkouškám na Univerzitě Karlově a otevře si praxi
v Čechách. Ale doktor Janovský z UK to považoval

za nemožné. Proto zůstala ve Švýcarsku, provozo-
vala praxi v horské vesnici Tenčenu a zoufale
chtěla domů. Časem odešla do Bernu, ale jako ci-
zinka měla spoustu problémů. Krásnohorská se jí
snažila dostat domů, iniciovala petici k vládě, po-
moci se snažil i Ženský výrobní spolek, ale aby za-
jistil Bayerové dva tisíce zlatých ročně, to nebyli
schopni. Musela totiž podporovat i děti své zesnulé
sestry. Český národ byl chudý, a obecně nebylo
ještě velké porozumění pro emancipační a profe-
sionální snahy žen. 

V roce 1893 hledala rakouská vláda lékařky pro
muslimské ženy v Bosně a Hercegovině. Na přání
otce se do konkurzu přihlásila a dostala místo
v Dolní Tuzle. Byla pověřena ministrem B. Kallá-
yem, aby dbala na vývoj hygienických návyků mo-
hamedánek, které v té době ani nevěděly, že
nemoci jsou nakažlivé. Ženy lékařky byly posílány
do Bosny a Hercegoviny proto, že muslimky ne-
směly být vyšetřovány muži. I tak se prohlídky děly
za přítomnosti manželů a měly velmi neobvyklý
ráz. Muslimští kolegové Bayerové práci značně
ztrpčovali, a podnebí a nehygienické prostředí
zhoršovaly sklon Bayerové k tuberkulose. A tak se
po nějaké době vrátila zpět do Bernu. Místo ní na-
stoupila v Dolní Tuzle její bývalá kolegyně Bohu-
slava Kecková, která tam velmi úspěšně působila
deset let. Za chvíli se o ní zmíním více.

Anna Bayerová se po svém návratu do Bernu
soustředila hlavně na otázky hygieny. Dostala se
také brzy do čela feministického hnutí, jehož po-
žadavky se týkaly hlavně založení kurzů pro ošet-
řovatelky, kurzů pro matky a stejných platů pro
ženy za stejnou práci, jako dělali muži. Zdůrazňo-
vala, že síla a věrohodnost feministického hnutí je
v mravní oblasti. Její touha po tom, aby se mohla
vrátit domů sílila s řadou zklamání jak ve Švýcar-
sku (kde podnikáním přišla o své úspory), tak
doma. Byla velmi zklamána, že naděje na práci
v jednom novém sanatoriu v Praze se ukázala jako
nerealistická. 

V r. 1909 nemocná paní Libuše Bráfová, man-
želka prominentního českého ekonoma Albína
Bráfa, pozvala Annu Bayerovou, aby ji ošetřovala.
Bayerová příležitost s radostí přivítala. Paní Bráfo-
vou se uzdravila, ale Bayerová odmítla nabídku
u nich zůstat, chtěla pracovat jako lékařka, práce
byla smyslem jejího života. Zároveň však odmítla
si v Praze udělat nostrifikaci svého diplomu (což
bylo od r. 1907 možné) s argumentem, že není její
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vina, že rakouská vláda je zaostalá, neuznává cizí
diplomy a otevřela možnost studia medicíny dív-
kám tak pozdě. Poté učila s velkou ironií němčinu
na dívčí průmyslové škole v Praze, zažila další zkla-
mání v naději na místo lékařky v Albertinu, a odjela
do Drážďan. Jedinou knihu, kterou si s sebou vzala,
byly Listy Jana Husa. V jednom svém dopise při-
pomínala Pavle Moudré (1861-1940), aby se české
ženy důstojně připravily na oslavu Mistra Jana
Husa v červenci 1915. 

Česká společnost nesla její situaci těžce. Nako-
nec paní Bráfová a Eliška Machová vymohly na mi-
nisterstvu výjimku a vláda nostrifikovala její diplom
a Bayerová se stala ve svých jednašedesáti letech
profesorkou hygieny a zdravovědy na rodinných
školách, a trvalé místo dostala na dívčích průmy-
slových školách. Přednášela o hygieně, o blahodár-
nosti střídmosti, čistoty, sebekázně, abstinence
v alkoholu i kouření. Přispívala ke zdravějšímu se-
bevědomí dívek, k vědomí rovnocennosti žen
a v jejich právo rozvíjet svůj pozitivní duševní
a mravní potenciál. Zpracovávala statistiky o zdraví
svých žaček. Její informace, stížnosti a návrhy po-
sílané vládě do Vídně však zůstávaly bez odezvy.
Poslední léta bydlela u Bráfů, s paní Bráfovou si ro-
zuměla. Tiše tu zemřela na podzim roku 1923. Ve
svých odvážných ambicích a přístupech dokazo-
vala, že ženy mohou mít stejné nadání, ambice
a zodpovědnost jako muži. Nikdy nebyla extrémní
feministkou, byla však pro větší rovnoprávnost žen
a vždy byla pro spolupráci žen a mužů. 

Jak jsem již zmínila, na místo lékařky v Bosně
v Dolní Tuzle byla po Bayerové rakouskou vládou
jmenována její kolegyně ze studií MUDr. Bohuslava
Kecková, která tam velmi úspěšně působila deset
let, i když problémy s mužskými kolegy měla také.
V r. roce 1911 zemřela na nespecifikovanou in-
fekci, ale podezření bylo, že to nebyla přirozená
smrt. Manželka rakouského ministra Kallaye za-
chytila r. 1900 působení českých lékařek v Bosně
a věnovala se hlavně problému, jak se Keckové da-
řilo taktně překonávat nedůvěru muslimských žen,
a vštěpovat jim základní principy hygieny, výživy
a péče o děti. V r. 1894 měla Kecková na starosti
763 nemocných, z nichž více jak polovina byly
muslimky.  

Téhož roku na přání redakce Kecková do Žen-
ských listů podrobněji o své práci a podmínkách
mezi muslimskými ženami. V článcích popisuje
místní lidové léčitelství jako zaříkávání, nošení

amuletů, nakuřování, masáže. Nejobvyklejšími ne-
mocemi byla tuberkulóza, chudokrevnost, bled-
nička, křivice, pakostnice, syfilis, dýchací choroby,
žaludeční a kožní nemoci, jen migréna a nervové
choroby se vyskytovaly vzácně, což bylo dáno fa-
talistickým charakterem islámu. Zmiňovala ne-
zdravé zvyky muslimek, které spaly v oblečení, ve
kterém chodily ve dne, náboženství jim přikazovalo
stahovat ňadra zvláštní pevnou vestičkou, strava
byla příliš tučná, nevýživná a bylo jí málo, a to
i v době kojení, což běžně trvalo dva až tři roky.
Nejnebezpečnější byl nedostatek čistoty a hygieny,
a to i po porodu. Zdraví škodlivé bylo také hojné
pití kávy a kouření. Považovala za rovněž nebez-
pečné polévání novorozeňat studenou vodou místo
koupání, což Kecková považovala za hlavní příčinu,
že většina novorozeňat tu umírala do dvou let. Její
články jsou do dnes cenným dokumentem.

Zvláštní postavení v našem kontextu má Anna
Honzáková (1875-1940), neboť byla první lékařkou
vystudovanou na lékařské fakultě Univerzity Kar-
lovy v Praze. Byla přibližně o dvacet let mladší, než
předešlé dvě lékařky a patřila mezi pět vynikajících
absolventek gymnázia Minerva, kterým vláda po-
volila výjimečný zápis na lékařskou fakultu. Již na
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Minervě brala studium velmi vážně. Aby se mohla
plně věnovat studiu, a také v zájmu hygieny, si ne-
chala nakrátko ostříhat vlasy. Byla terčem vtipů
a poznámek od svých kolegů na medicíně, ale ne-
dbala na to. 

O jejím životě máme více informací než o pře-
dešlých dvou lékařkách. Existuje několik vzpomín-
kových publikací, z nichž nejdůležitější jsou asi
vzpomínky a kroniky Albíny Honzákové, sestry
Anny, týkající se jak rodinného života v Kopidlně,
tak života studentek v Praze. Z části, která se týká
rodinného života středostavovské rodiny v Kopi-
dlně, kde byl otec lékařem, jasně vyplývá, že rodi-
čům záleželo na vzdělání svých šesti dětí, že byli
ochotni k nemalým obětem, a že nedělali rozdíl
mezi chlapci a dívkami. Rodiče kvůli svým přístu-
pům ke svým dcerám trpěli i určitou nevraživostí
od maloměstského prostředí. 

Důležité také je, že dívky na Minervě se zajímaly
o společenské a politické dění, četly tajně noviny
a politicky fandily mladočechům. Až se Elišce Krás-
nohorské zdálo, že jejich vlastenecké nadšení osla-
buje a kosmopolitní zesiluje. Později přijímaly
s nadšením zdravě feministické přístupy T. G. Ma-
saryka, který od 80. let argumentoval ve prospěch
rovnocennosti žen a mužů, čímž si získával ne-
smírný respekt většiny žen. 

Honzáková musela začít své studium medicíny
na německé části Univerzity Karlovy v Praze, čeští
profesoři nechtěli přijímat studentky ani jako hos-
pitantky. Teprve po dvou letech, roku 1900 byla
možnost přestoupit na řádné studium na české
univerzitě ustavené r. 1882. Na obou univerzitách
byli příznivci i odpůrci studia medicíny pro ženy.
Diplom lékařky obdržela Anna Honzáková roku
1902. 

Chtěla pracovat jako gynekoložka u profesora
Pavlíka na lékařské fakultě UK. On jí však vzkázal,
že nemá pochyby o tom, že by praxi zastávala vý-
borně, ale nebyl si jistý, že by ji podřízení lékaři re-
spektovali. To bylo největší životní rozčarování
Anny Honzákové. Nedala se však odradit. Otevřela
si r. 1904 svou vlastní velmi úspěšnou soukromou
gynekologickou ordinaci. Pražské ženy dávaly
přednost lékařce ženě. Když Honzáková v roce
1940 zemřela, desítka jejích bývalých spolužákyň
o ní sepsala své vzpomínky. Rukopis nebyl vydán,
je uložen v pozůstalosti Anny Honzákové v Památ-
níku národního písemnictví. Ludmila Štychová
v něm zmiňuje, kolik nesmírné námahy stálo, než

bylo dívkám povoleno studovat medicínu. Podobně
tomu bylo po promoci, kdy lékařky musely čelit
„nevraživému odporu malých duchů“. Jak bylo
těžké učit ženy i muže zodpovědnosti za počaté ži-
voty, a že tato zodpovědnost začíná již před poče-
tím a nekončí nikdy. Schopnost Anny Honzákové
vytvářet důvěru mezi lékařem a pacientem, mluvit
o všech důležitých záležitostech s taktem, ale otev-
řeně, byla obdivuhodná. Zachránila tím nejedno
manželství i dítě. Typická pro ni byla nesmírná
 5trpělivost s nešťastnými svobodnými matkami.
Anna Honzáková budila nesmírný respekt po celý
svůj život u kolegů, lékařů, žen i veřejnosti.

Honzáková založila tradici, že většina lékařek
promovaných před r. 1914, byla více či méně an-
gažovaná ve vzdělávací a přednáškové činnosti pro
veřejnost, články v ženských časopisech, působe-
ním ve školách atd. V zájmu zdraví žen a bezpeč-
nějších porodů, měly hlavně lékařky odvahu
kritizovat módu, zvláště šněrovačky, které v zájmu
štíhlých pasů trvale deformovaly dívčí postavy, což
ohrožovalo funkce hrudníku, plic, srdce a ženských
orgánů, vývoj plodu a mělo vážné, někdy i tragické,
následky při porodech. A zároveň kvůli uvolněným
svalům mělo tělo sklon k obezitě. Vzdělané ženy
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brojily proti vlečkám, které ženy tahaly po ulici ve
špíně. V ženských časopisech se začalo psát
o módě a vkusu z hlediska zdraví. Průkopníkem
v tomto ohledu byl i ženský Sokol. 

Dalším důležitým problémem diskutovaným zá-
sluhou lékařek, byla nedostupnost lékařské po-
moci na venkově - v období epidemií, při porodech,
nedostupnost nemocnic, atd. Také se nikdo nesta-
ral o vzdělání porodních babiček, které byly na
venkově daleko běžnější než lékaři. Články se sho-
dovaly v tom, že v případě nutnosti, má být lékař-
ská péče dostupná všem, bez ohledu, zda má
pojištění nebo ne. Určité zdravé požadavky a plány
ženských spolků, ale i jednotlivců, jako byla Anna
Honzáková, však už neměly šanci na uskutečnění,
neboť přišla 1. světová válka a její hrůzy. Samo-
zřejmě lékařky i ošetřovatelky byly potřeba ještě
více. Teprve první Československá publika po
r. 1918 vyřešila uspokojivě řadu sociálně a zdra-
votně relevantních problémů pro veřejnost. Bylo
částečně zásluhou Anny Honzákové a jejích kole-
gyň, že „vědecké teorie“ Zikmunda Freuda kla-

doucí ženu do urážlivé inferiority ve srovnání
s mužem, a považující ukojený sexuální pud za zá-
klad duševního zdraví, nepronikly podstatně do

české společnosti.  Ve sborníku k úmrtí T. G. Ma-
saryka r. 1938 Františka Plamínková připomněla
obrovskou přednáškovou činnost Anny Honzákové
pro mládež, ve školách, pro veřejnost a pro děl-
nické ženy o hygieně a ženských chorobách. Zájem
byl takový, že se ženy do sálu občas nevešly. Pře-
devším se snažila přispívat ke zdravému a mrav-
nímu základu lidí, což považovala za nejdůležitější.  

Ne příliš radostné zkušenosti s lékařskou fakul-
tou měla i Alice Masaryková. Také se po absolvo-
vání gymnasia Minervy přihlásila na medicínu
a byla přijata. Podobně jako Honzáková, chtěla se
věnovat zdravotnictví od mládí a jeden rok studia
na lékařské fakultě pro ni byl rokem, kdy (jak po-
zději psala) žila naplno, byla vnitřně jednotná.  Pro-
blémem bylo, že to bylo v době hilsneriády, kdy se
proti jejímu otci zvedly nechutné protesty, neboť
věcně dokázal, že vražda Anežky Hrůzové v Polné,
nemohla být rituální vraždou. Antisemitismus a po-
věry byly ještě silným aspektem rakouské a kato-
lické atmosféry, a na Alici se snesla kvůli postojům
otce tvrdá nevraživost od mnohých studentů i pro-
fesorů, kterou nebyla schopna unést a odešla na
filosofickou fakultu UK. Později se přesto věnovala
jak sociální práci (USA), tak zdravotnictví v nové
demokratické republice. Byla i dlouholetou před-
sedkyní Československého červeného kříže. 

Do roku 1909 měli Češi deset promovaných lé-
kařek vystudovaných na Univerzitě Karlově. Důle-
žité bylo, že všechny sdílely zdravou životní
filosofii, morální principy, humanismus, sociální cí-
tění, aktivitu ve prospěch zdraví žen a společnosti,
i důraz na jejich vzdělávání. Bylo také nesmírně
důležité, že se plně ztotožňovaly s českým náro-
dem a podle toho působily. Všechny měly ve své
praxi podobné problémy, které jsem zmínila výše. 

Pokračovaly v práci Anny Honzákové, samo-
zřejmě každá ve své specializaci. Všechny mají zá-
sluhu na rozvoji zdravějších přístupů k životu české
společnosti, než byly v dobách předešlých, plných
předsudků, nevědomosti, ba i pověr a předsudků.
Principy, které přijaly pro svou práci a osvětu, zů-
stávají stále aktuální, a to tím spíše, že některé je-
jich aspekty, zvláště morální, individuálně
i kolektivně, jsou v současnosti nejen podceňovány,
ale přímo podemílány komercionalizací, zdůrazňo-
váním scestného individualismu na úkor zodpo-
vědnosti za sebe, za druhé i za úroveň národa.

Přednáška pro Masarykovu demokratickou aka-
demii. Brno, 11. 2. 2020.
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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
v minulé Lípě jsem uvažoval nad tím, jestli jsou

nějaké vnitřní překážky, které nám brání fungovat
jako samostatný národ ve vlastním státě. Myslím,
že jich příliš mnoho není a že se dají celkem dobře
zvládnout. S vnějšími překážkami je to bohužel
podstatně složitější. Je třeba si totiž ujasnit, kdy
český národ vůbec nějakou suverenitu měl
a pokud ano, proč a jak o ní přišel?

Skutečně svobodnými a sobě vládnoucími jsme
byli od příchodu našeho slovanského kmene na
české území, a to až do doby, kdy k nám přišli Cyril
a Metoděj a začali šířit křesťanství. Předtím jsme
byli sami sebou i s vlastní vírou a duchovním živo-
tem. Od 9. století, kdy se u nás začalo šířit cizí křes-
ťanské náboženství, jsme už úplně svobodní nebyli,
protože jsme tím ztratili svobodný duchovní život.
Nicméně až do 11. století jsme byli relativně svo-
bodní i politicky, než jsme se stali součástí Svaté
říše římské. I potom jsme ale měli vlastní český krá-
lovský rod – Přemyslovce, což skončilo v roce 1306
vraždou Václava III. Nastupující králové z rodu Lu-
cemburků – Jan, Karel IV. a Václav IV. stále v čes-
kých zemích vládli celkově vzato ve prospěch
obyvatel českého království. To skončilo s posled-
ním Lucemburkem – Zikmundem, který se během
husitského povstání postavil proti českému lidu.
Během husitských válek jsme získali svou samo-
statnost na krátko zpět, ovšem za cenu značného
krveprolití. Husité se však mezi sebou dostali do
sporů, byli poraženi a pak už vládly v naší zemi (s
výjimkou Jiřího z Poděbrad) cizí panovnické rody.
Někteří králové měli k Čechům lepší vztah, někteří
horší, ale nikdo z nich už se úplně za Čecha – a tedy
domácího panovníka, spojeného se zemí a lidem –
nepokládal a podle toho vypadala i jejich vláda. Re-
lativní politická a náboženská svoboda pak defini-
tivně skončila po bitvě na Bílé hoře v roce 1620.

Od té doby mnozí čeští intelektuálové a později
i političtí představitelé šířili v české společnosti ideu
osvobození ze žaláře národů, jak se tehdy říkalo ra-
kousko-uherskému císařství a za obnovení samo-
statného českého státu. To se však nepodařilo
a teprve 1. světová válka přinesla rozpad evrop-

ských monarchií
a mimo jiné i vznik
samostatného Čes-
koslovenska. Byl
však vznik našeho
státu v roce 1918
zásluhou národů
v něm žijících? Teh-
dejší naši političtí
představitelé mu-
seli vyjednat uznání
Československa
u vítězných moc-
ností, tj. především Spojených států amerických,
Velké Británie a Francie. Československo tedy
vzniklo především jako výsledek úsilí těch, kteří 1.
světovou válku vyhráli, nikoliv jako výsledek úsilí
nás, Čechoslováků a Rusínů. Ovšem, bylo hodně
lidí, kteří za ideu samostatnosti bojovali – jako po-
litické a intelektuální osobnosti první republiky či
legionáři v Rusku – ale to by samo o sobě na osvo-
bození se z žaláře národů nestačilo.

Je třeba si uvědomit, že obě světové války byly
rozpoutány ze zákulisí, kde bylo tehdy velmi za-
stoupeno hnutí svobodných zednářů, a podobných
skupin, včetně sionistů. Počátek 20. století bylo ob-
dobí, kdy přicházela současná globální moc,
o které už dnes víme dost. A 1. světová válka byla
pro ně příležitostí, jak se zbavit zbývajících konku-
rentů, evropských monarchů. Do vlád nově vznik-
lých států (včetně Československa) byli dosazeni
mnozí svobodní zednáři, kteří vytvořili systémy
parlamentní demokracie dnešního typu, tj.
systémy, které vládu lidu předstírají, ale přitom
obyvatelstvo ovládají za pomoci propagandistic-
kých a ekonomických nástrojů.

2. světová válka měla také dva další cíle – zničení
SSSR a vznik Státu Izrael. Sovětský svaz se porazit
nepodařilo a Československo se dostalo po osvobo-
zení Rudou armádou od německé okupace do sféry
sovětského vlivu. Odpověď na otázku, v čem jsme
byli více a v čem méně svobodnější v období socia-
lismu, a v čem jsme a nejsme svobodnější nyní, je
obsáhlá a složitá. Je však jednoznačné, že ani
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změna režimu na kapitalistický v roce 1989 nepro-
běhla jako důsledek vnitřního úsilí obyvatel Česko-
slovenska. Pád komunismu (tj. socialismu) v Evropě
tehdy nastal jako důsledek dlouhodobého úsilí skry-
tých globálních sil prostřednictvím západních poli-
tiků, jejich médií a ekonomů, a ovšemže tajných
služeb. Socialistické státy na čele se Sovětským
svazem byly dlouhodobě a systematicky diskrimi-
novány a ekonomicky silně poškozovány, vystaveny
nejrůznějším embargům, sankcím a tlakům, a me-
diální štvavé propagandě, přicházející ze Západu
nejen éterem, špinící socialistické zřízení. Obyvatelé
byli také přesvědčováni o tom, že za kapitalismu by
se měli lépe, a byli by svobodnější. Že to byla lež, vi-
díme dnes naprosto jasně.

Kdysi na úsvitu svého bytí jsme byli samostatní
a několik staletí jsme dokázali svou samostatnost
do značné míry uhájit. S životem a působením
Mistra Jana Husa přišel do cesty našeho národa
zásadní impuls a výzva, se kterou se potýkáme do-
dnes, a kterou jsme ani zdaleka nevyřešili. Jan Hus
a jeho pokračovatelé a příznivci se vzbouřili proti
vládě lži a pokrytectví, která tehdy přicházela
z Říma, respektive z celé Svaté říše římské. Český
národ se z převážné části přiklonil k pravdě jako
principu a byl ochoten za pravdu bojovat a umírat.
Toto v pravdě svaté nadšení bohužel našim před-
kům dlouho nevydrželo, neboť tehdy stáli se svou
pravdou osamoceni proti prakticky celé Evropě,
a hlavně kvůli postupně se objevujícím a prohlu-
bujícím se vnitřním rozporům. Ty se tehdy objevily
zřejmě i proto, že si naši předchůdci tenkrát doko-
řán otevřeli dveře ke světlu, k životu v pravdě.
Jenže to bylo něco úplně nového. Nebyla pravidla
a možnosti, které by umožnily se na této pokroči-
lejší duchovní úrovni trvaleji udržet. Také proto bylo
(z venku i ze vnitř) rozštěpované husitské hnutí na-
konec v bratrovražedných bojích rozdrceno pan-
skou jednotou ohněm a mečem. Od té doby se
různí vládci Evropy pokoušejí znovu a znovu zlomit
a zadusit hlubinnou touhu našeho národa po životě
v pravdě a svobodě. Je jim jasné, že kdybychom
byli skutečně svobodní ve vlastním státě, tak by
světlo pravdy zářící z české země, ze samotného

srdce Evropy, probudilo spící lid v ostatních evrop-
ských zemích, a to je pro ně nepřijatelné. Úplně
zničit tuto naši hlubinnou touhu se nikdy nikomu
nepodařilo, ale také se našemu národu nikdy ne-
podařilo ji naplnit. Již mnoho dřívějších i součas-
ných myslitelů dospělo k přesvědčení, že právě
nesení a udržování světla pravdy jako principu je
posláním našeho národa. Ostatně slova „Pravda ví-
tězí“ jsou i na prezidentské vlajce.

Dnes je stále více zřetelné, že stínová globální
moc ovládá všechna nejdůležitější světová média,
korporace, banky, finanční instituce, armády, tajné
služby, policii, justici, školy, církve a šoubyznys. Po-
dařilo se jim to, protože jsou kontinuálními dědici
znalostí o člověku a o světě, počínajíc dobou, kam
ani známá historie nesahá, a pomocí těchto vědo-
mostí budují svou nadvládu po tisíciletí. Lidé po
celém světě však znovu a znovu usilují o osvobo-
zení se z tohoto globálního otroctví. Bohužel lidstvo
v tomto boji nevítězí, ale také ani neprohrává. Náš
boj za svobodu v Čechách je jen malou, i když velmi
důležitou součástí boje celého lidstva za vlastní
svobodu. Mnozí už také začínají chápat, že tento
boj začíná úsilím o svobodu vlastní mysli a vlastní
duše. V poměru k ostatním národům jsme v tomto
boji na špici světového vývoje. Je ale už načase
přejít od slov k činům a začít vtělovat naše touhy
a ideály hlouběji do hmoty a uskutečňovat je.

Vyzývám vás, pojďme do toho společně!
19. 6. 2020
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Když je pravda zaměňována iluzí
DMITRIJ SEDOV

9. března 2020 byla v přísně střeženém kom-
plexu letiště Schiphol na okraji města Amstero-
damu zahájena soudní jednání v případu
katastrofy malajského letadla MH17. Aby byl
těmto jednáním udán potřebný tón, vypověděl
u soudu dánský prokurátor Theis Berger „o velmi
závažných náznacích, že má Rusko v úmyslu
zmařit soudní proces“, a že se „velký počet
svědků tohoto zločinu obává o svůj život.“

Vinu nesou čtyři obžalovaní – Rusové Igor Gir-
kin, Sergej Dubinskij, Oleg Pulatov a Ukrajinec
Leonid Charčenko. Ani jeden se k soudu nedo-
stavil. Tři z nich nemají obhájce, jen Pulatova ob-
hajuje na dálku mezinárodní tým, který je složen
ze dvou holandských a jednoho ruského advo-
káta.

Prokurátor v závěru své obžaloby prohlásil, že
raketa Buk, která sestřelila letadlo MH17, byla
vypuštěna z teritoria pod kontrolou doněckých
spojenců. Také uvedl, že jeden z anonymních
svědků obvinění, označovaný jako M58, patřil do
spojenecké jednotky, která se nacházela neda-
leko místa startu Buku. Podle jeho svědectví lidé,
kteří výstřel provedli, měli ze zásahu radost, pro-
tože jim bylo řečeno, že se jednalo o vojenské
dopravní letadlo. Až později se dověděli, že se
jednalo o civilní posádku. Kromě toho se podle
prohlášení T. Bergera ruské zpravodajské služby
pokusily nabourat do počítačů malajských a dán-
ských vyšetřovatelů, kteří se o katastrofu letadla
zajímali. „Tato informace vrhá temný stín pode-
zření na průběh celé události. Máme velmi vážné
důvody pro tvrzení, že ruská vláda chce zmařit
vyšetřování a nebude se ostýchat k tomu použít
ani zpravodajské služby. Ruské zpravodajské
služby jsou obviňovány z mnoha vražd, kterých
se dopustily v různých zemích. Ale my podnik-
neme všechna opatření pro vyslechnutí svědků
za bezpečných podmínek a zásahy ze strany
Moskvy neskryjí pravdu o tom, co se stalo.“

„Osud letadla MH17 se stal názorným příkla-
dem toho, jak Moskva vede svou kampaň dezin-
formací a je jasné, že zatím neskončí“, prohlásila
jiná prokurátorka Dedy Woei-a-Tsoi.

Množství a zaměření materiálů, které byly
soudu předloženy, vyvolávají pochybnosti o od-

suzujícím směru procesu. Zřejmě z tohoto dů-
vodu nebyla soudu předložena k prozkoumání
řada mimořádně důležitých materiálů, které by
mohly dát událostem zcela jinou podobu.

Začněme u toho, že 12. srpna r. 2014 ministr
zahraničí USA John Kerry řekl na tiskové konfe-
renci ve Washingtonu: „Viděli jsme vzlétnutí. Vi-
děli jsme trajektorii. Viděli jsme zásah. Viděli
jsme, jak se toto letadlo ztrácí z obrazovek ra-
darů. Takže není žádným tajemstvím, odkud se
vzala a odkud byla zbraň dopravena.“ Kerry mlu-
vil o družicových snímcích zpravodajských slu-
žeb USA. Ruské ministerstvo zahraničních věcí
zde vyzvalo k jejich zveřejnění. Ale jak prohlásila
náměstkyně ministra zahraničí Victoria Nulan-
dová, „všechny informace, které měla americká
vláda k dispozici (včetně tajných), byly předány
holandským vyšetřovatelům.“

V oficiální zprávě nizozemské prokuratury se
o satelitních snímcích uvádí, že „díky zvýšené
oblačnosti nemá Společná vyšetřovací skupina
(SSG) kvalitní snímky vzletu rakety, ale má k dis-
pozici jen snímky terénu před a po katastrofě.“
Avšak i tyto „matné“ snímky vyšetřovatelé udr-
želi v tajnosti a důvody takového počínání nebyly
objasněny. Závěr odborníků ohledně těchto
snímků by mohl určit nejdůležitější okamžik zlo-
činu: lokaci místa, ze kterého byla vystřelena ra-
keta Buk.

Jinou možností, jak vysvětlit tuto zásadní
otázku jsou materiály korporace Maxar Techno-
logies, která nabízí služby pro pořizování kosmic-
kých snímků v civilní oblasti a která zároveň
spolupracuje s Pentagonem. Tato korporace se
specializuje na vytvoření komunikačních
systémů, sledování Země, obsluhu orbitálních
družic atd. Tato korporace nejednou demonstro-
vala své možnosti monitoringu z vesmíru – zve-
řejňovala například fotografie neúspěšných
startů íránských raket. Ale vyšetřovatelé z něja-
kého důvodu o pomoc této korporace neprojevili
zájem.

Neméně příznačné je také to, že SSG odmítla
spolupracovat s ruskými vyšetřovateli a přijmout
k posouzení materiály rekonstrukce činu – dvě
exploze bojové hlavice Buk v blízkosti modelové
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kabiny Boeingu. Ruské materiály byly zavrženy
bez jejich prozkoumání. I když v souvislosti s uni-
verzálními pravidly předběžného vyšetřování má
být každá verze posouzena zplnomocněnými
osobami pro určení jejího souladu se skutkovou
podstatou trestného činu. Až poté má být přijata
nebo zamítnuta. Tímto způsobem zde ale nebylo
postupováno..

Ještě podivnějším se stal přístup k informacím
německého detektiva Josepha Resche, který je
dodnes připraven poskytnout pro vyšetřování
materiály senzační důležitosti. Avšak soud s ním
odmítl spolupracovat. V roce 2015 Joseph Resch
na přání neznámé osoby oznámil, že je tento člo-
věk ochoten zaplatit velkou odměnu za poskyt-
nutí objektivních informací o zločinu, spáchaném
na letadle MH17. V témže roce pak přišel k de-
tektivovi informátor, který mu předal dokumenty,
týkající se havárie letu MH17 a následně za ně
dostal odměnu 15,5 milionů amerických dolarů.

Joseph Resch informoval o dokumentech ho-
landskou a německou prokuraturu a očekával, že
se o ně budou zajímat. Kromě toho část doku-
mentů zaslal SSG. Ale k dialogu nedošlo. Místo
toho zabavili jeho trezor ve švýcarské bance
a otevřeli s nadějí, že zde najdou hledané doku-
menty. Ale žádné v trezoru nenašli a zájem o de-
tektiva opadl. V červenci roku 2019 Resch napsal

otevřený dopis SSG, že je připravený předat vy-
šetřovatelům své materiály. Jen si určil jednu
podmínku – předání materiálů má být provedeno
v přítomnosti zástupců tisku. Odpovědí bylo opět
ticho. Ale podle zákona o předběžném vyšetřo-
vání musí být Reschův případ vyšetřovateli zpra-
cován, a má být k němu vynesen rozsudek. Tak
uvidíme.

Místo toho nabídli vyšetřovatelé soudu pět
anonymních svědků se zašifrovanými speciál-
ními čísly, kteří se stanou hlavními zdroji infor-
mací. Jejich totožnost nebude odhalena a tomu
bude odpovídat také věrohodnost jejich infor-
mací, které zůstanou zcela relativní. Společně
s tím soud také informoval, že „jednání potrvají
dlouhou dobu a budou obtížná, s jejich koncem
počítá v horizontu 5 let“.

Takové množství procesuálních porušení
pouze zesiluje podezření v angažovanosti vyšet-
řování. 

Nicméně lidé, kteří sledují vývoj událostí, už
v této věci nemají žádné pochybnosti.

Svět je ale odsouzen sledovat zdlouhavé diva-
dlo v režii pravidel informační války.

Komentář Začal demonstrační soudní proces,
obviňující Rusko ze sestřelení letu MH17, vyšel
12. 3. 2020 na fondsk.ru.

Překlad Zvědavec.
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Děkuji, ale dobově nevlastencuji
PAVEL JOSEFOVIČ HEJÁTKO

Tento článek mám v hlavě zhruba pět šest let, kdy
se u nás ve velkém objevila tzv. vlastenecká scéna.
Ona tu už samozřejmě byla před listopadem 1989,
a to především díky automatismu politického zří-
zení. Já bych se však chtěl, po nezbytném úvodu,
zaměřit hlavně na vlastenectví posledních třiceti let,
v jehož zejména druhé polovině se toto téma, v dů-
sledku masového rozšíření sociálních sítí, dostává
více do popředí.

A nyní k meritu věci. Počátky vlastenectví a čes-
kého obrozeneckého patriotismu musíme hledat po-
chopitelně v letech 1830– 1848. Hovořím o tzv.
vrcholné fázi českého vlastenectví vypořádávajícího
se hlavně kulturně a politicky s monarchistickým
područím, nebál bych se používat ani výraziva oku-
pací. A zde se dostáváme hned k prvním dilematům
a problémům, které považuji pro odvěkost českého
vlastenectví za zcela pregnantní a fatální. Jeho nej-
známější představitelé totiž nebyli žádní lidoví tru-
badúři či bardi, ale sociálně velmi slušně
zabezpečení měšťané, zcela vzdálení sychravosti ži-
vota běžného lidu, za něhož měli údajně bojovat. Ho-
vořím o nejvýraznějších postavách, jmenovitě to jsou
Josef Dobrovský, Josef Jungmann, František Pa-
lacký a Karel Havlíček Borovský. Jejich životy se ubí-
raly naprosto jiným směrem než běžné životy
tehdejších Čechů, Moravanů a Slezanů, vlastenectví
tak vlastně bylo z větší míry plnění si individuálních
imaginárních a romantismem ovlivněných reálií než
čímkoli jiným. Jistě, můžeme namítnout, že chudý
lid neměl tu možnost se nějak hromadněji projevit
a promluvit oním jednotným hlasem, problém je

však v tom, že ani tito pánové a později i mnohé
dámy, nebyli vlastenci v pravém slova smyslu. Vla-
stenectví (obrozenectví) každého jednoho z nich se
odvíjelo naprosto odlišně, to dokládá i fakt, že se při
společných setkáních jen málokdy dokázali už jen
sami mezi sebou shodnout na elementárních bo-
dech, které by celý obrozenecký vývoj posunuly vý-
razněji dopředu. V tomto směru jsou asi
nejpověstnějšími hádky Palackého s Dobrovským
a Jungmannem k tématu husitství. Pro nás ale bude
asi nejatraktivnější, kterak se z K. H. Borovského stal
příznivec austroslavismu. Opovržení dnešních libe-
rálů nad vším slovanským je pověstné. Velmi
funkčně jim k tomu slouží příklad výše zmíněného.
Ten se přitom od slovanství odvrátil z naprosto hlou-
pých a banálních důvodů a celé to jen dokazuje, jak
moc byl pro tuto oblast opravdu zapálený. Když se
po různých peripetiích v roce 1843 konečně dostal
do tehdejšího carského Ruska, ubytoval jej jeho pří-
tel Pogodin v rodině místního poměščika Ševyre-
vova. Ten se choval jak k Havlíčkovi samotnému, tak
ke svým poddaným přesně tak, jak se tehdejší po-
měščici a kulaci (zvláště na odlehlém ruském ven-
kově) chovali ke svým nevolníkům. Havlíček tam byl
svědkem fyzického násilí, verbálního napadání, hla-
dovění a všeho toho, co naopak později vedlo
k tomu, že v roce 1898 vznikla ještě ilegální a neza-
registrovatelná Sociálně demokratická dělnická
strana Ruska, jež byla hodně zjednodušeně řečeno
nejstarší předchůdkyní Komunistické strany Ruska
(bolševiků). Setkal se s čirým zlem a hnijícím třídním
podhoubím stvořenými pro budoucí revoluci. Havlí-
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ček nikdy na vlastní kůži nepoznal ruskou duši
a smýšlení nejchudšího obyvatelstva, jejich debaty
po robotě a jejich sny. Jeho následný exil v Brixenu
jej od slovanství odcizil definitivně. Jsem přesvěd-
čen, že byť měl samozřejmě na svůj názor nárok, byl
značně pomýlený a jeho egoistická arogance a se-
bejistota už mu navždy zavřely dveře v poznání myš-
lenky samé.

Druhá vlastenecká vlna 19. století a slovanská
otázka Čechů a Slováků

Z tohoto úhlu pohledu na tom byla již o trochu
lépe tzv. druhá vlastenecká vlna. Lidé jako Franti-
šek Ladislav Čelakovský, Karel Václav Rais, Karel
Hynek Mácha, Josef Kajetán Tyl nebo Alois Jirásek.
Často vzešli z chudých poměrů a ve své tvorbě tak
alespoň zohledňovali, co nejvíce trápí obyčejný lid.
Mnoha svými díly položili základy češství jako ta-
kového, české národní kultury, českého jazyka, čes-
kého divadla a české národní identity. Konečně
můžeme mluvit o „buditelích“. Přelom století
a I. světová válka pak nastolily nové situace, nová
témata a nové potřeby. Společný jim byl největší
podíl na pádu politické zásady dynastické legitimity.
Zde se nám obrozenectví plynule přelévá ve slovan-
ský a specificky český nacionalismus. Byl a dosud
je pochopitelný. Intelektuálové jako Ján Kollár, u nás
záměrně opomíjený Josef Holeček, Karel Kramář
a Bohumír Šmeral si velice dobře uvědomovali sou-
vislosti geopolitické, ale i národně identické. Po Slo-
vanských sjezdech v letech 1848 a 1868 si
slovanofilové, a to nejen ti čeští, ale i z ostatních
národů východní Evropy, jasně a zřetelně uvědomo-
vali potřebu všeslovanské jednoty, identity a auto-
nomních národních států. Bylo jasné, že
monarchistický systém je dávno přežitý a z mnoha
příčin dále naprosto neudržitelný.

T. G. M. – NEJVĚTŠÍ ČESKOSLOVENSKÝ VLASTE-
NEC 20. STOLETÍ?

Zde bych se chtěl na chvíli pozastavit nad kon-
troverzní postavou českých dějin, Tomášem Garri-
gue Masarykem. Údajně má jít o největšího českého
vlastence 20. století. Začnu samotným Masaryko-
vým původem, který byl vzhledem k otázce češství
od počátku velmi pochybným. Jeho matkou totiž
byla Němka Theresia Kropaczek pocházející ze staré
německé rodiny, bylo tedy nutné zachovat alespoň
slovanský původ jeho otce, kterým měl snad být kočí
Josef Masárik, původem ze Slovenska. Rod Masa-
rykovy matky byl v jeho době dobře znám, a že to
byla Němka, která neuměla příliš česky, přiznával

i sám Masaryk (on sám byl se znalostí češtiny taky
dlouho na štíru). Tvrzení, podle kterých lze připsat
Masarykovu strmou kariéru císařskému vlivu v po-
zadí, mohou sotva obstát, jelikož za nitky tahaly
zcela jiné osoby než ty z císařského rodu. Ránu z mi-
losti císařské legendě zasazuje skutečnost, že Ma-
saryk byl za svou velezrádnou činnost proti
monarchii odsouzen v roce 1915 v nepřítomnosti
k trestu smrti, aniž by proti tomu Franz Josef hnul
prstem, zatímco vagabundovi Hilsnerovi milost udě-
lil, a sám Franz Josef tak poněkud narušuje masa-
rykovsko–habsburskou rodinou idylku. Trest smrti
byl pro Masaryka zrušen amnestií, která byla para-
doxně vyhlášena až po smrti Franz Josefa. A to ná-
stupcem jeho “dalšího” možného otce, císařem
Karlem I.

Prokazatelnější je však tvrzení, že Masarykovu
kariéru prakticky od jejího počátku, tedy už v do-
bách, kdy byl ještě studentem, provází vlivy nikoliv
císařské, nýbrž židovské. Pochopitelně působení
Židů významných, a především velmi zámožných.
Masaryk se tak mohl už v mládí spoléhat na pod-
poru prominentní židovské rodiny Redlichů, na je-
jichž panství Masarykova matka dlouho pracovala
a továrník Nathan Redlich už od mládí Masaryka fi-
nančně podporoval. S jeho synem měl Masaryk po
celý život velmi dobré vztahy. Následně ve Vídni Ma-
saryka podporovala bankéřská rodina Schlesingerů,
u které působil jako „dvorní” doučovatel pobírající
měsíční apanáž ve výši sta zlatých. Krásná suma vý-
znamně převyšující i tehdejší nadprůměrné příjmy
a Masarykovi už jako studentovi dovolující žít si na
velmi vysoké noze. Rodina Redlichů umožnila
svému oblíbenci dokonce bydlet v jejich rezidenci,
je zřejmé, že zde už nešlo jen o jakousi dobročin-
nost.

Přestože Masaryk nepatřil na studiích zrovna
k premiantům, nikdo z jeho stejně nadaných spolu-
žáků ani zdaleka takových výhod a protekcí nepo-
žíval. Když se později ucházel o profesuru na
pražské univerzitě, byl, vzhledem k Masarykově ne
zrovna dobré pověsti, problém s jeho jmenováním.
I toto nakonec zařídili mocní Židé v pozadí, kteří do-
kázali do té doby odmítavého císaře přesvědčit, aby
Masaryka profesorem nakonec jmenoval. Také jeho
politická kariéra by se bez židovského vlivu sotva
obešla. Jelikož ostatní strany nechtěly o Masarykovi
ani slyšet, nezbylo než si založit stranu novou, tou
se stala Česká strana lidová, později známá jako Re-
alistická strana.
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Vlastenectví mělo vždy mnoho podob. T. G. M. pro
mnoho lidí symbolizuje jednu z nich. Nakolik je
zrovna jeho role v této oblasti autentická, je už na
posouzení každého zvlášť.

Strana ovšem vůbec nebyla lidová, angažovali se
tam především významní Židé, v tehdejších českých
podmínkách spolehlivá zkratka k nevolitelnosti.
Strana získala ve své krátké historii ve volbách nej-
více dva mandáty a ten jediný a poslední získal sym-
bolicky právě Masaryk. Pokud se v ní později
angažovaly nežidovské osobnosti, nešetřily na její
adresu kritikou. Například Albert Pražák se vyslovil
tak, že strana byla na jeho vkus hodně židovská.
František Ladislav Rieger byl zase toho názoru, že
strana svou nenávistí ke katolicismu vnáší do ná-
roda rozklad, což je vlastností židovskou. Otázkou
tedy zůstává, jestli kdy byla cílem strany vůbec ně-
jaká skutečná politická činnost, nebo byla založena
spíše jen jako reklama pro Masaryka.

Je rovněž pozoruhodné, jak jsou kritické názory
vůči Židům, jinak oslavovaných osobností české po-
litiky a kultury, z oficiální historie vyretušovány. Pi-
kantní na celé této zmanipulované záležitosti je fakt,
že ačkoliv se dnes židovská podpora „tatíčkovi” Ma-
sarykovi úzkostlivě tají, sám Masaryk o ní nepokrytě
psal ve svých válečných pamětech Světová revo-
luce, kde zdůrazňuje, že obzvláště za jeho zásluhy
v době hilsneriády se mu dostalo od židovských
kruhů srdečného přijetí dokonce i v Americe. Ve zmí-
něných memoárech se můžeme dále dočíst násle-
dující: „Jako všude, také v Americe mě podporovali
Židé. A právě v Americe hilsneriáda se mi teď, abych
to tak řekl, vyplatila. Už roku 1907 uspořádali mi
v New Yorku Židé ohromnou recepci; tentokrát jsem
se osobně sešel s mnohými zástupci, jak směru ort-
hodoxního, tak sionistického.”

Pokud tedy pisálci z iDnes píší, že Masaryk za svůj
kult nemohl, nelze s nimi než souhlasit. Za jeho kult
nese odpovědnost především prolhaná oficiální his-
toriografie, která o něm dodnes cíleně šíří lži a mani-
pulace. Je tedy zřejmé, že se Masaryk rozhodl do
Hilsnerova případu vstoupit nikoliv proto, že pro něj
bylo Hilsnerovo odsouzení, jak tvrdí masově šířená le-
genda, morálně nepřijatelné, nýbrž z chladné vypočí-
tavosti. Jelikož si dokázal správně vykalkulovat, že
přes počáteční problémy, které toto jeho angažmá
nutně přinese, bude v budoucnu znamenat značné
zúročení. Nezanedbatelnou roli zde jistě hrály i jeho
velmi blízké vztahy s mnoha Židy, které prakticky od
mládí udržoval, ač se to snaží maskovat tvrzením, že
měl dříve antisemitské sklony. Velmi úsměvné, vez-
meme-li v potaz vřelost přijetí Masaryka v sionistic-
kých kruzích, to prosím není hanlivé označení, sám
tatíček své vlivné přátele takto oslovuje. Jako třeba
v této pasáži: „Ze sionistů jmenuji L. D. Brandeise,
člena nejvyššího soudu ve Washingtoně, původem
z Čech; byl dobře znám s prezidentem Wilsonem
a požíval jeho důvěry.“ Takto Masaryk jmenuje i další
prominentní kamarády, než přejde ke snad až kou-
zelné glose, minimálně z dnešního pohledu velmi
hodnotné: „V Americe mají Židé, jako v Evropě, veliký
vliv v žurnalistice; bylo nám velmi výhodné, že jsme
tuto velmoc neměli proti sobě.“ Vskutku jasnozřivý
poznatek, který legendu o protižidovském štvaní
v tehdejším tisku staví do naprosto absurdního světla.
Jelikož už v tehdejší Evropě veškerý významný tisk
patřil právě židovstvu. Což Masaryk sám ještě potvr-
zuje v dnes už notoricky známých Čapkových Hovo-
rech s T. G. M.: „Hilsnerův proces jsem prodal teprve
za války. Všude v dohodových zemích měli Židé velký
vliv na noviny; kam jsem přišel, psaly noviny pro nás
nebo nám aspoň neškodily. Ani nevíte, co to pro nás
znamenalo. Já jsem teprve nyní prodal toho Hilsnera.”
I další jeho postřehy jsou z hlediska židovského vlivu
pozoruhodnými a dnes pochopitelně neproklamova-
nými, jinak by musel být nynějším pokryteckým vní-
máním považován za antisemitu.

To se ovšem nehodí. A tak ve zprávě ministerské
radě 23. prosince 1918 Masaryk za přítomnosti mi-
nistrů referuje o tom, že: „Vliv Židů, i v Americe, je
značný, musí se s ním dobře počítat. Žid například
je členem nejvyššího soudu: Brandeis, původem
z Čech; toho jsem získal pro nás, má velký vliv na
Wilsona osobně. Vůbec jsem se snažil všude získat
Židy pro nás, a to se mi dost snadno dařilo – hilsne-
riáda nesla teď ovoce.“ V současnosti, kdy je jaká-
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koliv zmínka o vlivu Židů v USA či jinde odbyta frází
o konspirační teorii, by tedy musel být Masaryk
označen jako konspirátor par excellence, když otev-
řeně mluví o obrovském vlivu Židů v USA, a dokonce
se chlubí, že Žid Brandeis původem z Čech, kterého
získal pro nás, ovlivňuje rozhodování samotného
prezidenta USA, čímž jasně naznačuje, kdo vlastně
v USA drží moc v rukou. Je nesporné, že se tento ži-
dovský vliv významně podílel i na vzniku českoslo-
venského státu.

Znovu ale k Masarykovu původu. Na základě zde
uvedených skutečností není rozhodně nepravděpo-
dobné, že byl spřízněn s židovskou rodinou Redlichů,
která byla vůbec jedním z nejstarších židovských
rodů v Hodoníně. V každém případě je to pravděpo-
dobnější, než že byl spřízněn s Habsburky. Tak či
onak, je pozoruhodné, jak se mainstreamové zdroje
snaží za každou cenu odvést pozornost od skuteč-
nosti, že byl celý svůj život podporován významnými
Židy, kteří k tomu neměli, tedy kromě toho, že byl
také jejich krve, jakýkoliv jiný důvod. Sám Masaryk
se pak za židovstvo bil i v situacích, kdy to zdánlivě
nedávalo příliš smysl. Celé pozadí Masarykovy ka-
riéry je zjevně pro dnešní demokraturu natolik cit-
livé, že je nutné ho ještě po téměř sto letech skrývat
za nepodložené teorie a vytvářet tak vylhanou his-
torii. Takže ať už byl Masarykovým otcem Žid, nebo
Habsburk, nebyl Masaryk „tatíčkem” ani tak národa
českého, jako spíše národa židovského.

POCHYBNÉ VLASTENECTVÍ ČESKOSLOVENSKÝCH
LEGIÍ

Specifikem, o němž debaty neutuchnou už nikdy,
jsou českoslovenští legionáři, jejichž role užitečných
idiotů v ruské občanské válce je dodnes předmětem
mnoha dogmat a mýtů. Československo se snažilo
legionářům zajistit odměnu rezervací určitého počtu
pomocných míst ve státní správě. Zjednodušeně ře-
čeno si kupovalo jejich budoucí loajalitu a mlčenli-
vost. Šlo o pozice úřednických sluhů, koncipientů,
učitelů atd. Zvýhodněni byli i tím, že se jim do slu-
žební doby započítávaly roky služby v legiích třikrát.
Také jim byly promíjeny předpoklady pro důstojnické
hodnosti jako bylo požadované vzdělání. Naprosto
tendenčním bylo opatření, že legionářem je pouze
ten, kdo vstoupil do legií před 28. říjnem 1918. Toto
datum vzniklo jako celkem logická hranice proti kal-
kulu těch, kteří by chtěli status legionáře využít
v osobní prospěch. Ale zásadní problém byl v tom,
že legie vedly boje v Rusku až do února 1920. Proto
legionáři nařízení kritizovali a mnoho z nich na pro-

test vrátilo vojenská vyznamenání. Krajani v USA
i jinde zase kritizovali ukončení jejich boje s bolševiky
dohodou. Legie navíc nedokázaly nikdy uspokojivě
vysvětlit, kam zmizel ukradený ruský zlatý poklad,
na jehož ztrátě měly dle mnohých názorů svůj ne-
malý podíl. Ovšem ani legionáři nebyli vždy s podo-
bou a stavem nové republiky spokojeni. U mnoha
z nich se projevila deziluze po návratu z fronty, čas-
tokrát zhoršována posttraumatickým stresem. Mnozí
si představovali nový stát na principech kolektivní
demokracie a s tím, že budou moci výrazněji ovliv-
ňovat dění ve státě. I proto formovali různé spolky.

Na počátku šlo především o dvě radikální orga-
nizace. Jedna z nich tíhla ke komunismu - Svaz čes-
koslovenských legionářů a druhá měla extrémně
nacionální názory - Družina československých legi-
onářů. Obě organizace dělaly problémy, Družina do-
konce vyhrožovala, že její členové vezmou zbraně
do svých rukou a zjednají pořádek s Němci a Židy
sami, když to nezvládne vláda. To nemohl mnoho-
národnostní stát tolerovat a proti Družině zasáhl.
Proto chtěl Hrad vytvořit legionářskou organizaci,
která bude odpovídat jeho politickému profilu, a tak
v roce 1921 vznikla Československá obec legionář-
ská, kam vstoupila většina legionářů. Obec byla sice
levicová, ale ne komunisticky, spíše sociálně či ná-
rodně demokraticky. Jiní bývalí legionáři ventilovali
své zážitky i politickou orientaci v literatuře, která
se zabývala takřka výhradně legionářskou témati-
kou a většinou podporovala státotvorné politické
uskupení, mezi ně patří například Rudolf Medek
nebo František Langer. Dílo dalších legionářů vyka-
zovalo jinou politickou orientaci. Například Josef
Kopta napsal knihu zaměřenou antisemitsky. Jiný
slavný spisovatel, Jaroslav Hašek, otec slavného Vo-
jáka Švejka, byl bohém, anarchista a během pobytu
v Rusku stál na straně bolševiků. Z legií také vzešlo
několik problematických osobností jako významný
český fašista Rudolf Geidl, který představoval pří-
klon k fašismu podle italského vzoru a v roce 1926
založil Národní obec fašistickou. Někteří legionáři
se naopak stali komunisty, jako Ludvík Svoboda, po-
zdější komunistický prezident. Největší konflikt měli
legionáři s ministrem financí Aloisem Rašínem, který
prohlásil slavnou větu „Za službu vlasti se neplatí.“
Ten byl zaměřený právě proti nárokům legionářů.
Alois Rašín ho vyhlásil 10. prosince 1922 na sjezdu
Mladé národní demokracie, a i když tiskem nevyšel,
Rašín si za výrokem tvrdošíjně stál. To samozřejmě
rozhořčilo legionářské organizace. Ty protestovaly
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a chtěly Aloise Rašína i žalovat. Spory trvaly dlouho
a musel do nich vstoupit i Masaryk. Incident skončil
až atentátem na Aloise Rašína.

PRVOREPUBLIKOVÁ VLASTENECKÁ DUALITA
Nyní docházíme k jakémusi prvnímu pomysl-

nému rozštěpení české (československé!) vlaste-
necké scény. To se projevuje nejvýrazněji od roku
1921, kdy se najednou setkáváme s vlastenci bur-
žoazními (nejvýznačnějšími představiteli byli Anto-
nín Švehla, František Soukup, Jiří Stříbrný, Alois
Rašín, Vavro Šrobár, Edvard Beneš, Václav Klofáč,
Milan R. Štefánik, František Staněk, Gustav Habr-
man, Adolf Stránský, Bohuslav Vrbenský, Lev Winter
a Isidor Zahradník) a komunistickými (Václav Šturc,
Bohumír Šmeral, Václav Bolen, František Hovorka,
Josef Skalák a v neposlední řadě Klement Gott-
wald). Ruku v ruce s politickým vlastenectvím jde
ono rozštěpení i na frontě kulturní. Kulturními vla-
stenci buržoasie jsou především tzv. pátečníci,
mezi kteréžto nejvýraznější osobnosti, krom bratří
Čapků a T. G. Masaryka, patří Edvard Beneš, Fer-
dinand Peroutka, František Langer, Eduard Bass,
Karel Poláček, Josef Kopta a Jan Masaryk. Za tímto
bohatým kulturním životem nezaostávala ani ko-
munistická vlastenecká fronta v čele s Jiřím Wol-
kerem, Vítězslavem Nezvalem, Konstantinem
Bieblem, Františkem Halasem, Zdeňkem Nejedlým,
Jaroslavem Čecháčkem, Marií Majerovou. Toto vla-
stenectví je v jisté míře rivality rigidní až do roku
1938. Po Mnichovské dohodě, Benešově exilu a ná-
sledné okupaci zde nastává další období, které je
novátorské pravicovým vlastenectvím naruby (oby-
čejnou kolaborací), jehož dnes snad nejpopulárněj-
ším představitelem je Emanuel Moravec.

ČESKÉ VLASTENECTVÍ ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Za 2. světové války se vlastenecký odboj, tedy

alespoň v letech 1938– 1944, v podstatě slučuje
a stává se ve svém boji proti nacismu de facto jed-
notným. Partyzánské skupiny a oddíly sem vysílají
jak spojenci (kteří nás jen pár roků před tím zra-
dili), tak sovětská vláda, využívající zprvu domácí
komunistický odboj, který vyzbrojuje, logisticky vy-
bavuje a financuje. V pozdějších letech, kdy do-
chází k osvobozování východní Evropy Rudou
armádou, se zde formuje řada partyzánských sku-
pin sestávajících se buďto přímo jen ze sovětských
vojáků, nebo kombinovaně pod vedením zkuše-
ných sovětských partyzánů a místních vlastenců,
dobře znajících domácí terén. Zde můžeme hovořit
i o jednotlivých hrdinech z řad patriotů, a to na

obou stranách vlasteneckého spektra. Na straně
buržoazie to byli jednoznačně Gabčík, Kubiš,
Opálka, Valčík, Bublík, Hrubý a Švarc. Na straně ko-
munistického odboje byli nejvýznamnějšími oso-
bami Fučík, Zika, Klíma, Urx, bratři Synkové.

V českém protektorátu bylo zatčeno stejné
množství komunistů jako ve zbytku celé německé
Říše. K tomu bych chtěl připojit malou poznámku.
Všichni jmenovaní byli na základě činnosti v ko-
munistickém odboji nacisty zavražděni. Dnes, kdy
jsou informace v historii lidstva zatím asi nejdo-
stupnější, je pro mě nemile zajímavé, že nalézt
o těchto hrdinech jakákoli fakta je prakticky ne-
možné. Náhoda, či záměr?

Otto Synek (1900–1941) československý politik
a meziválečný poslanec Národního shromáždění
za KSČ. Byl popraven nacisty.

Emanuel Klíma (1902–1941) československý
politik a meziválečný poslanec Národního shro-
máždění za KSČ, 13. února 1941 byl zatčen gesta-
pem a následně v nacistickém vězení spáchal
raději sebevraždu.
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Jan Zika (1902–1942) československý komunis-
tický funkcionář, novinář, politik a protinacistický
bojovník. Zemřel na následky zranění při zatýkání
gestapem.

Eduard Urx (1903–1942) byl komunistický poli-
tik, česky a slovensky tvořící novinář, básník, lite-
rární kritik a teoretik. Zavražděn v koncentračním
táboře Mauthausen.

ČESKÉ VLASTENECTVÍ V DOBĚ NEPŘEPISOVÁNÍ
HISTORIE A JEDINÉ SKUTEČNÉ DEMOKRACIE 
20. STOLETÍ

Po osvobození v roce 1945 se tuzemská vlastene-
cká scéna opět rozděluje. Člověku by se skoro až
chtělo napsat paradoxně, ale s ohledem na nastávající
celosvětovou politickou situaci to bylo pochopitelné.
V letech 1946–1947 zde vznikají lokální buňky bur-
žoazního vlasteneckého odporu, kteréžto stmeluje
touha po přijetí Marshallova plánu a budoucího kapi-
talistického a liberálního Československa. Po vítězství
pracujícího lidu a vzniku lidové demokracie v roce
1948 nastává v našich dějinách velmi iracionální si-
tuace. Za vlastence začínají být považováni rovněž
lidé, kteří chtějí čerstvě vzniklý režim zničit za každou

cenu. Často i za cenu nejvyšší, tedy cenu lidského ži-
vota. V období právě nastupující studené války k tomu
využívají peněz a dalších potřeb ze zahraničí sledují-
cího zde své zájmy. Tato patologická situace trvá
prakticky čtyřicet jedna let, než přijde listopadový po-
liticko-ekonomický puč. Ten ji ještě vygraduje. Zpětně
vyznamenává, staví pamětní desky, pojmenovává
ulice a náměstí a na školách učí děti o hrdinech, kteří
vraždili, podváděli, kradli, padělali a manipulovali.

MODEL SOUMRAKU ČESKÉHO VLASTENECTVÍ
Hned v devadesátých letech 20. století se v našich

končinách setkáváme s radikálně pravicovým vlaste-
nectvím (které zde začalo již někdy v roce 1988, v té
době pochopitelně ještě skrytě), a které je více než
cokoli jiného spíše jen vyjádřením nově vzniklého
systému a vzpoury mládí, pozérskou vzpourou pro
vzpouru. Jakože už se vše může a když vše, tak i toto.
Po ulicích se proháněly všechny možné frakce skin-
headů, často ani neznající primární významy své sub-
kultury. Situace se výrazněji mění, když v březnu 1999
vstupuje Česká republika do NATO a v květnu 2004
do EU. Tyto akty jsou mnohými prozápadními kolabo-
ranty vydávány za vlastenecké kroky. Nicméně s vý-
jimkou pár menších epizod (spíše však mediálních,
nežli aktivistických) vzedmutí odporu, jako třeba té
z roku 2007 proti plánovanému americkému radaru
na našem území, se zde na vlastenecké scéně nic
převratného neděje. Výrazná změna nastává až v le-
tech 2014– 2015, kdy se do Evropy valí obrovská mi-
grační (dominantně islámská) vlna. V této době
dochází ke vzniku tzv. vlasteneckých stran jako Úsvit,
Národní demokracie, SPD, DSSS, Pro-Vlast, Řád Ná-
roda aj. Dnes jich je podle registru politických stran
a hnutí (tedy toho oficiálního) rovných 42!

RECESE AKTUÁLNÍ VLASTENECKÉ SCÉNY
A konečně k vysvětlení myšlenky samotného

názvu článku, tedy proč vlastně dobově nevlasten-
cuji? Odpověď je jednoduchá. Jako dlouhá a nepře-
trhnutelná nit se našimi dějinami táhlo vlastenectví
se svou naléhavostí a vážností. Větší nebo stejnou ter-
minologickou profanaci potkala už jen slova jako svo-
boda, demokracie, pravda a láska. Současná česká
vlastenecká scéna je však bohužel pouze k smíchu
a nesmírně trapná (jeden by si až myslel, že si ji řídí
přímo ta tzv. pražská kavárna, proti níž se dnešní vla-
stenci jinak oficiálně vymezují); její pomyslné rozdě-
lení by mohlo mít tyto tři proudy. Prvním jsou tzv.
Orteláci (s heslem „Orteláti, množte se!", mimocho-
dem, jedná se o velmi výmluvný slogan, vezme-li člo-
věk v potaz neměnnost zákonů univerza, že děti
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těchto vlastenců jsou budoucími otroky, sluhy a pro-
stitutkami liberálních a globálních elit). Poznáme je
podle triček s logem hospodského big beatu nebo
loga SPD, a také podle toho, že když se jich zeptáme,
kdy vzniklo Československo nebo ať zazpívají českou
národní hymnu, nastane ticho. V tomto směru si sice
v ničem nezadají s mnohými vzdělanci z liberálních
vlasteneckých řad, takový Karel Schwarzenberg na
tom není o mnoho lépe a jistě není sám, pouze je mo-
mentálně na té správné straně barikády. Následně tu
máme mnohé aktivisty jako jsou třeba Žarko Raptor
Jovanovič, Jirka Černohorský, Martin Zapletal, Marek
Obrtel, Nela Lisková, Pavel Matějka. Problém opět na-
stává ve ztotožnění se s jejich činy. Obsah bývá na 99
% správný, ale ta forma provedení… Ve většině pří-
padů to myslí upřímně, jenže proč je k tomu nutný
takový primitivismus? Ano, o čem se veřejně mluví,
to se občas řeší, avšak i tak lze udělat spoustu věcí
důstojně, chytře, zajímavě, a přesto věcně s dosta-
tečným apelem. Jen díky tomu, jak špatnými způsoby
se tato vlastenecká odnož prezentuje, je pro mnoho
lidí těžké ji vnímat vůbec vážně. Celý proces degra-
dace umocňují mainstreamová média a radikálně pa-
nevropsky denacionalizující a detradicionalizující
propaganda školského liberálního systému.

DEPRESE A INKLUZE AKTUÁLNÍ VLASTENECKÉ
SCÉNY

Na jakémsi hierarchicky vyšším vývojovém
stupni jsou Petr Hampl, Martin Konvička nebo

Josef Skála. Tam je již forma lepší, problém způ-
sobují dvě komodity. Ego prodávajícího a intelekt
kupce. Tím se dostáváme k odlidovění a ztrátě
publika. Bez medializace, reklamy a dostateč-
ného vysvětlování většiny floskulí a myšlenek se
tento tábor se svými fanoušky příliš nedomluví,
protože si prostě nerozumí a prakticky se tak
míjí. Poslední skupinou tvoří evoliánsko-duginov-
ská parta kolem Délského potápěče, weby Nová
republika, Dialog, Argument či na Slovensku
 Reconquista. Tam je problém jediný. Jsou inte-
lektuálně na takové úrovni, že je nechápou ani
nejinteligentnější filozofové, politologové a so -
ciologové z řad liberálních vlastenců, což je sice
úchvatné a dává jim to tak právo psát ještě skoro
bez cenzury, ovšem i bez prakticky sebemenšího
dosahu na transformaci myšlení svého elekto-
rátu. Ten je totiž už natolik mentálně vyspělý, že
jej netřeba o čemkoli přesvědčovat a jen se do-
vzdělává. Opravdu tristní je i fakt, že se současní
vlastenci nedokáží semknout. To se naposledy
nejvíce projevilo při volbách do europarlamentu.
Nakonec chci připomenout, že jsem vysočinský
patriot, ale současné české vlastence považuji za
parodii sebe samých. A je mi to líto, protože nyní
je návrat ke kořenům, k tradicionalismu a k ná-
rodnímu uvědomění asi tou nejpalčivější (nejen)
třídní otázkou.

Pro Lípu zaslala 22. 6. 2020 MBH

Výstava replik plakátů z 2. světové války pod
Pražským hradem
SVETOZÁR PLESNÍK

Od 13. července je v Palácových zahradách pod Pražským hradem dokumentární výstava replik plakátů
z 2. světové války a je již druhou, kterou Jazzová sekce v uplynulých dvaceti letech uspořádala. Záštitu
nad samotnou akcí převzal prezident naší České republiky Miloš Zeman a blahopřání zaslal i prezident
Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin. Výstava obsahuje protinacistickou, antifašistickou a proti-
militaristickou propagaci zejména hlavních spojeneckých zemí, které v letech 1939 až 1945 byly přinu-
ceny bojovat s válkychtivými zeměmi OSY, tedy s nacistickým Německem, fašistickou Itálií, militaristickým
Japonskem a jejich menšími spojenci.

Je umístěna venku i v galerii Jazzové sekce a to denně od 11 do 17 hodin, a je k zhlédnutí zdarma.
Její součástí jsou i novinové výstřižky a zejména autentické zvukové nahrávky aktérů Mnichova, čel-

ných fašistů, slavné hlášení o porážce Němců u Stalingradu, zvuky sirén nebo Stalinův neznámý projev
z 2. září 1945, kdy kapitulovalo Japonsko. Kvůli turistickému ruchu je text v angličtině, němčině, ruštině
a češtině. Obdobná expozice ve světě momentálně není a Jazzová sekce ji uspořádala jako připomínku
nejenom statečnosti vítězných mocností, ale i toho, že střední Evropa žije 75 let v míru. Žádost Jazzové
sekce o dotaci na technické práce Ministerstvo kultury ČR opět odložilo a celá expozice je proto hrazena
z kapes antifašistů. 23. 7. 2020
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Do naší e-mailové schránky se dostal feje-
ton, jeden z mnoha textů, které reagují na zno-
vuobnovení Mariánského sloupu, tentokrát
z pozice českého evangelíka. Mail nebyl zaslán
k přetištění, k tomu existují jiné platformy. Zmi-
ňujeme se o něm, protože jsme v textu našli
zlaté jádro.

Vztyčení Mariánského sloupu totiž neuráží
jenom české evangelíky. Současné kontroverze vy-
soce překračují teologické neshody. Mariánský
sloup je pro nás (dnešním pohledem) symbolem
totalitního myšlení. Pro nás evangelíky, pro nás ka-
tolíky, pro nás židy i pro nás ateisty nebo (což není
totéž) pro nás bezvěrce. Dělící čára vede jinudy.
Proto bychom vám chtěli ze zmíněného fejetonu
zprostředkovat to, co je cenné pro pestrý lid na
našem břehu dělící čáry.

Oním jádrem je forma protestu, že by k tomu
arogantnímu kamennému sloupu lidé nosili ka-
meny. Podobně, jako se nosí na židovské náhrobky.
Na těch pomyslných našich by bylo číslo 27 na při-

pomenutí exekuce 27 českých pánů na Staroměst-
ském náměstí v roce 1621.

Ti lidé nechtějí svým kamenným protestem
krásné náměstí poškodit. Přinesením kamene
přece nikdo nemůže náměstí zohyzdit a znečistit,
určitě ne víc, než činí turistický ruch, stánkový pro-
dej nebo chudáci koně drožkářů. Malé kameny se
dají uklízet – zatímco ten obrovský kámen nedávno
vztyčený nejspíš nikdo jen tak neuklidí.

Václav Lamr, autor fejetonu, výslovně říká, že
nezamýšlí svůj text jako výzvu. Proto ani my k ni-
čemu nevyzýváme. Našim předkům se dnes poně-
kud ahistoricky především katolickým klérem
vyčítá, že stržení původního sloupu v roce 1918 ne-
bylo vyloženě kultivované a tolerantní. Tak tohle
klidné a vytrvalé pokládání kamenů k vnucenému
Mariánskému sloupu by bylo skutečně velice kul-
tivované a chytré. Velice české. Docela hodné ná-
roda, který umí šít roušky.

EVA BARTŮŇKOVÁ
za redakci čtvrtletníku Lípa

NA KAMENI KÁMEN

Kopie Mariánského sloupu přes odpor lidí vztyčena na Staroměstském náměstí v Praze roku 2020...
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Čínskou lidovou republiku jsem navštívil na pře-
lomu tisíciletí jako turista s hromadným zájezdem.
Vypravil jsem se tenkrát postupně do čtyř světadílů;
většinou to byly vědecké konference a odborná
shromáždění, jenom ta Čína byla ryzí turistická do-
volená. Návštěva Čínské lidové republiky pro mě
znamenala jakési nečekané politické školení.

Bylo to díky našemu čínskému průvodci. Byl svě-
taznalý a mluvil bezvadnou angličtinou. Ovládal bez-
vadně čínskou historii, náboženské tradice a místní
pamětihodnosti. Už za několik dní společného puto-
vání se nám podařilo s tímto vzdělaným Číňanem na-
vázat diskusi i na politická témata. Bylo mi předem
jasné, že prověřený oficiální průvodce zahraničních
turistů má služební povinnost projevit se jako přízni-
vec vládnoucího režimu. K mému velikému překva-
pení to však ten mládenec nehrál. Měli jsme před
sebou nefalšovaného přesvědčeného komunistu.

Poněkud shovívavě komentoval kult všudypří-
tomného Mao Ce-Tunga. Číňany by ani ve snu ne-
napadlo likvidovat jeho sochy v nadživotní velikosti,
ani jeho slavné mauzoleum, kam se jeho mumii
chodí každodenně klanět doslova tisíce lidí, mnozí
se slzami v očích. Podle našeho průvodce udělal
předseda Mao 80 % užitečných a prospěšných činů
a jenom ve 20 % případů se mýlil. Diskuse o těchto
procentech byla zbytečná. Vzpomněl jsem si na po-
dobnou situaci, kterou jsem zažil s celníkem v Po-
mezí nad Ohří, který mi kdysi tvrdil, že mi musí
zabavit západoněmecký časopis Stern, protože ob-
sahuje 80 % socialismu škodlivých myšlenek.
Bůhví, jak přišel k těm osmdesáti procentům a který
horlivý politruk to tak bezpečně spočítal. 

Zajímavější však byla diskuse o demokracii, která
následovala po dotazu, který vznesl jeden účastník
z našeho zájezdu. Na Náměstí nebeského klidu
Tchien an men se totiž tento šťoural bezostyšně ze-
ptal, jak to bylo s těmi tanky, které tady v roce 1989
zmasakrovaly studentskou manifestaci. Vždyť sem
nesmí ani auto, nesmí se tu ani kouřit. Tak jak to, že
sem mohly tanky? Tady se náš čínský průvodce pro-
jevil jako bezvadný znalec naší, a vlastně celé vý-
chodoevropské novodobé historie. 

Ten mladík byl totiž opravdu přesvědčen o tom,
že studentské požadavky demokracie vskutku ohro-
žovaly samotnou existenci Čínské lidové republiky:
„Kam vedla ta vaše sametová revoluce? Jak to na-

konec dopadlo? Vždyť vedla nakonec k zániku Čes-
koslovenské republiky!“ S tímto názorem byla
ovšem obtížná polemika. 17. listopad 1989 totiž
opravdu vedl k 1. lednu 1993, kdy zaniklo Česko-
slovensko. „A jak dopadla ta vaše demokracie v Ju-
goslávii? Ne dva státy jako u vás, ale na pět nových
států se rozpadla ta do té doby prosperující země.
A ještě ta demokracie přivodila válku, vraždění,
bombardování a ničení hodnot. A kdyby k něčemu
podobnému došlo v Číně, tak ne na dva, ne na pět,
ale na desítky států by se naše země rozpadla. Po
dlouhá staletí to pohromadě drží už tisíce let jenom
autoritativní režim. Zaplaťpánbůh za to!“

Tato slova vyprovokovala diskusi o demokracii
i mezi účastníky zájezdu. Zda totiž ta usilovná snaha
o zavedení demokracie euroamerického typu ve
všech zemích světa není nakonec kontraproduk-
tivní. Není sporu o tom, že Teng Siao-pchingovi se
v Číně podařilo zkombinovat autoritářský režim
s volným trhem a svobodným podnikáním. Za čty-
řicet let byla Čína proměněna ve skutečnou celo-
světovou dílnu a zvýšení životní úrovně obyvatelstva
bylo závratné. Samozřejmě to nedokázal klasickým
komunismus, ale jakési naroubování konfuciánské
tradice na nacionalismus. U většiny obyvatelstva se
tento režim těší podpoře a jakási demokracie zá-
padního typu jim může být ukradena. Už 5000 let
tam totiž žádnou demokracii nepoznali. 

Násilná implementace demokracie západního
typu se pro mnohé země nehodí. K čemu to vedlo
například v Libyi? Lékaři a zdravotní sestry, kteří
tam byli v rámci mezinárodní pomoci za Muammara
Kaddáfího se vesměs shodovali v příznivém hodno-
cení vysoké úrovně tamního zdravotnictví, a neob-
vyklé choutky diktátora, který cestoval po světě
v doprovodu svého harému a velbloudů, považovali
jenom za jakýsi pozoruhodný kolorit. A kam vedla
násilná snaha o zavedení demokracie? K válce, to-
tálnímu rozpadu státního zřízení. Kaddáfí byl vypát-
rán a potupně zatčen, když se ukrýval v jakémsi
kanalizačním potrubí, krutě mučen, a nakonec be-
stiálně zavražděn. Od té doby je tam jakákoliv vy-
spělá zdravotnická péče pochopitelně zlikvidována. 

A co jiného je současná situace v Afghánistánu?
Myslí si snad někdo, že většina obyvatelstva snad
nemá jiný politický cíl než svobodné volby našeho
typu? Vždyť oni vlastně ani nevědí, co to ty volby

Čínská demokracie RADIM UZEL
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jsou a k čemu by měly sloužit. Po voličích často stří-
lejí jako myslivci po zajících. 

Důkladná úvaha a mezinárodní srovnání nepo-
chybně dávají za pravdu našemu čínskému prů-
vodci. Myslím, že by tady mělo platit staré přísloví
„jiný kraj – jiný mrav“. Samozřejmě některé cizí
zvyky a mravy jsou však jenom pro otrlé. Kameno-
vání nevěrné ženy podle muslimského práva šaría
není jistě lákavou podívanou, a mučení falešného
svědka nevěry sedmdesáti ranami bičem je už
představením vyloženě sadistickým. To si potom po
návratu domů panečku každý cestovatel oddychne
a může se radovat z toho, že u nás už bylo útrpnému
právu snad navždy odzvoněno.

Takovéto zásady bychom jistě do našeho práv-
ního systému neměli přijímat. Ale co třeba pro-

pagace americké kampaně Me Too? Ta se na-
štěstí v Česku příliš neuchytila. Je jistě vhodná
pro americké herečky. Naše ženy k ní musí být
nanejvýš povzbuzovány a vyprovokovány fanatic-
kými feministy typu filmového režiséra „gender-
mana roku“ Kamila Fily. Takové aktivity pak
vedou k porušení tradiční právnické zásady pre-
sumpce neviny v případě znásilnění. Vždyť
o tomto neblahém americkém právním principu
uvažují dokonce už i ve vrcholně demokratickém
Švýcarsku! Zkrátka násilná implementace lokál-
ních tradic do trestního řádu jiných zemí je ne-
smyslná. A týká se to i násilného zavádění
demokracie nejen v Libyi a v Afghánistánu. A sa-
mozřejmě především v Číně.

24. 7. 2020

Jen ať na Tchaj-wan jedou JIŘÍ JÍROVEC
Jděte loket v paži, prchejte nohy na ramenou a probůh, ať se nevracíte! Rada senátorům dle Vladislava

Vančury.
Pánové ze Senátu přivezou ostrovanům bonmot: »Groše nesmějí zvítězit nad hodnotami.« Hodnoty

jsou jejich, nikoli nezbytně naše. Mohli mluvit o tolarech, jenže to by mohlo vést k nežádoucí záměně
měny. Zkuste si to říct nahlas.

Peněz se u nás často nedostává, zato slova laciní. Některé výroky lze považovat za tak levné, že jsou
až bezcenné. O prezidentovi Miloši Zemanovi lze říct, že je prase hodné vykrvení, místopředsedu Sně-
movny označit za svini nebo jemněji za zmrda a neodsouzeného obvinit, že je zloděj nebo udavač. Nic
se nestane, vše je v současné české normě.

Stateční se neshrbují před nikým. Ti obzvláště erektovaní občas kritizují nejen USA, ale dokonce i Stát
Izrael. Za soudružskou kritikou ovšem rychle přichází vysvětlení, že byla myšlena jinak.

Naše společnost je bezbřeze svobodná. Demokraticky přijatý zákon umožňuje zřizovat ghetta, nechat
domy zdevastovat a pak je v zájmu veřejnosti vykoupit zpátky, aby mohla být podána žádost o dotaci na
jejich zbourání.

Může se svobodně přepisovat historie a vracet se k pravidlům, která byla kdysi napsána proti cibulí
smrdící spodině. Nesluší se zmiňovat, že za Protektorátu Čechy a Morava šlo o Židy.

Chudáky naše města a obce nechtějí. Jistě ale přijde den, kdy bude nalezeno konečné řešení hodné
21. století. V rámci osobní svobody zatím mohou lidé (prý z vlastní volby, jak obecně věřeno) žít na ulici.

Jejich svoboda byla hrubě napadnuta osočením, že se nám tu bezdomovci shlukují bez roušek a od-
mítají jít domů.

V době, kdy kvarteto Andrej Babiš – Adam Vojtěch – Jan Hamáček – Roman Prymula vyhnalo přizpů-
sobivé občany do domácího vězení, byli bezdomovci bezprecedentně donuceni nasadit roušky a uklidit
se do stanů. Lze doufat, že zmíněný exces již byl odstraněn, stany šly do skladiště a bezdomovcům byla
vrácena svobodu žít na ulici jako doma.

Pokud budou senátoři Miloš Vystrčil a Jiří Drahoš vyprávět svoje zkazkové hodnoty dostatečně pře-
svědčivě, možná na ostrově zůstanou jako motivátoři. Z hodnot již zůstalo jen vyprázdněné slovo a Vy-
strčilova řeč je o grošících, které u nás Tchaj-wan investuje štědřeji než Čína.

Klauni nejsou, ale šašků je, postěžoval si kdysi Jan Werich. Mnoho politiků by muselo někam odjet
natrvalo, aby klaunů maličko přibylo.

1č. 6. 2020
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Dominova ulice, Praha–Stodůlky
RADIM UZEL

Kácení sloupů, odstraňování pomníků a přejme-
novávání ulic bývá většinou jakýmsi rituálním do-
provodem revolučního nadšení. Když jsem byl
v devadesátých letech členem Zastupitelstva hlav-
ního města Prahy, bylo dílo dokonáno a nové názvy
ulic už visely. Všichni zastupitelé tenkrát dostali
darem dvojdílný tzv. Uličník hlavního města, vy-
daný v letech 1997/98, kde jsou uvedeny všechny
staré a nové názvy ulic, a stručné životopisy slav-
ných, po kterých je to pojmenováno.

Stále je to čtení zajímavé. Teprve nedávno padl
můj zrak na pojmenování Dominovy ulice v Praze–
Stodůlkách. V letech 1981–1991 se ta ulice jme-
novala Dokučajevova. Vasilij Vasiljevič Dokučajev
(1846–1903) byl ruský půdoznalec a přírodovědec,
profesor geologie a petrografie. Přejmenovávačům
v roce 1991 asi nevyhovoval tento ruský vědec,
i když byl už 88 let po smrti, nebo snad nevěděli,
že petrografie se zabývá popisem a složením hor-
nin.

Přejmenovali tu ulici na Dominovu. Podle Ulič-
níku byl Karel Domin (1882–1953) český botanik
zabývající se taxonomií, fytogeografií a geobotani-
kou. Bohužel už tam není uvedeno, že byl také rek-
torem Karlovy univerzity a výrazným fašistickým
politikem. V naší rodině není Dominovo jméno ne-
známé. Výrazně se podílel na vyhození mého otce
docenta RNDr. Radima Uzla z chemického ústavu
přírodovědecké fakulty. Nebývalo zvykem, aby
35letý docent opouštěl univerzitní pracoviště. Bylo
to možné pouze po Mnichovu, za takzvané druhé

republiky. Profesor
Karel Domin byl
v té době předse-
dou politické strany
Akce národní
obrody, zaměřené
hlavně proti Tomá-
šovi G. Masarykovi,
Eduardu Benešovi,
ale také proti Ru-
dolfu Beranovi,
Židům a komunis-
tům. Není divu, že můj otec, jako masarykovec
a přítel Karla Čapka, na univerzitě za druhé repub-
liky nevyhovoval. Univerzitní profesor organické
chemie RNDr. Jaroslav Staněk mi ve svém dopise
v roce 1987 potvrdil, že profesor Domin byl vskutku
na vyhození mého otce angažován.

V oficiálním životopise Karla Domina se dnes
uvádí, že po 2. světové válce a nástupu komunistů
k moci se již ke své vědecké práci nemohl pro své
pravicové politické názory vrátit. Snad není ani ta-
ková škoda, že se nevrátil ke své vědecké práci.
Spíš je škoda, že ho v květnu 1945 nezavřeli.

Nad celou událostí se už dávno zavřela voda,
a vím, že jakékoliv kádrování je dnes nesmyslné
a zbytečné. Nicméně by možná bylo dobré, aby si
obyvatelé Dominovy ulice ve Stodůlkách uvědomili,
že jejich ulice byla přejmenována v roce 1991
a místo jména starého ruského vědce nese nyní
jméno českého fašisty. 20. 4. 2020
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OS ČR
Hanka Hosnedlová <hanhos@centrum.cz>
9. 6. 2020 v 12:34 
Vážený pane Hostašo, musíme přiznat, že tentokrát bylo rozhodování komise velice těžké. Konečná

sumarizace posudků vyznívala sice pro zamítnutí, ale znovu jsme vyvolali diskusi poroty, rozbor obsahu
zaslaných knih a nakonec jsme se rozhodli pro přijetí s určitými výhradami.

Vzhledem k tomu, že Vaše tvorba za poslední dobu (viz nové knihy) zaznamenala znatelný pokrok,
věříme, že v průběhu času vystoupá i k dalšímu předpokládanému vylepšení. Porota oceňovala ve Vašich
knihách skutečnost, že verše v nich nejsou vylhané, lze z nich vycítit i jistou autentičnost a je evidentní,
že do nich skutečně vkládáte srdce. I když tedy máte nakročeno na dobrou lyriku, je zde ještě prostor
pro větší metaforiku, obrazivost i uměleckou kvalitu. A na to nesporně jako autor do budoucna máte.

Blahopřejeme k přijetí a věříme, že se ve svém předpokladu nemýlíme.
Komise pro přijímání členů Obce spisovatelů ČR
PS Ještě bychom potřebovali do seznamu členů OS ČR Vaše telefonní číslo.
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Bývalé sovietske satelity v službách USA a Británie
PAVOL JANÍK

Ruské politologické periodikum Názor (Vzgľad)
8. 7. 2020 uverejnilo štúdiu Prečo USA v pôsobení
proti Rusku oceňujú českú rozviedku. Spolieham
sa na počítačovú gramotnosť a znalosť ruštiny na-
šich čitateľov, preto nebudem prekladať celú ana-
lýzu, sústredím sa len na podstatu publikovaného
posolstva a na jeho nedopovedané, alebo pravde-
podobne zámerne zamlčané súvislosti.

Autor objektívne konštatuje, že malé krajiny ne-
majú dostatočné finančné, technické a personálne
prostriedky, aby zabezpečili svoje záujmy, ale vy-
nakladajú na svoje pomery značné čiastky na to,
aby plnili špecifické úlohy pre spravodajské služby
veľmocí, ktoré ich riadia. V prípade niekdajších so-
vietskych satelitov sú to v súčasnosti americké
a britské výzvedné organizácie. Medzi výhody roz-
viedok bývalých spojencov Moskvy a niekdajších
sovietskych republík patrí niekoľko dôležitých fak-
torov. 

Po prvé – tajné služby malých krajín nikto ne-
berie vážne, ale podceňovanie sa nikdy nevypláca.
Inak naozaj drobné štátne útvary bez využívania
napríklad technických kapacít veľmocí nemôžu
sledovať ani vlastné vitálne záujmy vo vzťahu k su-
sedným krajinám. Zložité dejinné udalosti zane-
chali viac nedoriešených či sporných otázok,
vrátane teritoriálnych a menšinových. V minulosti
Sovietsky zväz tmil podobné latentné problémy,
aby z nich nevznikli otvorené konflikty. Činnosť zá-
padnej koalície ich neraz naopak cieľavedome
podnecuje.

Po druhé – aj po desaťročiach majú bývalé so-
vietske satelity nedostatok kvalifikovaného spra-
vodajského personálu vyškoleného západnými
špeciálnymi službami, teda ešte stále mnohí vy-
zvedači z relatívne nových členských krajín NATO
prešli odbornou prípravou v príslušných orgánoch
ZSSR. To znamená, že na základe profesionálnych
skúseností veľmi dobre poznajú štruktúry a metódy
nástupníckych ruských inštitúcií zameraných na
strategickú a vojenskú špionáž.

Po tretie – vzhľadom na niekdajšie spojenectvo,
postsocialistickú nostalgiu, kultúrnu blízkosť, po-
dobnosť mentalít i priame rodinné väzby sú obča-
nia Ruskej federácie podstatne menej podozrievaví
k ľuďom z niekdajších krajín východného bloku
a bývalých sovietskych republík ako k osobám

z krajín, ktoré aj pred koncom studenej vojny patrili
do západného bezpečnostného okruhu, najmä
k Američanom a Britom. Preto prejav priateľstva či
priazne nemusia Rusi vždy automaticky vnímať ako
pokus o zverbovanie zahraničnou rozviedkou. Tak
sa české, slovenské a bulharské spravodajské
služby stali základnými vykonávateľmi agentúr-
nych operácií USA proti Rusku.

Lenže Ruská federácia ako svetová superveľmoc
je dostatočne zorientovaná v spleti skrytých aktivít
kohokoľvek, preto jej diplomatické zastupiteľstvá
spravidla ignorujú spontánne snahy o rozvíjanie
vzájomných dobrých vzťahov. Na jednej strane ne-
chcú svojich prirodzených sympatizantov v malých
európskych krajinách vystaviť nežiaducej pozor-
nosti domácich tajných služieb. Na druhej strane
Rusko už nikomu apriórne nedôveruje a každý prí-
znak kladného postoja preventívne pokladá za
možnú spravodajskú kultiváciu, teda za zdanlivo
nenútené, ale v skutočnosti zámerné a premyslené
úsilie podriadiť si určitú osobu, primať ju, aby po-
skytovala informácie a aby súhlasila so spoluprá-
cou.

Dovolím si poznamenať, že to platí aj naopak –
ostentatívne vystupovanie proti Rusku môže cel-
kom oprávnene a úplne logicky signalizovať, že ide
o ruských agentov zo Slovenska, Česka, Poľska,
Maďarska, Bulharska, Rumunska a bývalých sovi-
etskych republík, ktorí potrebujú získať či prehĺbiť
svoju dôveryhodnosť v prostredí amerických a brit-
ských špeciálnych služieb. Autor politologickej štú-
die z určitých dôvodov bagatelizuje úlohu
slovinskej i chorvátskej špionáže, ktoré podľa jeho
názoru sotva stíhajú sledovať dianie v Srbsku a ne-
majú dostatočné možnosti, aby sa podieľali na sú-
perení veľmocí.

Na záver už len povzdych – kdeže sú časy, keď
prezident Václav Havel vyhlasoval, že už nikdy ne-
budeme patriť do nijakého vojenského zoskupenia,
a federálny minister vnútra Ján Langoš chcel roz-
pustiť československú rozviedku. Napokon z nej
vybudoval Úrad pre zahraničné styky a informácie
(ÚZSI). Jeho pražská centrála má dnes 12 poschodí
a až 90 % zdrojov českej rozviedky plní ciele
a úlohy, ktoré jej zadávajú spravodajské služby USA
a Británie. To sa nazýva strategická spolupráca.

15. 7. 2020
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Přemysl Dolenský – výročí narození 100
(14. 7. 1920 Sobotka - 2. 4.  2002 Sobotka). Re-

gionální malíř. Byl absolventem Vyšší průmyslové
školy v Mladé Boleslavi. Vedle umělecké dráhy
také úspěšně sportoval. Stal se mistrem republiky
v bězích na 800 m a 1 500 m. Pravidelně startoval
v závodě Běchovice–Praha, a to až do r. 2001.
Jako jediný člověk v historii závodu vyhrál
všechny existující kategorie. Malířské dovednosti
si osvojil v prázdninových kurzech prof. J. Kut-
mona v Sobotce. Byl také soukromým žákem
prof. Bedřicha Mudrocha v Mladé Boleslavi. Svou
grafiku tiskl od konce třicátých let v Pojizerských
listech. Obrazy vystavoval v Sobotce, ve Starých
Hradech, v Mladé Boleslavi i na jiných místech.
Pokračoval v kronikářské práci svého otce Fran-
tiška Dolenského.

Jiří Josefík – výročí narození 100
(29. 7. 1920 Česká Třebová - 13. 10. 2006

Blatná). Restaurátor, publicista, vysokoškolský pe-
dagog, zaměřený na restaurování nástěnných
maleb a závěsných obrazů. Absolvoval abiturient-
ský kurz při obchodní akademii v Chocni. Po těchto
studiích střídal různá zaměstnání až do konce ně-
mecké okupace. V letech 1945–1953 studoval na
Akademii výtvarných umění v Praze (profesoři
Sychra, Slánský). Věnoval se především restauro-
vání jako umělecké disciplíně. Z jeho prací: Kopie
z orloje od Josefa Mánesa – Březen a dvě kopie
z Jenského kodexu pro Památník národního píse-
mnictví (1952), s prof. Sychrou – karton ve sku-
tečné velikosti na vitráž do olova – Expo 58 Brusel
a tři barevné vitráže do olova – vlastní návrh pro
kostel v Řetové (1957), kopie gotických fresek (z
Karlštejna a Emauz) pro výstavu gotiky v Paříži
(1959).

Libuše Majetičová - výročí narození 100
(29. 7. 1920 Holešov - 23. 9. 1981). Knihovnice,

členka ochotnického divadla, propagátorka historie
Holešova a okolí. Po maturitě pracovala nejprve
jako kancelářská síla a telefonistka v Kolíně a v Ho-
lešově. Za války byla pomocnicí partyzánské bri-
gády Jana Žižky. Za tuto činnost obdržela v r. 1946
Československou vojenskou medaili II. stupně. Po
válce pracovala jako referentka PaM a následně
strojvedoucí u Českých drah. Po doplnění odborné
kvalifikace se stala ředitelkou Městské knihovny

v Holešově a byla členkou kulturní a památkové
komise. Uskutečnila řadu přednášek o pověstech
Holešova a okolí. Podílela se na oslavách 700 let
města Holešova. Jako členka Divadla 6. května
v Holešově vytvořila mnoho úspěšných ochotnic-
kých rolí.

Jiří Vršťala – výročí narození 100
(31. 7. 1920 Liberec - 10. 6. 1999 Berlín). Herec.

Po začátcích v Zemském oblastním divadle v Li-
berci působil v letech 1949-1950 v pražském Re-
alistickém divadle a v letech 1950-1959
v Městských divadlech pražských. Filmoval ve Fil-
movém studiu Barrandov a ve studiu DEFFA. V 50.
letech hrál v řadě populárních filmů jako např. Pla-
vecký mariáš, Páté oddělení, Ikarie XB1, Atentát,
Já spravedl-
nost. Po sňatku
s německou
herečkou An-
gelicou Do-
mröse žil
a pracoval
v NDR. V Ně-
mecku se také
hojně uplatnil
ve filmu, hrál
např. v u nás
známých fil-
mech Synové
Velké medvě-
dice nebo tele-
vizním filmu
Stíny nad Notre
Dame. Ojediněle se vracel i do českého filmu, např.
v jedné epizodě Malého pitavalu z velkého města.
Největší popularitu získal v roli klauna Ferdinanda
v česko-německém televizním seriálu. V této roli
se představil i na jevišti v berlínském Fridrichstadt-
palastu. V r. 1983 ukončil svoji hereckou dráhu
a věnoval se spisovatelské a publikační činnosti.

Vavřinec Švéda – výročí narození 100
(13. 8. 1820 Kulířov, okr. Blansko - 1891 Kulířov).

Učitel, sběratel moravských lidových pohádek
a pověstí, kronikář. Po absolvování Učitelského
ústavu v Brně učil v místních školách v Jedovni-
cích, Vilímovicích a v Kotvrdovicích. Čtyřicet let, od
r. 1850 do odchodu na odpočinek v r. 1890, působil
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v Molenburku na Drahanské vysočině (dnes obec
Vysočany). Zároveň sbíral lidové pověsti a pohádky.
V Českém lidu z r. 1930 byly publikovány pod ná-
zvem Moravské národní pohádky a pověsti z Mo-
lenburka.

Ludvík Toman – výročí narození 100
(19. 8. 1920 Praha - 4. 9. 1988 Karlovy Vary).

Český režisér dokumentárních filmů, scenárista
a dramaturg. Hned po válce začínal ve Studiu
Jindřicha Honzla při Národním divadle, ale brzy
se zaměřil na film. Pracoval jako asistent režiséra
Martina Friče při natáčení filmů Třináctý revír, Po-

libek ze stadiónu a Návrat domů. Už v r. 1945 na-
stoupil do Československého filmu a věnoval se
krátkometrážní tvorbě. Jako autor, dramaturg či
režisér natočil na 60 filmů. např. spolupracoval
na scénáři k filmu Hermíny Týrlové Nepovedený
panáček. Příkladem dokumentární tvorby je film
Rychloraziči v Tisové nebo Obrázky z Českoslo-
venska a filmy s náměty z oblasti rentgenologie
a polarografie. Pracoval ve Svazu českosloven-
sko-sovětského přátelství a často spolupracoval
se sovětskými filmaři. Od r. 1969 byl ústředním
dramaturgem Filmového studia Barrandov a po-

zději vedoucím zakázkového útvaru Českosloven-
ského filmexportu. V 70. letech byl scénáristou
hraných filmů Větrné moře, Borisek malý seržant
a Hněv.

Antonín Vávra – výročí narození 100
(22. 8. 1920 Červený Újezdec, okr. Písek - 29. 9.

1992 České Budějovice). Spisovatel, sběratel po-
věstí. Dostupné jsou knihy pověsti Novohradska -
Gratzenerland: Geschichte und Geschichten (spolu
s Wolfgangem Katzenschlagerem) a Vrkoče pro re-
genta: historie a pověsti z Novohradska.

Leopold Musil – výročí narození 100
(2. 9. 1920 Luka nad Jihlavou - 21. 5. 1997).

Akademický malíř. Studoval na Akademii výtvar-
ných umění v Praze u profesora Jána Želib-
ského. Během studia dostal dvakrát II. cenu
Akademie. Byl členem svazu československých
výtvarných umělců. Účastnil se četných zahra-
ničních výstav (např. Oslo, Vídeň, Tokio, Toronto,
Buenos Aires). Pravidelně vystavoval v Praze,
v letech 1951-1969 na výstavách Jednoty
umělců výtvarných a všech Pražských salónech.
R. 1954 se účastnil výstavy Mladá generace
v ČSR v Brně. Měl i řadu samostatných výstav
po celém Československu.

Václav Levý – výročí narození 200
(14. 9. 1820 Nebřeziny - 30. 4. 1870 Praha). So-

chař. Dítě z řemeslnické rodiny, byl určen k dráze
truhláře a později mnicha-klášterního kuchaře.
Vstoupil však do služeb světské vrchnosti, mece-
náše Antonína Veitha. Jako kuchař na zámku v Li-
běchově u Mělníka vzbudil zájem hostů
z uměleckých kruhů. Veith mu umožnil studium
v Mnichově. Po Veithově smrti působil jako sochař
v Praze a v Římě. Levý je pokládán za zakladatele
moderního českého sochařství. Byl učitelem J.
V. Myslbeka. Z jeho díla: skalní reliéfy u jeskyně
Klácelka u Liběchova, tympanon chrámu sv. Cyrila
a Metoděje v pražském Karlíně, sousoší Adama
a Evy.

Jarmila Nemastová – výročí narození 100
(30. 9. 1920 Náchod - 20. 4. 1984 Praha). Klaví-

ristka. Její otec, mistr obuvnický Antonín Vejman,
vedl v době 1. sv. války v Náchodě Vejmanovu
hudbu. Nemastová vystudovala hudební školu
a v r. 1951 se stala jednou z prvních vyučujících
v nově založeném Městském hudebním ústavě
v Náchodě. Později se stala profesorkou konzerva-
toře v Praze.

EVA BARTŮŇKOVÁ
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