
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
také do mého života zasáhla koronavirová epidemie, byť jaksi nepřímo,

ale s přímými důsledky. Moje maminka Věra, poctivá to čtenářka Lípy, si
v noci 24. 5. zlomila v kuchyni, kam si šla zapít prášek na spaní, nohu
v krčku kyčelního kloubu. Po operaci ve VFN se nakonec posléze ocitla
v nemocnici U sv. Alžběty. Tam jsme ji 3x týdně pravidelně navštěvovali.
Ošetřující lékařka Galina G. mi zavolala v pátek 9. 10., že s maminkou je to
moc špatné, zda bych nepřišel do LDN se na ní podívat, přes zákaz návštěv.
Ptal jsem se, zda jí mohu přinést její oblíbený okurkový salát nebo brosk-
vový kompot. Prý už ať nenosím nic, přestala jíst, živí ji nitrožilně a má na-
sazená i antibiotika. Máti musela vydržet asi mnohé, ruce měla celé
s fialovými fleky od vpichů kanyl. Koronavirová epidemie a zákaz návštěv
v nemocnicích, tzv. infekční oddělení - znovu se objevící zánět močového
ústrojí (od operace jako ležící byla cévkovaná) a zřejmě z toho důvodu zcela
zrušené rehabilitační cvičení, to vše dohromady po několika týdnech skoro úplné izolace a jen ležení na
nemocničním lůžku jí proměnilo z tvora s živoucíma očima, kdy s námi hovořila, těšila se na nás, na slad-
kosti, ovocné kompoty a okurkové saláty, které sama s chutí jedla, v člověka s vyhaslým pohledem a vos-
kovým vzhledem. Zcela to mnou otřáslo, skloněný nad ní jsem říkal jí, že jí mám moc rád. Povídal jsem jí,
co je v rodině nového, kdo jí pozdravuje atd, třikrát jsem se jí se slzami v očích ptal, zda mne slyší, aby
alespoň otevřela oči. Na chviličku je pootevřela. Když jsem odcházel, jako by usínala. Zavolal jsem na
mobil své sestře, zrovna jela z práce domů. Také jí umožnili naši maminku výjimečně ještě uvidět. Ve
čtvrtek 15. 10. v půl druhé naše milovaná maminka odešla na věčnost. Prý zemřela ve spánku, údajně
netrpěla, dávali jí nějaké léky proti bolesti. Poslední rozloučení bylo pro mne přetěžkou zkouškou. Bolest
v srdci je ale stále hrozná, abych vůbec spal, musím si brát prášky na nervy. Byla to skvělá máma, skvělá
babička i prababička, těšící se z pravnučky, narozené letos v lednu, z níž měla ohromnou radost. Toničku
znala jen díky fotkám a krátkým videím na smartphonu. Už jí bohužel nebylo dopřáno si jí pochovat v náručí. 

Milovaná nejdražší maminko, odpočívej v pokoji! Nikdy na Tebe nezapomeneme a děkujeme za vše,
cos pro nás - své děti a vnučky - udělala, za veškerou podporu – až příliš často i na úkor sebe sama, za
všechen cit a lásku, kterou jsi nám vrchovatě dávala. Moc nám chybíš, a ještě chybět budeš.

Milí přátelé, dělat Lípu za těchto okolností nebylo pro mne vůbec jednoduché. Navíc se přidaly i mé
zdravotní problémy, se kterými jsem nějaký čas marodil. 

Přeji vám proto tím více opět to nejdůležitější, pevné zdraví, a také samozřejmě zajímavé počtení s naší
Lípou. Jan Poláček, šéfredaktor periodika Lípa a člen předsednictva VNK
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Nevoláme po nenávisti,
nýbrž po spravedlnosti
Hovoří spolu Monika HOŘENÍ a historička Marie NEUDORFLOVÁ

*Jste jedním z aktivních Pražanů, kteří odmítli
výstavbu repliky - někdo říká atrapy – Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Jaký
máte na náměstí nyní pocit?

Ten je stále stejný, úzkostný. Tady, když člověk
stojí, tak si musí uvědomit, že stojí na místě kru-
tého mučení a zavraždění 27 mužů, kteří stáli
v roce 1620 v čele odboje proti katolickým netole-
rantním Habsburkům, nedodržujícím vlastní
smlouvy, a v obraně značné právní samostatnosti
zemí Koruny české.

Víte, je tu taková tendence nazývat bitvu na Bílé
hoře, která proběhla 8. listopadu 1620, jako bez-
významnou. Možná, že v kontextu Evropy se zdála
být. Ale její důsledky byly osudově tragické pro bu-
doucnost celého českého národa, do té doby z 90
procent protestantského a svobodnějšího. Důleži-
tost této skutečnosti musíme mít stále na paměti!

Absolutní, nelítostná a expanzivní moc římsko-
katolické církve, spojená s Habsburky a cizí kato-
lickou šlechtou, držela násilím většinu lidí po téměř
200 let v duchovní, mravní a sociální bídě, manife-
stované okázalým barokem, která vedla až k hla-
domorům a nakonec revolucím. Tradiční
destruktivní pomstychtivost římskokatolické mo-
censké vrstvy se snesla zvláště krutě na vzděla-
nější část českého národa s jeho téměř 200 let
trvající náboženskou tolerancí, rozvíjením české
kultury a jazyka, důrazem na vzdělání, s vlastní
šlechtou a osobnostmi jako mistr Jan Hus, Petr
Chelčický, Jan Amos Komenský, Pavel Stránský ze
Záp a dalších.

Výsledkem katolické mocenské politiky byla po-
prava 27 představitelů českého státu, vyhnání ma-
jetných a vzdělaných protestantů ze země (30 tisíc
rodin), konfiskace jejich majetku, násilná rekatoli-
zace, znevolňování a zbídačení obecného lidu. Toto
by si měl každý Čech pamatovat.

*Letos 8. listopadu to bude 400 let od bitvy na
Bílé hoře. Mohyla se nachází na návrší v části
Praha-Bílá Hora a možná ani Pražané u té mohyly
nebyli. Myslíte, že toto kulaté výročí připomenou

české instituce, ať
už oficiální, histo-
rické, vědecké,
vzdělávací, ale
i spolky, které se
umějí zaktivizovat například při 70. výročí justiční
vraždy Milady Horákové velkými plakáty?

Ty poctivější instituce určitě připomenou, i když
na propagaci svých názorů nemají takové možnosti
a finanční zdroje jako současní masoví aktivisté. Při-
pomenou je však i ty, které přijímají rostoucí hrubé
dezinterpretace české a evropské historie jako něco
legitimního. Je otázka, do jaké míry si uvědomují, že
tento trend je úzce svázán s politikou a cíli nadná-
rodních korporací - do nichž svým způsobem patří
i katolická církev, které nikdy nepřijaly existenci ná-
rodů, dokonce ani států, natož demokracie, jako le-
gitimní, přestože jsou důležitou podmínkou pro
rozvíjení demokracie a pro sociální a kulturní úroveň
většiny lidí. Jim jde a vždy šlo o moc, o vládu nad
bohatstvím národů, zemí. V tom existence národů,
států, znalost historie, vzdělaná veřejnost a demo-
kracie, na rozdíl od neoliberalismu, překáží.

Neoliberalismus se svým důrazem na individu-
alismus, privatizaci veřejných statků, přeinterpre-
továvání historie, podporou upadlé kultury,
důrazem na zisky a svou lhostejností k obecnému
dobru, mravní a sociální úrovni lidí, je přesně for-
mován ku prospěchu soukromých zájmů mocných.

*Já myslím, že ani současní gymnazisté nejsou
schopni vyjmenovat několik jmen z oněch 27
vůdců stavovského povstání. Vzpomenou si aspoň
na Jana Jessenia, velkého učence, rektora pražské
univerzity, který jako první v českých zemích pro-
vedl veřejnou pitvu lidského těla?

Máte úplnou pravdu. Jessenius byl nejznámější,
neboť byl uznáván i v zahraničí jako vědec, i když
věda se v té době v důsledku pronásledování ka-
tolickou církví moc rozvíjet nemohla. Ale i Václav
Budovec z Budova či Kryštof Harant z Polžic a Bez-
družic byli velmi důležití z hlediska české státnosti.
Oni byli vlastně všichni důležití ve své snaze udržet
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v zemi větší svobodu, výsledky reformace a znač-
nou právní nezávislost zemí Koruny české. Už
tehdy si však uvědomovali, že zvolení cizince krá-
lem, Habsburka, Němce, bylo zásadní chybou. Ale
mezinárodní konstelace byla taková, že neměli
možnost volit svobodně bez vážných následků.
Téměř se zdá, že opakující se ambice mocných
a silných budovat říše končí tragédiemi zvláště pro
menší a slabší národy.

*Koho dalšího z osobností popravených katem
Mydlářem před radnicí považujete ještě za zvláště
významného? Která ztráta – tedy kromě ztráty lid-
ských životů, manželů, otců, živitelů rodin - zna-
menala velmi mnoho pro náš národ?

Prostě národ ztratil vlasteneckou elitu, jakkoli
chybující, kterou neměl šanci už nikdy v té síle
znovu vytvořit. Ale myslím, že všichni, celý odboj
podcenil mocenské a expanzivní ambice katolické
církve a Habsburků. K tomu by bylo potřeba stu-
dovat dobové dokumenty. Dalo by se říci, že se ne-
poučili z historie, že ne zcela pochopili
nesmiřitelnou, materialistickou a expanzivní pod-
statu katolické církve.

*Mariánský sloup postavený na Staroměstském
náměstí roku 1652 berete jako symbol rekatoli-
zace, a proto ho odmítáte. Namítnu, že byl vyzdvi-
žen až tři desetiletí po Bílé hoře a že – tak to říká
»druhá strana« – je díkem Panně Marii za to, že
Praha se ubránila rabujícím švédským vojskům. Co
vy na to?

Sloup má přímou souvislost s Bílou horou, byl
totiž postaven čtyři roky po skončení třicetileté
války mezi protestanty a katolíky v Evropě (1618-
1648), která nakonec neměla do poslední chvíle
jasného vítěze. Jeho stoupenci stále dokola a ne-
pravdivě opakují, že to byl dík za porážku protes-
tantských Švédů v Praze, kteří Prahu nelítostně
rabovali. Ano, to je pravda, rabování to bylo, odvezli
si desítky plně naložených vozů poklady. Švédové
v Praze ukradli mnohé cennosti nevyslovitelné
hodnoty například z rudolfínských sbírek, mezi ji-
nými Codex gigas apod.

Jenže Švédové rabovali, až když se schylovalo
k jejich prohře, a to s vědomím, že toto bohatství
bylo nashromážděno hlavně v době českého 200
let trvajícího protestantství a že bylo katolíky zci-
zeno vyhnané a popravené české protestantské
šlechtě a měšťanstvu, a následně že spadne do
rukou katolické církvi a Habsburkům v případě je-
jich vítězství, což se stalo.

Sloup byl a je správně chápán jako symbol ví-
tězství nad svobodnějším protestantstvím, nad
českým národem, jeho reformací spjatou se vzdě-
láváním, se svobodným přístupem k Bibli, která
byla v češtině – ne v latině. S tím se katolická cír-
kev ve svém fanatismu a často nevzdělanosti ne-
mohla smířit. Ztracenou svobodu víry a toleranci
měly v době nastupující nesvobody, vlastně du-
ševní, sociální a fyzické genocidy českého národa,
nahradit barokní modly a sloupy. A ten na Staro-
městském náměstí je jeden z nich.

V současnosti, v době demokracie a svobody, za-
znívají z katolické strany, která reprezentuje nece-
lých 10 procent obyvatelstva v této zemi, hlasy, že
pomník mistra Jana Husa na Staroměstské ná-
městí v Praze vlastně nepatří! Jímá mě strach,
čeho všeho se ještě dočkáme.

Teprve myšlenky osvícenců, často se opírajících
o původní křesťanství - myšlenku rovnosti lidí, svo-
body, práva na důstojný život i nižších vrstev, hu-
manismu a pokroku - začaly postupně bourat
absolutní moc církve a šlechty. Často i násilím.
Ovšem to trvalo téměř 200 let.

*Jak si vysvětlujete lobbistický tlak zájmových
skupin na výstavbu sloupu? Vždyť neproběhlo ani
výběrové řízení.

Prostě jedna zájmová skupina si našla pražské
politiky, kteří její úzký zájem protlačili proti větši-
novému mínění ostatních – nebo za lhostejného
nezájmu ostatních. Lidé obecně nevěřili, že bude
sloup postaven, neboť byly obcházeny určité právní
principy. Proces proti pozitivnímu nelehkému ob-
rozovacímu procesu začal brzy po listopadu 1989
a v zahraničí mnohem dříve. V pozadí je malá, ale
mocná katolická menšina, šlechta kolaborující
s nacisty za okupace, sudetští Němci atd. Součástí
jsou pokřivené výklady historie i obnovování růz-
ných symbolů nemravné, protože nedemokratické
církevní moci nad lidmi.

*V čem spočívá nemravnost církevní moci? Však
dnes vidíme charitativní činnost církví.

Tu charitativní činnost bych nechala stranou,
všichni můžeme vidět, jak je neefektivní, ponižující.
Ano, ve 20. století se katolická církev musela při-
způsobit dynamicky se vyvíjející společnosti, vol-
nomyšlenkářství, rozvoji vědy, musela ustoupit
z mnohých svých staletých dogmat apod. Ale je
otázkou, zda by nechtěla tyto dobré časy navrátit.
Nyní mluvíme o době, kdy katolická církev byla pe-
vnou součástí vládnoucích struktur.
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V těchto souvislostech vnímám nemravnost jako
pohrdání lidmi, kteří nesdílejí její interpretaci křes-
ťanství, pohrdání pozitivním duševním a mravním
potenciálem lidí a vzděláním ve prospěch rozvoje
jednotlivce i obecného dobra, svobodou sloužící
poznání a dobru. Obsahuje i nevěru k vlastním
principům. Například Pátá kniha Mojžíšova, kapi-
tola 16, verš 22., zní: »Nevztyčíš si posvátný sloup,
to Hospodin, tvůj bůh, nenávidí.«

*O co tedy těmto silám s katolickým pozadím
jde? Však si připomeňme, že v době nejpřísnějších
mimořádných opatření kvůli koronaviru přišel kar-
dinál Duka k základům stavby sloupu a tam se
modlil či stavbě žehnal.

Tento postoj vnímá většina lidí zcela jinak než
kardinál Duka. Podstata jejich snah je stále stejná
po staletí: potlačovat podstatnou pravdu, udržovat
lidi v cílené nevědomosti, v neschopnosti vidět pro-
blémy zdravým rozumem, z hlediska obecného
dobra, úrovně lidí, úrovně politiky. I mnozí politi-
kové a média podléhají této moci a zrazují svou po-
vinnost jednat podle ověřených znalostí, podle
platných zákonů a ve prospěch demokracie. Stávají
se podivnými oportunními fatalisty.

*O lidech, kteří odmítají Mariánský sloup
v Praze, se říká, že šíří nenávist. Jak oponujete?

Ale my nevoláme po nenávisti, my voláme po
spravedlnosti, po respektu k pravdě poznané,
k historii jako zdroji poučení, k mravnosti, ke sku-
tečným křesťanským hodnotám, do nichž v žád-
ném případě nepatří modly, sloupy a svévolná moc
nad lidmi! Zvláště ne symboly, které nezpochybni-
telně symbolizují nesvobodu českého národa
a barbarské činy mocných. Atrapy nemohou na-
hradit ani uměleckou hodnotu díla, ani nemohou
sloužit ke smíření.

I původní Mariánský sloup - jehož torzo se nachází
v Lapidáriu Národního muzea, kde si ho každý ná-
vštěvník Prahy může prohlédnout – sice byl umělec-
kým dílem, nesloužil však ke smíření. Ani umělecké
dílo neslouží vždy pravdě, v tomto případě posloužilo
k obhajobě násilí, což naši předkové bytostně cítili
nejen v roce 1918, ale od počátku jeho vztyčení.
Sloup v listopadu 1918 nebyl stržen zfanatizovaným
davem, jak jeho stoupenci tvrdí, ale stovkami ob-
čanů, včetně některých politiků, se silným historic-
kým vědomím, že sloup byl vždy symbolem
nejhlubšího ponížení českého národa. Už to, že sloup
byl stržen ihned po ustavení československé demo-
kratické republiky, dostatečně svědčí o vnímání jeho

smyslu českou veřejností. Skutečnost, že ho chtěla
strhnout již během neúspěšné revoluce 1848, je do-
statečně známa z historické literatury.

*Jaký je rozdíl mezi mariánskými sloupy, které
můžeme vidět na mnohých historických náměstích
po celé naší zemi, a staroměstským Mariánským
sloupem?

Hlavně byly postaveny za jiných okolností a pl-
nily funkci jakýchsi morových sloupů. Obyvatelstvo
bylo bezmocné vůči hladomorům a epidemiím
a katolická církev místo, aby umravňovala mocné,
umožnila moderní vzdělávání, dala lidem více svo-
body, tak ještě z vydřených peněz hladových ne-
volníků stavěla iluze. Ono to má i jinou dimenzi
související s dobovým perverzním vnímáním žen-
ství, ale to sem asi nepatří.

*Vy jste specialistkou na Tomáše G. Masaryka.
On proti stržení Mariánského sloupu neprotestoval,
neodsoudil to, ačkoli se jednalo o vandalství -
nýbrž vyjádřil pochopení. Co konkrétně řekl?

Ten sloup byl hlavně ve skutečnosti symbolem
nepravdy, to Masaryk plně chápal. To nebyl pro-
blém. Poněkud problémem byla mezinárodní situ-
ace, v níž Vatikán informoval spojence, že Češi
útočí proti římskokatolické církvi. Masaryk musel
vysvětlovat, že problém nebyl náboženský, ale po-
litický, a že stržení sloupu bylo veřejností mnoho-
krát požadováno.

Víte, když se zeptáme mladších lidí, co vědí
o Masarykovi, většina bude zhruba vědět, že pod-
statně přispěl k založení Československa v roce
1918 a že byl do roku 1935 jejím prezidentem.
Málo už má ponětí o tom, že československá de-
mokracie vydržela do roku 1938 ve střední Evropě
jako jediná a že to byla do značné míry jeho zá-
sluha, důsledek jeho mravní a intelektuální práce
od 80. let 19. století, v níž navazoval na českou re-
formaci a obrovskou práci našich obrozenců pro
kulturní pozvednutí národa. Dnes se to zdá jako
zázrak – nebyl to ve skutečnosti zázrak. Byla to
poctivá, statečná, dlouhodobá práce a důvěra
v pozitivní potenciál českého národa.

Masaryk jejich práci znal a ctil ji jako málokdo.
Od mládí ctil Palackého přesvědčení, že »kdykoli
jsme vítězili, dálo se to pokaždé více převahou
ducha než mocí fyzickou, a kdykoli jsme podléhali,
že tím vinen býval vždy nedostatek duchovní čin-
nosti, mravní statečnosti a odvahy«.

Od mládí se Masaryk zajímal také o naši refor-
maci, která byla v Evropě první a výjimečně inte-
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lektuálně a kulturně svobodným obdobím. Mnohé
Husovy myšlenky vnímal jako trvale relevantní
k mravnímu a intelektuálnímu vývoji lidí i národů.
Tuto dobu viděl jako počátek vědomé existence
českého národa a národy považoval za nesmírně
cenné entity, které se vyvinuly dlouhým a bolest-
ným historickým vývojem. A reformace byla právě
bitvou na Bílé hoře a následným masakrem na Sta-
roměstském rynku a pak protireformací zničena
na dvě století. V nejhlubším smyslu nebyla obno-
vena dodnes.

*Jaké je vaše doporučení pro přemítání o Staro-
městské exekuci, o sloupu a souvislostech jeho
vzniku?

Nesmíme dopustit, aby význam a smysl kruté,
ale statečné smrti 27 vůdců českého stavovského
povstání, obránců české státnosti a práv zemí Ko-
runy české, byl snižován a překrucován. Naopak,
v této opět politicky turbulentní době musíme vě-
domě navazovat na hodnoty, které převažovaly ve
svobodnějších obdobích českého národa, včetně
200leté reformace s její náboženskou tolerancí,
kulturou a důrazem na češství. Navzdory podmín-
kám útlaku na reformační úsilí do značné míry na-
vazovalo i české národní obrození, zvláště

František Palacký a pak T. G. Masaryk. Zjednodu-
šeně řečeno, vyústěním těchto snah celých gene-
rací vlastenců bylo založení demokratické
Československé republiky. To, že bylo v roce 1993
Československo rozděleno, nebyla vůbec náhoda.
Ve skutečnosti neoliberální a katolické mocenské
vrstvy na Západě čekaly, že v Československu
bude občanská válka. Nic nedělaly, aby tomu za-
bránily.

Povšimněte si, že reformace, obrození, vznik
ČSR - tato demokratizační období naší historie jsou
dnes zatlačována ve prospěch jiných období, pro
nás nepříznivých, ba tragických, která jsou před-
kládána jako prospěšná českému národu. Velmi
nebezpečné je současné idealizování Rakousko-
Uherska, monarchie, katolictví, pobělohorské doby,
globalizace a posouvání současné politiky do po-
měrů druhé republiky, tedy let 1938-1939.

Náš největší závazek vůči 21. června 1621 po-
praveným statečným představitelům českého státu
by mělo být úsilí seznamovat mladé a mladší ge-
nerace s obdobími humanistické demokratizace
českého národa, uskutečňovanými převážně vlast-
ním úsilím, a navzdory politickým poměrům.

Haló noviny, 7. 7. 2020
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Případ sloup 
STANISLAVA KUČEROVÁ

Víme, proč byl sloup v 17. století z rozhodnutí
habsburského panovníka Ferdinanda III. postaven,
proč byl po vzniku svobodné Československé re-
publiky roku 1918 stržen, ale nevíme, proč byl roku
2020 opět vztyčen. K čemu ho zastupitelstvo his-
torické části Prahy probudilo k novému životu?
Jaké ideje hlásá a sděluje kolemjdoucím, jaké ide-
ály ztělesňuje?

Uznávaným kronikářem prvních let Českoslo-
venské republiky byl Ferdinand Peroutka. V čtyř-
svazkovém díle Budování státu pečlivě zaznamenal
všechno, co se u nás na veřejnosti dělo od roku
1918 do roku 1922. Zaznamenal i kapitolku „Po-
valení mariánského sloupu“. Stalo se tak na závěr
emotivně vypjatého tábora lidu na Bílé hoře. Tábor
se konal na památku nešťastně prohrané bitvy čes-
kých stavů s habsburským despotic-
kým vladařem Ferdinandem II. Bitvy
s tragickými následky - ztrátou státní
samostatnosti a prohloubením všeo-
becného útlaku obyvatelstva na dlou-
hých 300 let. Lid na onom
shromáždění 3. listopadu roku 1918
želel bělohorské bitvy, hořel hněvem
pro třistaletou porobu, a opájel se po-
citem spravedlivé nápravy a svobody,
kterou právě získal.

Když na své cestě z Bílé hory domů
na Staroměstském náměstí tito lidé
potkali Mariánský sloup, pocítili po-
třebu povalit jej. Sloup tu přece po tři
staletí symbolizoval vítězství a nad-
vládu Habsburků nad českým národem, jeho poní-
žení i germanizaci. Nelidské vítězství katolíků nad
protestanty. Vůdci protestantů byli po prohrané
bitvě nelítostně mučeni a popraveni, ostatní neka-
tolíci byli pro víru bez milosti zbaveni všeho ma-
jetku a vyhnáni ze svých domovů. Museli se
vystěhovat do ciziny. Byl to symbol krutého vítěz-
ství protireformace nad reformací a nástupu pro-
tireformačního režimu podezírání, pronásledování
a nemilosrdných trestů. Tatam byla snášenlivost
a ohled na svobodu přesvědčení a hlas svědomí.

A právě tento symbol chtěli obnovitelé sloupu
znovu na Staroměstském náměstí po 100 letech

od vzniku Česko-
slovenska vztyčit?
Zajisté. Ale pozmě-
nili dosavadní vý-
klad symboliky tak,
aby nebyl na první
pohled napadnu-
telný, ale naopak,
aby mohl být všeo-
becně přijat a uznán. Sloup byl prý postaven nikoli
na oslavu vítězství habsburského vladaře nad čes-
kým povstáním, na oslavu vítězství protireformace
nad protestanty, ale na památku uhájení části
Prahy před Švédy. Je pravda, že šlo tehdy o malou
epizodu 30leté války a týkala se jen malé části
Prahy. Jinou část, dokonce s panovnickým sídlem,
švédští žoldnéři suverénně ovládli, vyrabovali

a pražské poklady (například rudolfinské sbírky)
ukořistili a odvezli královně Kristině, jak si přála.

Ten výklad o zásluze obránců Prahy před Švédy
má jen zastřít pravý děj a jeho podstatu. Je třeba
uvážit, že odboj stavů v českých zemích byl počát-
kem války 30leté. A v této válce proti sobě stály
dvě nepřátelské skupiny zemí, protestantská Unie
v čele se švédským královstvím a katolická Liga,
vedená habsburským císařstvím. Naši protestanti
samozřejmě přáli vítězství švédským zbraním.
Vždyť mezi švédskými mírovými podmínkami byl
i důležitý požadavek všeobecné amnestie pro od-
bojné české stavy. Měl se jim povolit návrat do
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Odpoutat se od minulosti JIŘÍ JÍROVEC

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

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

Doba pokročila a tak ubývají průmyslové podniky, které by se ještě daly zlikvidovat. 
Stále máme zbytky komunistické architektury, předstíraného pozlátka na šedi života. Potíž je v tom,

že skoro všechny jsou v soukromých rukách a právo na majetek je zaručeno. 
Šikovný ministr kultury ovšem může uvolnit ruce vlastníků vyjmutím té které bolševické stavby z pa-

mátkové ochrany. Dobrá věc se již podařila s hotelem Praha, Transgasem a třeba dojde i na Kotvu. Ob-
chodní dům Máj by se také mohl poroučet, ale tam je zádrhel švédské účasti. při jeho stavbě. K likvidaci
se nabízí i obludná ukázka stalinské architektury, podbabský hotel Internacional.

Za úvahu stoji zbourání Nuselského mostu a nabubřelého Kongresového centra.
Zcela kriticky si přiznejme, že ještě nejsme z nejhoršího venku. Obrovské úsilí bude vyžadovat naplnění

Havlova odkazu, vyjádřeného v jeho knize Letní přemítání. V ní, po způsobu geniů, zjednodušil budoucnost
na síť rodinných domků, rozhozených mezi hospůdkami. Právě tam se jednou bude snoubit láska s prav-
dou a pivem. V rámci básnické licence a možné i díky úpalu, zůstal mimo realitu.

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

Potýkat se musíme i s dalším krutým dědictvím, minulé éry, totiž s devastací krajiny. Například Vltavu
je třeba vrátit do původního stavu, to znamená odstranit komunistické Slapy, Orlík a Lipno. Vypustit pře-
hrady a vyhodit je do povětří - přesně v tomto pořadí. Jen tak se zámek Orlík opět majestátně vznese
vysoko nad Vltavu a nebude vypadat jako zotavovna někde u rybníka.

Kdyby se podařilo odstranit jinou totalitní přehradu, totiž Štěchovice (1938-44), měli bychom zpět i po-
věstné Svatojánské proudy. 

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

vlasti, a v českých zemích se měl obnovit předbě-
lohorský stav z roku 1618. Švédové u Prahy bojo-
vali tedy i za české zájmy, proti nesnášenlivé
a násilné habsburské nadvládě.

Koncem října 1648 byly však boje zastaveny
a Vestfálský mír mezi válčícími mocnostmi uvedené
švédské podmínky neřešil. Nešťastný stav pobělo-
horský zůstal v platnosti, k zoufalství Jana Amose
Komenského a ostatních exulantů v cizině, ale
i k beznaději všech tajných nekatolíků doma. Takže
i kdyby opravdu šlo jen o dílčí a malé vítězství nad
Švédy při obraně Prahy, sloup nepřestává ztělesňo-
vat tutéž pobělohorskou pohromu a její následky.

Prezident Tomáš G. Masaryk se o stržení sloupu
dověděl v Londýně, na cestě domů z čtyřletého
osvoboditelského působení za 1. světové války
v cizině, do nově vzniklého svobodného Českoslo-

venska. Přijal zprávu s pochopením, vnímal událost
jako revoluční projev národní hrdosti osvoboze-
ného lidu.

Dnešní obnovitelé sloupu se skrývají za masku
předstírání. Šlo prý o vítězství obrany Prahy před
Švédy. Ale i kdyby to byla pravda, co může změnit
tato slovní eskapáda na podstatě 30leté války?
Prahu přece bránili císařští a pro císařovy zájmy.
Švédové byli nadějí pronásledovaných nekatolíků.

Sloup symbolizuje dnes jako dřív a od samého
počátku vítězství despotických Habsburků nad
českými stavy, vítězství militantní protireformace
nad lidštější reformací, vítězství násilné rekatoli-
zace českého národa a vymazání českých zemí
z mapy protestantské Evropy.

A tak se ptáme: Proč si tento symbol zastupitelé
centrálního pražského obvodu přáli obnovit?
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Zastavme fašismus a hanobení osvoboditelů
JIŘÍ JAROŠ NICKELLI

Po maršálu Koněvovi přichází na řadu president Ed-
vard Beneš. Dějepisný idiot, jenž pomaloval pomník
presidenta Budovatele, presidenta Obnovitele, jak ho
spontánně nazval národ roku 1945, nezná výrok Adolfa
Hitlera, který řval roku 1938 v zaplněném norimber-
ském Sportpalastu při svém projevu: „Zde stojím já
a tam stojí Beneš!" Ovšem nám, členům rodin pozů-
stalých po 360.000 obětech nacismu je jasná jedna
věc. Onen idiot není pouhý vandal. Onen idiot není
pouhý psychopat. Onen idiot není pouhý svedený po-
matenec. Onen idiot musí být fašista, protože postavil
do jedné řady presidenta Edvarda Beneše vedle ma-
sového vraha Adolfa Hitlera, vedle masového vraha
Ante Paveliče, vedle masového vraha Stepana Bandery,
vedle masového vraha Augusto Pinocheta... Přitom to
samé, co se stalo pomníku Beneše, se v Británii stalo
pomníku premiéra Winstona S. Churchilla. To není ná-
hoda. To nejsou odedinělé výstřelky. To jsou první pro-
jevy organizovaného nástupu fašismu - onoho fašismu,
který začal v Británii popírat bojovníka proti fašismu
Churchilla, který v USA popírá Roosevelty, a který na
Ukrajině popírá J. V. Stalina jako bojovníka proti fašismu
a hanobí jej jako masového vraha.

Ideologický neandertálec, který toto způsobil u Be-
neše, není a nemůže být výplodem pouhého individu-
alismu. Je výplodem třicetileté propagandy proti
presidentu Budovateli, zahájené na popud knížete
Karla Schwarzenberga expresidentem Václavem Ha-
vlem, a jeho nesmyslnou a lživou omluvou tzv. sudet-
ským Němcům za odsun, který oni nazývají
demagogicky vyhnáním.

Sám kníže pán korunoval tuto propagandu nesmr-
telnou lží v presidentské předvolební debatě s Milo-
šem Zemanem, kdy vyslovil tu odpornou ahistorickou
lež, že Edvard Beneš by měl dnes stát před soudem
válečných zločinců v Haagu.

Pokud se Česká republika ještě pokládá za ná-
stupce státu antifašistické koalice, státu, který presi-
dent Beneš vedl do vítězného boje s nacistickou Třetí
říší, pak jako stát nesmí nečinně přihlížet k hanobení
svého velkého muže, jenž se i podle zákona zasloužil
o stát. 

A právě stát by měl konat taková opatření, aby po-
mníky Beneše v Praze i v Brně byly chráněny před
útoky fašistů a hlupáků všeho druhu - když už totálně
selhal u maršála Koněva, našeho osvoboditele!

Pokud státu stojí za to ochraňovat pomníky našich
velkých osobností, pak kamerové systémy a noční
hlídky bezpečnosti u pomníků nebudou pro příslušné
orgány velký problém.

Pokud stát bude laxní, jako byl u Koněva, pak je na-
místě ochrana vlasteneckými organizacemi, například
legionářskými hlídkami apod.

Všechny vlastenecké organizace by měly jako jedna
žena a jeden muž protestovat proti hanobení pomníku
jednoho z otců zakladatelů republiky - mítinky, pro-
testními pochody, peticemi, a dalšími legitimními pro-
středky.

My stále nejsme stát připouštějící oficiálně sudet-
skou lež. Náš Ústavní soud stále ještě má povinnost
a úkol chránit a hájit presidentské dekrety. My stále
jsme stát nástupce otců zakladatelů Masaryka, Be-
neše a Štefánika. My nesmíme dopustit hanobení ani
jediného z nich. 

PS
Ještě k Edvardu Benešovi:
a) odsun z ČSR, Polska, Rumunska, Maďarska a Ju-

goslávie byl věci velmocí. 
b) dekrety nebyly jen Benešovy, ale i Bierutovy

a Tita.
c) za organizovaný odsun ČSR dostala čestné

uznání Mezinárodního červeného kříže.
d) Británie navrhla odsun podle příkladu Řecka

a Turecka z konce 1. světové války.
e) popravy podle dekretu 16 byly popravy esesáků,

esesaček, udavaček NSDAP a jiných prokázaných zlo-
činců proti republice a českému a slovenskému lidu.
Takže Berwid lže.

f) řada poprav byla změněna na doživotí, a nakonec
na odsun, viz například proces z Blanska s nacistou
Czalubou a jinými.

A idiot, který označil Beneše za masového vraha:
a) nezná nic z dějinných reálií osvobození Česko-

slovenska z německé okupace
b) nezná nic o útěku nacistů předcházejícím divo-

kému odsunu
c) nic nezná o masovém útěku nacistických zlo-

činců z ČSR, zejména do Bavorska, jako byli ti z rájec-
kého panství, z Jihlavy, z Krnova, z Vyškovska
a Drahanské vysočiny, ze Sedlčanska, Neveklovska,
Benešovska atd., a rovněž ze Slovenska, včetně kola-
borantů Macha, Durčanského a dalších. 4. 9. 2020
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Niekdajší generálny tajomník Ústredného výboru
Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a ná-
sledne prvý i posledný prezident ZSSR Michail Gor-
bačov medzičasom tvrdí, že jeho cieľom bolo
odstránenie etablovaného politického a ideologic-
kého systému. Lenže rozpad vlastnej krajiny, ktorá
dovtedy mala pozíciu jednej z dvoch svetových su-
perveľmocí, je už celkom iná otázka. Odpoveďou
na ňu môže byť Gorbačovova nadácia so sídlom
v USA, ktorá organizuje bezzubé mierové konfe-
rencie na hony vzdialené  realite neutíchajúceho
horúčkovitého zbrojenia, rozširovania NATO na vý-
chod a eskalácie ozbrojených konfliktov aj priamo
na území bývalých sovietskych republík.

To je nevyhnutná predohra akýchkoľvek racio-
nálnych úvah v súvislosti s takzvaným zjednotením
Nemecka v roku 1990, ktoré bolo vlastne anšlusom
Nemeckej demokratickej republiky. Pri tejto príle-
žitosti si pripomeňme anšlus Rakúska, teda jeho
anexiu nacistickým Nemeckom v roku 1938, ktorú
Adolf Hitler tiež vyhlasoval za zjednotenie nemec-
kého národa. Uvrhnutie najvyššieho predstaviteľa
NDR Ericha Honeckera do tej istej cely, v ktorej ho
väznili nacisti, len zdôrazňuje, že načrtnutý histo-
rický kontext vôbec nie je náhodný.

Dodatočne je každý človek veľmi múdry, ale Gor-
bačov naozaj nebol úplne bezmocný geopolitický
hráč, čiže jeho slávna perestrojka s neslávnym kon-
com, mohla dopadnúť aj celkom inak. V prvom rade
si treba uvedomiť, že medzinárodné právo je vymo-
žiteľné iba vojenskou silou, ale Gorbačov a jeho suita
uprednostnili ústne dohody, ktoré by západ nedodr-
žal, ani keby mali písomnú podobu.  Niet pochýb, že
Rusko malo dôsledne  trvať na veľmocenskom po-
stavení, ktoré vyplývalo z jeho rozhodujúceho podielu

na víťazstve v dru-
hej svetovej vojne.
Vzťahuje sa to na
celý východný blok,
ale osobitne na
NDR, kde bolo dislo-
kovaných 380 tisíc
sovietskych vojakov
s odstrašujúcou
konvenčnou i jadro-
vou výzbrojou. 

Uveďme nieko-
ľko možností, ktorými Kremeľ nesporne disponoval.
Zjednotenie dozaista mohlo byť podmienené odsu-
nom všetkých cudzích vojsk, vyhlásením neutrality
a dlhodobým obmedzením nemeckých vojenských
kapacít. Rovnako do úvahy prichádzalo zachovanie
vojenského status quo, teda pokračovanie rozmi-
estnenia cudzích vojsk vrátane Sovietskej armády.
Nezabudnime na fakt, že Nemecké cisárstvo, ktoré
spojilo desiatky niekdajších suverénnych nemec-
kých štátov s výnimkou Rakúska, vzniklo až v roku
1871. Takže riešenie nemeckej otázky kedykoľvek
mohlo a môže mať aj opačný charakter – rozčle-
nenie Nemecka na viacero krajín.

Namiesto Nemecka sa však rozčlenil Sovietsky
zväz a západ vrátane trpasličieho Slovenska sa po-
dieľa na destabilizácii jeho niekdajších členských
republík. Súčasné Rusko na základe doterajších
skúseností začína chápať, že jeho jediným spoľah-
livým spojencom je vlastná armáda vrátane ná-
morných, vzdušných a kozmických síl. Zrejme to
dobre vedia aj naši zahraničnopolitickí experti
a politici – najmä tí, čo absolvovali moskovskú di-
plomatickú školu.
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Zjednotenie Nemecka alebo anšlus NDR?
PAVOL JANÍK

Vážený pan Jan Poláček
šéfredaktor časopisu Lípa
Vážený pane šéfredaktore,
v příloze Vám zasílám pohlednice adresované prof. Bedřichu Pilnému, bývalému děkanovi FAMU a jeho

paní doc. Martě Pilné, která je sestrou mé manželky. Podle všeho odesilateli pohledů jsou činitelé naší
kultury, snad se Vám je podaří podle podpisů identifikovat.

Jsem dlouholetým čtenářem vynikajícího časopisu LÍPA a posílám tak současně skromný finanční
příspěvek 2000,- Kč.

Přeji Vám a Lípě hodně dalších vděčných čtenářů a jsem s úctou 
Ing. Mojmír Krauter
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Fatální omyl ústavního právníka Koudelky
o kauze Colloredo-Mansfeldů
JIŘÍ JAROŠ NICKELLI

Pan doktor Zdeněk Koudelka, ústavní právník, se
vyznamenal doslova jako arbiter elegantiae v mnoha
soudních kauzách, například v kauze šlechtického
rodu Salmů. Ovšem v kauze Colloredo-Mansfeldů vy-
tvořil sofistikovanou teorii, protiřečící základním his-
torickým reáliím protektorátní éry tohoto
šlechtického rodu. 

Již starověcí filosofové v logice upozornili na fakt,
že pokud analytik vychází z nesprávné premisy, zboří
to celou jeho teorii. A to se dle mne podařili právě
panu Koudelkovi. On ve své analýze totiž vychází
z předpokladu – a nikoliv z faktu! – který před ním
předestřel slovutný kníže Karel Schwarzenberg. Ten
totiž na obranu protektorátní éry Colloredo-Mans-
feldů tvrdil, že „rodina byla věrná, lokální k ČSR a za
okupace trpěla“. Což je nepravda. Nejdříve ovšem
pokračujme v teorii pana doktora Koudelky o poško-
zení rodu Colloredo-Mansfeldů. Celá kauza dle něho
je příkladem zhoubnosti positivní diskriminace
v našem právu. Vidí to naprosto jednoduše. Gestapo
dne 16. 2. 1942 Colloredům-Mansfeldům zabavilo
jejich majetky. Tudíž je zabavila Třetí říše. A Benešova
republika neuznávala (a správně) akty zvůle vůči ob-
čanům ČSR ze strany německých okupantů. Tudíž
podle pana Koudelky bylo povinností Československé
republiky vrátit Colloredo-Mansfeldům majetky ihned
po válce. Nestalo se a Koudelka činí závěr, dle mne
zbrklý, že prý „republika si přivlastnila výnos Ges-
tapa“, tudíž lze říci, že šlo o „špinavé peníze“. Tady
střelil pan právník kozla. 

Gestapo nebylo žádným státem – tím byla přece
Třetí říše, Gestapo tu bylo pouhým pohůnkem. Tudíž
majetky šlechtickému rodu zabavila Třetí říše. Mého
strýce sice odvleklo do vězení Gestapo, ale byla to
Třetí říše, jež rozhodla o jeho likvidaci v koncentrač-
ním táboře v Osvětimi… Dědečka sice umořilo rov-
něž Gestapo, ale byla to opět Třetí říše, tento stát -
kat, kdo o tom rozhodl, ne katovi holomci. A celou te-
orii o odškodnění Colloredo-Mansfeldů, a vice versa
i dalších poškozených dovršuje tím, že navrhuje, aby
se ze zákona o mimosoudních rehabilitacích z roku
1994 vyškrtl u persekucí přívlastek „rasové“. A tím
bude vše napraveno. Budiž také řečeno, že pan Kou-
delka prejudikuje rovnost persekucí, kdy vraždy v Li-

dicích a zabíjení partyzánů staví na stejnou úroveň,
jako židovskou persekuci. Přejděme ale k faktografii
éry rodu Colloredo-Mansfeldů v Protektorátě Čechy
a Morava. Zde byla dávno renomovanými vědci vy-
vrácena teorie pana knížete o tom, že rod Colloredo-
Mansfeldů byl lokální a zůstal věrný ČSR. To je
zásadní historická nepravda – a vyvrátil ji již I. Nález
Ústavního soudu předsedy senátu profesora Jana
Musila z roku 2004. A právě zde je zakopán pes
chyby pana Koudelky ve výkladu o pozici rodu Col-
loredo-Mansfeldů za Protektorátu. Zde se šermovalo
podpisem příbuzného Josefa Colloredo-Mansfelda,
Weickhardta, jenž podepsal prohlášení loajality
šlechty k Československé republice a Eduardu Be-
nešovi roku 1938. Ovšem veřejnosti se utajuje - a to
musí a má právník vědět - že sám Weickhard tuto
věrnost ČSR odvolal, a sám Josef Colloredo-Mans-
feld v poníženém dopise kompetentům Říše pak tvr-
dil, že šlo o „jeho mladickou nerozvážnost“! Toto neví
ani pan kníže, ani pan doktor? A nevědí také, že Josef
Colloredo-Mansfeld v dopise vyhrožoval všem, kdož
jej obviní z nevěrnosti Třetí říši, soudem pro urážku
na cti. A že se za něho přimlouval na Gestapu sám
jeho švagr, Hauptscharführer Waffen SS Helmut Rabl,
jenž poukazoval na jeho německou dceru Kristinu,
a na jeho německou manželku, jež obě nabyly říšské
státní příslušnosti. Pan kníže neví, že Josef Collo-
redo-Mansfeld písemně prohlásil, že on sám je „z
nejmenší části Čech“? (Dopisy jsou publikovány
a soudně přeloženy v knize CUI BONO RESTITUCE II.,
113-118). A pan kníže neví, že Josef Colloredo-
Mansfeld a jeho příbuzní navštěvovali samotného re-
ichsprotektora, Obergruppenführera Zbraní SS,
Konstantina von Neuratha, přímého zástupce Adolfa
Hitlera v Protektorátu Čechy a Morava, jak je to pub-
likováno v knize docenta Bendy. Ten v U.S.A. objevil
Návštěvní knihu Konstantina von Neuratha. Mimo ji-
ných zde byli uvedeni: Hubertus Hieronymus Collo-
redo-Mansfeld, u Neuratha 19. 9. 1940, 794,
Weikhard Colloredo-Mansfeld, 19. 11. 1940, 801,
Dr. Josef Colloredo-Mansfeld s chotí, 5. 1. 1941, 802,
opět Hubertus Hieronymus Colloredo-Mansfeld, 12.
1. 1941, 803). (Viz Restituce majetku bývalých šle-
chtických rodů po roce 1989, Tuláček, Praha, 2. vy-
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dání). Tak dolézali Colloredo-Mansfeldové k von Neu-
rathovi, zástupci to Hitlera, nebo ne? Byl to styk s nej-
vyšším zástupcem agresora, jenž rozvrátil a zničil
republikánsko-demokratickou podstatu státu ČSR,
nebo nebyl?? Tak jakápak loajalita Colloredo-Mans-
feldů k ČSR, nehledě k tomu, že se dohledaly jejich
přihlášky k Třetí říši, Fragebogeny (opět například viz
kniha CUI BONO RESTITUCE II., Fragebogen otce res-
tituentky, 102-103).

Toto vše pak rozebral perfektní první Nález Ústav-
ního soudu z roku 2004 a tím, když konstatoval, že
přihláška Fragebogen k Říši a norimberským raso-
vým zákonům byla ZRADOU ČSR a projevem nepřá-
telství k němu.Tak kdepak pan kníže Schwazenberg
a pan právník Koudelka sebrali loajalitu Colloredo-
Mansfeldů k ČSR?? NIKDE. A postavit celou teorii na
premise o lokalitě Colloredo-Mansfeldů k ČSR je -
jak říká sir Humprey v seriálu Ano, pane premiére,
odvážné (myšleno zde znamenající prohru).

Proto pan právník vytěsnil I. Nález Ústavního
soudu o Colloredo-Mansfeldech ze zorného pole své
úvahy. Musel by totiž přiznat, že na rod se vztahují
jednoznačně dekrety presidenta Edvarda Beneše
a Národního shromáždění, a nelze jej nazírat pouze
z hlediska predikce II. Nálezu Ústavního soudu, jenž
už se věnoval především argumentu o rasové perse-
kuci, jak jej neúspěšně podala madam restituentka.

Podle I. Nálezu Ústavního soudu obecně vzato, kdo
podepsal přihlášku k Třetí Říši a norimberským ra-
sovým zákonům, stal se privilegovaným občanem,
pokud to Říše schválila. Benešovu republiku ovšem
oprávněně nezajímalo, zdali žadatel občanství dostal
či ne! Rozhodující moment byl moment ZRADY VĚR-
NOSTI ČSR podpisem přihlášky Fragebogen. A to se
v případě Colloredo-Mansfeldů stalo, punktum, finita
la comedia. Takže rozvíjet teorii o mimosoudní reha-
bilitaci na prubířském kameni kauzy Colloredo-
Mansfeldů je nemístné, nevěrohodné a nepatřičné.
Tak to vidí historikové i někteří ústavní právníci, ma-
jící opačný názor, než pan Koudelka, například doktor
Václav Pavlíček, kandidát věd, emeritní profesor Ka-
tedry ústavního práva Karlovy univerzity. I. Nález
Ústavního soudu o Colloredo-Mansfeldech by se měl
tesat do kamenných desek republiky.

Nakonec na margo odškodnění. Zde bych na jedné
straně snad měl panu doktoru Koudelkovi i poděko-
vat za jeho správné konstatování rovnosti persekucí
lokálních OBČANŮ ČSR (Colloredo-Mansfeldové toto
oprávnění ztratili přihlášením se k Třetí říši), které je
mi ovšem k ničemu, protože právní řád naší repub-

liky toto provedl jen částečně, neúplně a nespraved-
livě vůči persekvovaným v Protektorátu Čechy a Mo-
rava v případě total einsatzu, tedy totálního
nasazerní, kdy tzv. Českoněmecký fond odškodnil jen
persekvované v Říši a nikoli v Protektorátě! Perse-
kuce Colloredo-Mansfeldů tak byla postavena na
roveň persekuci odbojářů, partyzánů a obětí na-
cismu. Colloredo-Mansfeldové (z nejmenší části
Češi, žalobci pro urážku na cti pro případ obvinění
z neloajality k Třetí říši!) mají být na úrovni s mým

dědečkem legionářem, jenž připravoval výbušniny
pro vojenské říšské vlaky, a mým strýcem, členem
Obrany národa, zahynulém v Osvětimi? Ti, kteří byli
persekvováni tak, že přišli jen o majetek a náhradou
dostali ubytování ve vile jiného persekvovaného??
Nebo se strýcem, jemuž usekli hlavu gilotinou -
20. února 1945 v Pankrácké věznici, když jej léta
předtím vláčeli po jiných vězeních? To je poněkud
podivná rovnost.

Prostě a jednoduše pan doktor Koudelka komen-
toval pouze jeden ze dvou Nálezů ústavního soudu,
a zanedbal onen první, jenž vybuchl jako atomovka
v táboře restituentů, a rovnal se Stalingradu všech
protektorátních žadatelů o restituce.
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Norimberské zákony
PETR ŽANTOVSKÝ

Protokoly ze zámku ve Wannsee představovaly
návod na tzv. konečné řešení židovské otázky. Tyto
protokoly však byly výslednicí několikaletého vývoje,
na jehož počátku byly nejprve pouliční výtržnosti
a protižidovské akce bojůvek, napojených na NSDAP
(zejména paramilitární oddíly SA – Sturmabteilun-
gen). Ty vyvrcholily masovým pogromem známým
jako Křišťálová noc ve dnech 9. a 10. 11. 1938. 

Přitom samotný program NSDAP je sice oslavou
velkoněmectví, avšak o programovém antisemi-
tismu v něm ještě nenajdete ani slovo. Teprve po
převzetí moci Adolfem Hitlerem došlo k ustanovení
tzv. židovské otázky jako jednoho z klíčových pro-
gramových bodů Třetí říše.

Legislativní oporu tomuto genocidnímu konání
poskytly Norimberské zákony (německy Nürnber-
ger Gesetze), což je souhrnné označení pro rasis-
tické zákony slavnostně vyhlášené na Říšském
sněmu NSDAP (Reichsparteitag der Freiheit) v No-
rimberku 15. září 1935. Šlo především o dva
ústavní zákony německého Říšského sněmu:
Zákon o říšském občanství a Zákon na ochranu ně-
mecké krve a německé cti.

K Norimberským zákonům lze obsahově přiřadit
i jiné zákonné úpravy obsahující nástroje k perze-
kuci tzv. rasově méněcenného obyvatelstva, napří-
klad Zákon o zdravém manželství a Zákon o říšské
vlajce (Reichsflaggengesetz, RGBl. 1935 I S. 1145)
prohlásil vlajku s hákovým křížem, používanou
dotud pouze NSDAP, říšskou vlajkou.

Zákon o říšském občanství (Reichsbürgergesetz,
RGBl. 1935 I S. 1146) především odlišil státní pří-
slušnost a říšské občanství. Přitom politická a jiná
práva se výslovně spojovala pouze s říšským ob-
čanstvím. Říšskými občany se měli stát pouze ob-
čané německé krve, kteří o to požádají a kteří
prokážou ochotu a způsobilost sloužit Říši. Jen jim
příslušela plná občanská práva. Toto ustanovení
nebylo ve skutečnosti nikdy naplněno, s výjimkou
Židů byli až do konce 2. světové války považováni
za říšské občany všichni Němci. Židé tak přestali
být německými občany. Zákon o říšském občanství
byl do roku 1943 postupně doplněn o celkem tři-
náct prováděcích nařízení, systematicky zbavují-
cích Židy veškerých občanských práv. Zákon
o ochraně německé cti a německé krve především

zakázal uzavírání manželství i mimomanželské
vztahy mezi Židy a ne-Židy, neuznával ani jejich
uzavření v cizině. Zapovídal také Židům ne-Židy za-
městnávat.

Zákon o ochraně německé krve a německé cti
(Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der
deutschen Ehre, RGBl. 1935 I S. 1146) zakázal
sňatky Židů s osobami německé nebo smíšené
krve. Tyto sňatky byly prohlášeny za neplatné, a to
i v případě, že by byly uzavřeny v zahraničí. Zakázán
byl i pohlavní styk mezi takovými osobami. Židé byli
zbaveni německého občanství a prováděcím před-
pisem jim bylo rovněž zakázáno zastávat veřejné
úřady. Dále se Židům zakazovalo vyvěšovat němec-
kou vlajku a používat národní barvy; místo nich
směli používat židovské barvy, tj. modrou a bílou.

K realizaci ustanovení zákonů byla postupně vy-
dávána prováděcí nařízení, první z nich ze 14. li-
stopadu 1935, které stanovovalo, kdo má být pro
potřebu daných zákonů považován za Žida nebo ži-
dovského míšence. Kritériem pro posouzení pří-
slušnosti konkrétní osoby mezi Židy se stalo
přihlášení k judaismu členstvím v židovské obci.
Protože však šlo o „objektivní kritérium krve“ da-
ného člověka, bylo „židovství“ určováno nejen sou-
časnou nebo dřívější příslušností té které osoby
k židovskému náboženství, ale také současným či
dřívějším židovským náboženstvím jejích rodičů
a prarodičů, případně jejího manželského partnera.

Norimberské zákony byly rozšířeny také do zemí
Německem okupovaných, v Protektorátu Čechy
a Morava byly principy, zakotvené v těchto záko-
nech, poprvé použity v Nařízení Říšského protek-
tora v Čechách a na Moravě o židovském majetku
ze dne 21. června 1939.

A tak, jako ve všech předchozích dokumentech
doby nacismu, platí, že bychom si je měli připomí-
nat a být si vědomi, jaká hrůza v nich je skryta.
A kdy jindy než právě nyní, ve dnech předcházejí-
cích 75. výročí porážky nacismu a ukončení druhé
světové války. Abychom stále věděli, proti čemu ta
válka byla vlastně – ze strany protinacistické koa-
lice – vedena. Jedním slovem – abychom nezapo-
mněli, i když by se to znovu tak mnohým hodilo do
jejich propagandistického a politického krámu.

22. 4. 2020
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ZÁKON O ŘÍŠSKÉM OBČANSTVÍ
§ 1
(1) Státním příslušníkem je ten, kdo náleží do ochranného svazku Německé říše a je jí za to zvláště

zavázán.
(2) Státní příslušnost se získá podle ustanovení zákona o říšské a státní příslušnosti.
§ 2
(1) Říšským občanem jest pouze státní příslušník německé nebo příbuzné krve, který dokazuje svým

chováním, že je ochoten a schopen věrně sloužit německému národu a říši.
(2) Říšského občanství se nabývá propůjčením listiny o říšském občanství.
(3) Říšský občan je jediným nositelem v zákonech stanovených plných politických práv.

ZÁKON O OCHRANĚ NĚMECKÉ KRVE A NĚMECKÉ CTI
Proniknut poznáním, že čistota německé krve je předpokladem další existence německého lidu, a pro-

dchnut neochvějnou vůlí, zabezpečiti německý národ pro všechnu budoucnost, usnesl se říšský sněm
jednohlasně na následujícím zákoně, který se tímto vyhlašuje:

§ 1
(1) Sňatky mezi židy a státními příslušníky německé nebo druhově příbuzné krve jsou zakázány. Man-

želství uzavřená proti tomuto zákonu jsou neplatná, i když byla k obcházení zákona uzavřena v cizině.
(2) Žalobu na prohlášení manželství za neplatné může podat pouze státní návladní.
§ 2
Mimomanželský styk mezi židy a státními příslušníky německé nebo druhově příbuzné krve je zakázán.
§ 3
Židé nesmějí ve své domácnosti zaměstnávat státní příslušníky německé nebo druhově příbuzné krve

mladší 45 let.
§ 4
(1) Židům se zakazuje vztyčovat říšské a národní vlajky a užívání říšských barev.
(2) Užívati židovských barev je jim naproti tomu dovoleno. Výkon těchto oprávnění je pod státní ochranou.
§ 5
(1) Kdo jedná proti zákazu § 1, bude potrestán káznicí.
(2) Muž, který jedná proti zákazu § 2, bude potrestán vězením nebo káznicí.
(3) Kdo jedná proti ustanovení §§ 3 nebo 4, bude potrestán vězením až do jednoho roku a peněžitou

pokutou, nebo jedním z těchto trestů.
Nařízení k zákonu o říšském občanství
§ 2
(2) Židovským míšencem je ten, kdo pochází od jednoho nebo dvou prarodičů, podle rasy plně židov-

ských, není-li podle § 5, odst. 2, židem. Za plně židovského se bez dalšího pokládá prarodič, když příslušel
k židovskému náboženskému společenství.

§5
(1) Židem je ten, kdo pochází přinejmenším od tří prarodičů, podle rasy plně židovských. Platí (tu) § 2,

odst. 2, věta 2.
(2) Za žida se také pokládá státní příslušník, je-li židovským míšencem, pocházejícím od dvou plně ži-

dovských prarodičů,
a) když v době vydání zákona příslušel k židovskému náboženskému společenství nebo potom do

něho byl přijat,
b) když v době vydání zákona byl v manželství se židem nebo potom do něho vstoupil,
c) když pochází z manželství se židem ve smyslu odstavce 1, jestliže bylo toto manželství uzavřeno za

účinnosti zákona o ochraně německé krve a německé cti ze dne 15. září 1935,
d) když pochází z mimomanželského styku se židem ve smyslu odstavce 1 a narodil se nemanželsky

po dni 31. července 1936.
V Norimberku, dne 15. září 1935
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V souvislosti s 2. světovou válkou bývá často
zmiňován známý pakt Molotov – Ribbentrop,
tedy smlouva o neútočení mezi Sovětským sva-
zem a Německem z 23. srpna 1939. Též se dává
do souvislosti skutečnost, že vzápětí, 1. září
téhož roku, začala 2. světová válka invazí na-
cistů do Polska. Záminkou se stalo přepadení
německé rádiové vysílací stanice v Gliwicích na
hranicích Polska s Německem. Němci incident
prezentovali jako napadení německé stanice
polskými vojáky. Ve skutečnosti se ale jednalo
o velký podvod, jelikož útočníci byli příslušníci
Zbraní SS, převlečení do polských uniforem,
a oběti údajného přepadení byli ve skutečnosti
pro změnu zavraždění vězni z německého kon-
centračního tábora. Koneckonců takových pří-
běhů s nastrčenými viníky jsou plné dějiny –
počínaje Georgi Dimitrovem u požáru Říšského
sněmu a zdaleka nekonče Lee Harvey Oswal-
dem se zavražděným Johnem Fitzgeraldem
Kennedym v Dallasu. 

Nicméně incidentu v Gliwicích předcházela
několikaletá diplomatická aktivita, kterou Adolf
Hitler jednak přesvědčoval evropské země, že
jim od nacistů nic nehrozí, jednak se potřeboval
smluvně pojistit a neutralizovat tak případné vo-
jenské akce z jejich strany. První z dlouhé řady
takových smluv, byl pakt o neútočení s Polskem,
reprezentovaným maršálem Józefem Piłsud-
skim, datovaný už 26. ledna 1934. Dokument
podepsali ministr zahraničí Třetí říše Konstantin
von Neurath a polský velvyslanec Józef Lipski.
Následovala anglicko-německá námořní
smlouva ze dne 18. června 1935, která jedno-
stranně – z vůle Anglie, stále orientované nepřá-
telsky vůči Francii a Sovětskému svazu –
prolomila limity pro tonáž německého válečného
námořnictva, stanovené smlouvou ve Versailles
roku 1919. Britové tak dali Německu bianco šek
na rozvoj přípravy na budoucí válku. Jak je
z toho vidno, ani ve staré Anglii se žádná velká
poctivost nepěstovala, pragmatický zájem
o vlastní triumfy byl vždy na prvním místě. 6.

prosince 1938 následovala Velkou Británii také
Francie, když tehdejší francouzský předseda
vlády Édouard Daladier uzavřel s Adolfem Hitle-
rem německo-francouzskou deklaraci o přátel-
ských vztazích. Následovala dohoda mezi
Litevskou republikou a Německou říší ze dne 22.
března 1939, která mimo jiné stanovila, že re-
gion Klaipeda se znovu sloučí s Německou říší.
A dále smlouva o neútočení mezi Německou říší
a Litvou ze dne 22. března 1939 a Lotyšskem ze
dne 7. června 1939. Teprve poté následoval pakt
Molotov – Ribbentrop z 23. srpna 1939. Kdyby-
chom neznali další průběh dějin, dalo by se říci,
že co smluvního půdorysu se týče, byla Evropa
v tak bezpečné situaci, jako do té doby snad
nikdy. Jenomže Hitler neměl smysl pro dodržo-
vání dohod, zejména ne těch, které od počátku
zamýšlel jen jako zdržovací taktiku, která měla
oddálit okamžik prvního výstřelu.

O tom, jak to doopravdy Adolf Hitler myslel
s mírem v Evropě, dobře svědčí dva dokumenty.
Nejprve to bude takzvaný Hossbachův protokol,
záznam z tajné porady A. Hitlera s W. Blomber-
gem, W. Fritschem, E. Raederem, H. Göringem
a K. Neurathem dne 5. listopadu roku 1937 na
půdě Říšského kancléřství; protokol pořídil do-
datečně zpaměti Hitlerův vojenský adjutant plu-
kovník F. Hossbach (1894-1980). Hitler na
poradě rozvinul agresívní program získání život-
ního prostoru (lebensraum) a stanovil první cíle
agrese - Rakousko, Československo, posléze
Polsko a Ukrajinu. Protokol dokazuje cílevědo-
mou přípravu nacistů na válku. Následující do-
kument je pak už velmi konkrétní Hitlerovou
směrnicí pro přepadení Československa. Směr-
nice spatřila světlo světa 30. května 1938, tedy
dlouho předtím, než Hitler v Mnichově ujišťoval
Daladiera, Chamberlaina a Mussoliniho, že Ně-
mecko po přijetí Mnichovské dohody (tedy zís-
kání Sudet pro Třetí říši) nebude mít vůči
Československu žádné další územní nároky. Re-
alita pak předčila i ty nejhorší představy.

23. 5. 2020
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HOSSBACHŮV PROTOKOL
5. listopadu 1937

Přítomni: Vůdce a říšský kancléř Adolf Hitler. Říšský ministr války polní maršál v. Blomberg. Vrchní
velitel pozemního vojska gen. plk. svob. pán von Fritsch. Vrchní velitel námořnictva general-admirál dr. h.
c. Raeder. Vrchní velitel letectva gen. plk. Göring. Říšský ministr zahraničních věcí svob. pán von Neurath.
Plukovník Hossbach. 

Na počátku prohlásil vůdce, že předmět dnešní konference je tak důležitý, že v jiných státech by se
podobná rozprava jistě konala před kabinetem v plném obsazení. Nicméně on, vůdce, se rozhodl nepro-
jednávat tuto záležitost v širším kruhu říšského kabinetu právě pro její důležitost. Jeho vývody jsou vý-
sledkem podrobných úvah a zkušeností, které nasbíral za čtyři a půl roku vlády. Rád by vysvětlil
přítomným své základní myšlenky o tom, jak je možné a nutné rozvíjet naši zahraniční politiku, a v zájmu
prozíravé politiky žádá, aby v případě jeho smrti byl tento jeho projev pokládán za jeho poslední vůli
a závěť. Vůdce potom prohlásil:

Cílem německé politiky je bezpečnost a zachování národa a jeho růst. Z toho vyplývá, že je to problém
prostoru. 

Německý národ má 85 milionů obyvatel, kteří svým počtem a uceleností osídlených oblastí tvoří v Evropě
tak ucelené rasové jádro, jaké nemá obdoby v žádné jiné zemi, které však zároveň vytváří nárok na větší
životní prostor než u kteréhokoli jiného národa. Jestliže se nedosáhlo politického výsledku, který by splnil
právo tohoto rasového organismu na životní prostor, pak je to výsledek staletého historického vývoje,
a bude-li tento politický stav pokračovat, stane se největším nebezpečím pro zachování německého národa
v jeho nynějším rozsahu, a je stejně nepravděpodobné, že se zastaví ústup německého živlu v Rakousku
a v Československu, jako že se udrží nynější stav v Německu samém. Místo vzrůstu porodnosti nastoupí
sterilita, jejímž důsledkem se po nějaké době musí stát napětí sociální povahy, poněvadž politické a svě-
tonázorové ideje trvají jen tak dlouho, pokud mohou tvořit základnu pro uskutečnění reálných životních
ambic národa. Německá budoucnost proto závisí jedině na vyřešení nedostatku životního prostoru. Takové
řešení může být přirozeně hledáno jen na dohlednou dobu, asi na jednu až tři generace…

Jediné východisko je v získání většího životního prostoru, snaha, jež po všechny časy vedla k vytváření
států a stěhování národů. Je jasné, že tato snaha nenalézá pochopení v Ženevě a u nasycených států.
Jestliže je na prvním místě zajištění naší vyživovací situace, pak potřebný prostor bychom mohli hledat
jen v Evropě, a nikoli v přejímání liberálně kapitalistického pojetí vykořisťování kolonií. Zde nejde o ovlád-
nutí lidí, nýbrž o dobytí zemědělsky užitečného prostoru. Bylo by také užitečnější hledat území dodávající
suroviny přímo v sousedství Říše v Evropě, a nikoli za mořem. Přitom je třeba zajistit existenci pro jednu
nebo dvě generace. Co by bylo zapotřebí získat navíc, to musí být ponecháno příštím generacím. Vývoj
velkých světových celků postupuje přirozeně pomalu a německý národ se svým silným rasovým jádrem
má pro něj nejpříznivější předpoklady v srdci evropské pevniny. Historie všech věků ukázala, počítaje
v to římské impérium i British Empire, že každá územní expanze se uskutečňuje pouze zlomením odporu
a s nasazením rizika. I porážky jsou nevyhnutelné. Ani v dřívějších dobách, ani nyní se nenajde prostor
bez pána. Útočník vždycky naráží na majetníka. 

Základní otázkou pro Německo je, kde by mohlo dosáhnout největšího výboje za nejmenší cenu.
Německá politika musí počítat se dvěma nenávistnými nepřáteli, Anglií a Francií, pro něž bude silný

německý kolos ve středu Evropy vždy trnem v oku. Oba tyto státy se postaví proti dalšímu zesílení Ně-
mecka jak v Evropě, tak i v zámoří a mohou se pro své odmítavé stanovisko opřít o souhlas všech stran.
Získání německých vojenských základen v zámoří budou obě země považovat za ohrožení svých zámoř-
ských spojů, zajišťování německého obchodu za posílení německého postavení v Evropě…

Německá otázka může být rozřešena jedině cestou násilí, a to nikdy nepůjde bez rizika. Bitvy Bedřicha
Velikého o Slezsko a Bismarckovy války proti Rakousku a Francii byly nesmírným rizikem, ale rychlost
pruské akce roku 1870 zabránila Rakousku zúčastnit se války. Rozhodneme-li se použít síly a počítat
s rizikem, pak musíme ještě odpovědět na otázky „kdy“ a „jak“. V takovém případě se budeme muset
rozhodnout pro tři různé varianty:
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Varianta 1. Období 1943–1945
Po této době můžeme očekávat jen změnu v náš neprospěch. Vyzbrojení armády, námořnictva a le-

tectva, právě tak jako vybudování důstojnického sboru je v zásadě ukončeno. Naše materiální vybavení
a výzbroj jsou moderní, s dalším odkladem vzrůstá nebezpečí, že zastarají…

Ve srovnání s vyzbrojením, které od té doby uskuteční jiné země, naše síla bude relativně klesat. Ne-
zahájíme-li akci do let 1943–1945, pak vzhledem k nedostatku potravin může každý rok vyvolat krizi
v zásobování potravinami, kterou nemůžeme odvrátit, protože nemáme dostatek deviz. V tom musíme
vidět „slabý bod režimu“. Nadto svět předvídá náš úder a rok od roku bude zvyšovat protiopatření. Za-
tímco ostatní svět se bude opevňovat, my budeme donuceni jít do ofenzívy.

Nikdo dnes neví, jaká bude skutečná situace v letech 1943–
1945. Je však jisto, že déle již nemůžeme čekat. Na jednu
stranu máme velkou wehrmacht a jsme nuceni zajistit její udr-
žování [s ohledem na] stárnutí našeho hnutí a jeho vůdců, na
druhou stranu nám vyhlídka na klesání životní úrovně a snížení
porodnosti nedává žádné jiné volby nežli jednat. Bude-li vůdce
v tom období ještě naživu, pak bude jeho nezměnitelným roz-
hodnutím řešit problém německého životního prostoru nejpo-
zději v letech 1943–1945. Nutnost akce před obdobím
1943–1945 by přišla v úvahu pro varianty 2 a 3.

Varianta 2: Kdyby sociální napětí ve Francii vedlo k vnitřní
politické krizi takových rozměrů, že by plně zaměstnalo fran-
couzskou armádu a znemožnilo její použití k válce proti Ně-
mecku, pak by přišel čas akce proti Československu.

Varianta 3: Kdyby Francie byla tak vázána válkou proti jinému
státu, že by nemohla zasáhnout proti Německu. Prvním cílem
pro zlepšení našeho vojensko-politického postavení musí být
v případě válečné zápletky porazit současné [Tschechei] Čes-
koslovensko a Rakousko, aby se odstranila hrozba úderu z boku
v případném postupu na západ. V případě konfliktu s Francií
nelze předpokládat, že by Československo vyhlásilo válku ve
stejný den jako Francie. Nicméně vůle Československa účastnit se války poroste úměrně s naším osla-
bením, přičemž by mohlo zaútočit na Slezsko nebo směrem severním nebo západním.

Bude-li poraženo Československo a dosaženo společné hranice německo-maďarské, dalo by se pak
spíše počítat při německo-francouzském konfliktu s neutrálním postojem Polska. Naše dohody s Polskem
platí jen potud, pokud síla Německa není otřesena. V případě německých neúspěchů musíme počítat
s útokem Polska proti Východnímu Prusku a snad také proti Pomořansku a Slezsku. 

Předpokládajíce vývoj situace, která by vedla k našemu plánovanému útoku v letech 1943–1945, pak
bychom měli hodnotit pravděpodobné chování Francie, Anglie, Polska a Ruska asi takto:

Vůdce osobně věří, že Anglie a snad také Francie se již se vší pravděpodobností mlčky Čechů zřekly
a že se již smířily s tím, že se s touto otázkou jednou vypořádá Německo. Potíže britského impéria a vy-
hlídka na nové zatažení do dlouhotrvající evropské války povedou rozhodně k britské neúčasti ve válce
proti Německu. Britské stanovisko by jistě nezůstalo bez vlivu na Francii. Postup Francie bez britské po-
moci je málo pravděpodobný, protože lze předpokládat, že její útok se zastaví na našich západních opev-
něních. Bez podpory Anglie se také nedá počítat s tím, že by Francie obsadila Belgii a Holandsko…
Přirozeně musíme v každém případě krýt naše západní hranice při útoku proti Československu a Ra-
kousku. Zde musíme počítat s tím, že obranná opatření Československa rok od roku sílí a že se dokončuje
vnitřní konsolidace rakouské armády. I když hustota obyvatelstva zvláště v Československu není malá,
připojení Československa a Rakouska by přesto znamenalo získání potravin pro dalších 5–6 milionů lidí,
ovšem za předpokladu, že se nám podaří provést nucené vystěhování 2 milionů z Československa a 1 mi-
lionu z Rakouska. Připojení těchto dvou států k Německu znamenalo by vojensky a politicky značnou
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úlevu vzhledem ke kratším a lepším hranicím, k uvolnění bojových sil k jiným účelům a vzhledem k mož-
nosti vytvořit nové jednotky o síle asi 12 divizí, přičemž na 1 milion obyvatel by připadla jedna nová
divize. 

Ze strany Itálie nečekáme žádné námitky proti vyřízení Československa, ale naproti tomu dnes ještě
nemůžeme posoudit, jaký by byl její postoj v otázce rakouské, jelikož by to záviselo především na tom,
zda by v té době ještě žil duce. 

Rozsah překvapivosti a rychlosti naší akce by rozhodl o postoji Polska. Polsko – s Ruskem v zádech
– nebude ochotno začít válku proti vítěznému Německu. 

Vojenské účasti Ruska se musí čelit rychlostí našich operací. Je více než pochybné, zda je o tom třeba
vůbec uvažovat vzhledem ke stanovisku Japonska.

Jestliže by nastal případ #2 – ochromení Francie občanskou válkou – pak by toto vyřazení našeho
nejnebezpečnějšího nepřítele mělo být využito v co nejkratší době k úderu proti Československu.  Vůdce
soudí, že je poněkud pravděpodobnější možnost případu #3; mohl by se vyvinout z nynější krizové situace
ve Středozemním moři. Kdyby nastal, vůdce je pevně rozhodnut, že ho v co nejkratší době využije, snad
dokonce již roku 1938…

Zdroj: Mnichov v dokumentech. Díl I. Praha, SNPL, 1958. 
Překlad a úprava Milan Hauner.

HITLEROVA SMĚRNICE PRO PŘEPADENÍ ČESKOSLOVENSKA
30. května 1938, Berlín – Hitlerovy směrnice pro bleskové přepadení Československa podle plánu

války na dvou frontách s hlavním těžištěm na jihovýchod (Aufmarsch Grün)
1. Politické předpoklady
Je mým nezměnitelným rozhodnutím v dohledné době rozdrtit Československo vojenskou akcí. Úkolem

politického vedení je vyčkat na politicky a vojensky vhodný okamžik nebo jej vyvolat.
Neodvratitelný vývoj poměrů v Československu nebo jiné politické události v Evropě, které vytvářejí

překvapivě vhodnou, snad již nenávratnou možnost, mě pravděpodobně přimějí k brzkému zahájení akce.
Vhodná volba a odhodlané využití příhodného okamžiku je nejjistější zárukou úspěchu. Podle toho

musí být ihned provedeny příslušné přípravy.
2. Politické možnosti pro zahájení akce
Nutné předpoklady pro zamýšlený útok jsou: a) vhodná a vnější záminka, a tím i b) dostatečné politické

ospravedlnění, c) nepřítelem neočekávaná situace, která jej zastihne co nejméně připraveného.
Jak z vojenského hlediska, tak z politického hlediska je nejvhodnější blesková akce vyvolaná inciden-

tem, kterým bude Německo nehorázným způsobem vyprovokováno a kterou alespoň jistá část světového
mínění uzná za morálně oprávněnou.

Avšak i období napětí před válkou musí končit náhlou a časově i rozsahem překvapivou akcí naší
strany dříve, než nepřítel získá takový náskok ve vojenských přípravách, že by nemohl být předstižen.

3. Závěry pro přípravu plánu Grün
a) Pro vlastní válku je důležité plně využít momentu překvapení jakožto rozhodujícího činitele vítězství,

a to provedením přípravných opatření již v době míru a neočekávaně rychlým průběhem akce. Je tedy
nutno vytvořit již v prvních 2 až 3 dnech situaci, která by ukázala druhým státům, jež by chtěly interve-
novat, beznadějnost československého vojenského postavení a která zároveň podnítí státy, jež mají
územní požadavky vůči Československu, aby neprodleně vystoupily proti Československu. V tomto pří-
padě lze očekávat intervenci Polska a Maďarska proti Československu, a to zvláště tehdy, jestliže Francie
– vzhledem k jasnému proněmeckému postoji Itálie – se bude obávat, nebo alespoň bude váhat, rozpoutat
svým vystoupením proti Německu evropskou válku. Je nutno počítat s tím, že se Rusko pokusí poskytnout
Československu vojenskou pomoc, hlavně letectvem.

Nebude-li dosaženo konkrétních úspěchů pozemními operacemi v několika prvních dnech, povede to
nepochybně k evropské krizi. Toto poznání musí být pobídkou pro velitele všech druhů zbraní, aby jednali
rozhodně a odvážně.
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b) Propagandistická válka musí jednak zastrašit Československo hrozbami a rozdrobit na kousíčky
jeho schopnost odporu, jednak poskytnout směrnice národnostním menšinám, jak podpořit naši ozbro-
jenou akci, a jednak ovlivnit neutrální státy v náš prospěch. Vyhrazuji si právo vydat další pokyny a určit
vhodný okamžik.

4. Úkoly branné moci (Wehrmacht)
Přípravy branné moci nutno provést podle těchto zásad:
a) Hlavní masa všech ozbrojených sil musí být nasazena proti Československu.
b) Na západě ponechat jen minimální množství sil na krytí týlu. Na východě proti Polsku a Litvě bude

proveden jen lehký kryt hranic; pozornost zaměřit na jižní hranici.
c) Vybrané jednotky musí co nejrychleji a nejrozhodněji přemoci pohraniční opevnění a vniknout do

Československa s největší odvahou, s vědomím jistoty, že hlavní masa vojsk je bude co nejrychleji ná-
sledovat.

Přípravy pro to musí být vykonány a časově rozvrženy tak, aby armádní útvary, jichž lze použít, pře-
kročily hranice ve stanovenou dobu současně s útokem letectva, ale dříve, než si nepřítel uvědomí náš
mobilizační plán.

Proto musí být vypracován časový rozvrh mezi vojskem a letectvem za účastenství vrchního velitelství
branné moci (OKW) a předložen mně ke schválení… 

5. Úkoly složek branné moci
Pozemní vojsko (Heer)
Základní zásada překvapivého

útoku proti Československu
nesmí být ohrožena tím, že pro
dopravu hlavní části pozemních
vojsk železnicí je nevyhnutelně
třeba určité doby, ani nesmí přijít
nazmar dřívější pohotovost letec-
tva.

Proto je především pro po-
zemní armádu nezbytné, aby sou-
časně s překvapivým útokem
letectva bylo použito pokud
možno co nejvíce útočných kolon.

Tyto útočné kolony, jejichž slo-
žení musí odpovídat daným úkolům, musí být sestaveny z oddílů, které mohou být rychle nasazeny, pro-
tože jsou umístěny blízko hranic nebo jsou motorizovány nebo jsou ve zvláštní pohotovosti. 

Cílem těchto úderů musí být prolomit na četných místech a ve strategicky výhodném směru česko-
slovenské opevněné linie anebo tato opevnění dobýt z týlu. Pro úspěch této operace bude důležitá spo-
lupráce se sudetoněmeckým pohraničním obyvatelstvem, se zběhy z československé armády,
s parašutisty, s výsadkovými jednotkami a jednotkami sabotážní služby.

Úkolem hlavní masy pozemních jednotek je zmařit český obranný plán, zabránit českým armádám
v ústupu na Slovensko, přinutit je k bitvě, porazit a rychle obsadit Čechy a Moravu. Proto je nutno provést
úder do srdce Československa pokud možno nejsilnějšími motorizovanými a obrněnými jednotkami a plně
přitom využít prvních úspěchů útočných kolon a výsledků leteckých operací.

Krytí týlu, připravené pro západ, musí být co do počtu a kvality omezeno na rozsah odpovídající ny-
nějšímu stavu opevnění. 

Vyhrazuji si zvláštním rozkazem určit, zda budou určené jednotky dopraveny na západní hranice ihned,
nebo budou zatím zadrženy vzadu.

Přípravy musí být nicméně provedeny tak, aby umožnily krycím jednotkám přesun na západní hranici
ještě během strategického soustředění „Grün“. Nezávisle na tom musí být první posádka improvizovaně
složena ze ženistů, nasazených nyní na stavbě opevnění, a z formací pracovní služby (Arbeitsdienst).

18

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Ad
ol

f H
itl

er
 s

e 
so

uk
m

en
ov

ci

Lipa_03_2020_LIPA  04.11.20  17:59  Stránka 18



19

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Zbývající hranice, právě tak jako Východní Prusy, mají být chráněny jen slabě. Ale musí se počítat s tím,
že podle vývoje politické situace se přesune po moři buď část, nebo i hlavní jádro aktivních sborů z Vý-
chodních Prus do Říše.

Luftwaffe
Masa letectva musí být nasazena převážně

k překvapujícímu útoku na Československo,
kdežto na západě zůstane jen minimum pro
obranné účely. Letectvo musí přelétnout hra-
nici ve stejnou dobu, kdy ji překročí první
oddíl vojska (viz 5a). Nejdůležitějším úkolem
letectva je zničit v nejkratší době českoslo-
venské letectvo a základny, aby se vyloučila
možnost jeho použití, případně nasazení rus-
kého a francouzského letectva za účelem pře-
kazit nástup německého vojska a proniknout do německého prostoru.

Velký význam pro počáteční úspěchy armády může mít ochromení nepřátelské mobilizace a organizace
správy i branných sil stejně jako zdržování strategického soustředění českého vojska, útoky na spoje
a mobilizační a správní centra. Pro případ, že by v těch oblastech pohraničí, kde by snad silné oddíly
československého vojska nebo hloubka obranného systému mohly zpochybnit úspěch náhlého průlomu
německého pozemního útoku, musí být k dispozici dostatečný počet leteckých jednotek.

Československá průmyslová zařízení budou ušetřena, pokud to dovolí průběh operací.
Odvetné útoky proti obyvatelstvu podléhají mému souhlasu. Již nyní je třeba připravit a budovat ne-

nápadným způsobem střediska vzdušné obrany v Berlíně, v středoněmecké průmyslové oblasti a v Po-
rúří.

Námořnictvo
Námořnictvo se zúčastní operací pozemní armády dunajskou flotilou. Proto bude tato flotila podřízena

hlavnímu veliteli pozemní armády (Ob.d.H.).
Ve vedení námořní války budou nejdříve učiněna pouze ta opatření, která jsou nutná pro předběžnou

ochranu Severního a Baltského moře proti náhlému zásahu jiných států do konfliktu. Tato opatření musí
mít jen zcela nezbytný rozsah. Jejich provedení musí být nenápadné.

Rozhodně je důležité vyvarovat se všech akcí, které by mohly nepříznivě působit na politický postoj
evropských velmocí.

6. Úkoly válečné ekonomiky
Ve válečném hospodářství je nejdůležitější, aby zvětšením zásob surovin bylo ihned umožněno největší

rozvinutí sil ve zbrojním průmyslu.
Bude pro nás nesmírně cenné, když dokážeme v průběhu operací co nejrychleji zjistit, jak uvést důležité

podniky znovu do chodu, a tím významně přispět k posílení celkové vojenské výroby.
Proto pro nás může mít rozhodující význam zachování československých průmyslových a výrobních

zařízení – pokud to dovolí vojenské operace.
7. Všechny přípravy pro sabotáž a povstání pro-

vede vrchní velitelství branné moci (OKW). Budou
vykonány v dohodě a podle přání jednotlivých slo-
žek branné moci a v souladu časovém a místním
s operacemi pozemní armády a letectva.

Podepsán: Adolf Hitler
(Za správnost opisu zodpovídá: 
Zeitzler, pplk. gen. št.)
Zdroj: Mnichov v dokumentech. 
Díl I. Praha, SNPL, 1958. 
Překlad: Milan Hauner
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Projev říšského ministra propagandy
doktora Josepha Goebbelse k českým
kulturním tvůrcům a novinářům
PETR ŽANTOVSKÝ

Pozornost budeme nyní věnovat projevu říš-
ského ministra propagandy Goebbelse k českým
novinářům a umělcům. Možná budete překvapeni,
kdo všechno tomu byl přítomen a psal o tom do
tehdejšího tisku pochvalné referáty. Poučení?
Český tzv. intelektuál stál vždycky za bačkoru. Jed-
nou drží vlajku s hákenkrojcem, pak rudou s hvěz-
dou, kladivem a srpem, dnes zase modrou
s hvězdami (či s hvězdami a pvuhy, jak nám tak
hezky zpíval Jan Vyčítal s Vlastou Parkanovou,
pozn. red. Lípy).

Inu, poučení není nikdy dosti.
Skupině 34 vybraných aktivistických českých

novinářů a kulturních pracovníků z Protektorátu
Čechy a Morava při příležitosti jejich poznávací
cesty po Třetí říši přednesl v Berlíně říšský ministr
propagandy Joseph Goebbels 11. září 1940 projev
o „spolupráci v Nové Evropě“. V následujících
dnech jeho znění přinesl český protektorátní tisk. 

Projevu byla přikládána velká důležitost, na pra-
videlné schůzce šéfredaktorů českých novin s ve-
doucím skupiny Tisk v kulturně-politickém
oddělení Úřadu říšského protektora Wolfgangem
Wolframem von Wolmarem 20. září 1940 bylo ře-
čeno:

František Hofman: Poslední dny přinesly dvě
velmi důležité události, ke kterým je třeba soustře-
dit pozornost tisku a vést diskusi. Je to především
projev říšského ministra propagandy dr. Goebbelse
k českým kulturním pracovníkům na jejich zá-
jezdu. Je to projev významu zásadního, poněvadž
tvoří jasnou základnu pro postavení Protektorátu
v německé Říši a pro postavení českého národa.
Z tohoto projevu je nutno vycházet a je nutno pro-
vést zcela jasné třídění podle dělítka, které zde
bylo dáno. To je úkolem tisku. Vhodnou příležitostí
k tomu je právě pobyt českých kulturních pracov-
níků v Říši, kteří mohou vydat svědectví, jež zdejší
šeptané propagandě zasadí smrtelnou ránu.
V tomto ohledu je třeba, aby náš tisk vyvrcholil své
národní vychovatelské dílo...

Wolfgang Wolfram von Wolmar: Navazuji na pro-
jev dr. Goebbelse k 34 českým kulturním pracov-
níkům, učiněný 11. září 1940. Je to nejdůležitější
projev německé úřední osobnosti od projevu Vůd-
cova. V poslední době dr. Goebbels několikrát zjis-
til, že čeští novináři poukazují na to, že
v Protektorátu od začátku války šlo všechno dobře,
nikdo nedělal žádnou sabotáž, dělníci a zemědělci
pracovali, úředníci úřadovali apod. O takových dů-
kazech pravé věrnosti Říši, a že říšské myšlení
v Čechách zakotvilo, má dr. Goebbels pochyby. To
všechno nejsou takové důkazy. Kdo nebude praco-
vat, bude zavřen a ztratí existenci. Tak je to i se
sedlákem. To nejsou důkazy... Řeč dr. Goebbelse
dává dosti látky k vypracování vlastních myšlenek,
které v mnohém ohledu ukazují českému národu
nové cesty...

(Zdroj: Český tisk pod vládou Wolfganga Wolf-
rama von Wolmara, Praha, 2003).

Primární úloha přeorientování podstatné části
českého národa k říšské loajalitě musela z logic-
kých důvodů připadnout právě představitelům
české inteligence, stejně jako věhlasným osobnos-
tem české kultury. Po prvním roce války bylo třeba
z Berlína českému národu demonstrovat neochvěj-
nost Německa v současném zápolení a údajnou
neodvratnost konečného vítězství. Čechům mělo
být signalizováno, že si musí s chladnou hlavou ra-
cionálně uvědomit novou a neměnnou situaci, a že
by pro ně bylo rozumné co nejdříve přistoupit na
proříšské smýšlení, aby tak v budoucnu mohli zá-
roveň jako jedni z prvních sklízet ovoce nově vy-
budovaného řádu v Evropě, vedené Německem
a Itálií. A právě k tomu byl směřován propagandi-
stický význam jedenáctidenního zájezdu necelých
čtyřiceti představitelů českého kulturního života po
Německu a Holandsku, zorganizovaného počátkem
září roku 1940 z iniciativy dr. Josepha Goebbelse.

Němci sestavená čtyřiatřicetičlenná delegace
měla pozoruhodné složení. Uzavřenou podsku-
pinu tvořili tzv. aktivisté - novináři, kteří už ve
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Těší mne, že mám příležitost mluvit s vámi o celé řadě otázek, které podle mého názoru jednou musí
být prodiskutovány s plnou otevřeností k vyjasnění vztahu Říše k protektorátu. A sice přes válečné události
pokládám za nutné, aby se to stalo právě v tomto momentu. Protože se můžeme obávat, že když válka
skončí, tyto otázky by nemohly být prodiskutovány věcně tak, jako je tomu nyní. 

Jako mužové ducha si uvědomujete, že v tomto okamžiku se odehrává největší historické drama, jaké
dějiny evropského lidstva vůbec znají. Jsem pevně přesvědčen o tom – a jak by to mohlo být jinak! - že
toto drama se rozhodne v náš prospěch. 

V tom momentu, kdy se anglická moc zhroutí k zemi, budeme mít možnost organizovat Evropu nově,
a sice na základě hledisek, která odpovídají sociálním, ekonomickým a technickým možnostem dvacátého
století. 

Naše Německá říše prošla před sto lety podobným procesem. Byla tenkrát zrovna tak rozštěpena
v mnoho částí, větších i menších, jako je tomu dnes v Evropě. Toto rozdělení na malé státy je snesitelné
tak dlouho, pokud nejsou technické prostředky, především doprava, natolik vybudovány, aby přechod
z jedné malé země do druhé vyžadoval jen krátkou dobu. Vynálezem parního stroje byl však starý stav
znemožněn. Neboť pokud se až dosud k přechodu z jedné malé země do druhé potřebovalo kolem čty-
řiadvaceti hodin, byly po založení železnice k takové cestě třeba pouze, řekněme, tři nebo čtyři hodiny.
Jestliže se tedy před vynalezením parního stroje muselo cestovat vždycky čtyřiadvacet hodin, než se
dorazilo k nové celnici, pak se nyní k tomu potřebovalo nejdříve pět, pak tři, pak dvě a konečně půl hodiny,
takže takový stav byl i pro federalistického fanatika nesmyslný. 

Byly v Říši síly, které se pokoušely tento stav řešit vyjednáváním. Tyto síly byly dějinným vývojem po-
raženy, a sice způsobem, ke kterému dochází častěji. Historie se totiž odehrává podle tvrdších zákonů,
než jaké obvykle obecně platí u vyjednávacího stolu. Znáte snad Bismarckova slova z tehdejších let, že
německé jednoty se dosáhne nikoli řečmi a usneseními, nýbrž že musí být vykonána krví a železem.
O tato slova se tehdy vedlo mnoho sporů, později však byla utvrzena dějinným oprávněním. Vždyť jednota
Říše byla skutečně vykována v bitvách. Překonala se přitom celá řada odlišností jednotlivých zemí, před-
sudků, omezení, neúměrných politických představ. Musely být překonány; neboť jinak by Říše nebyla

smyslu nacionálně socialistického Německa
psali, a jež Goebbels v podstatě nepotřeboval
přesvědčovat. Spíše mohl počítat s tím, že tito
pak pomohou názorově ovlivnit své kolegy. Vý-
pravy se vedle šéfredaktora Českého slova Karla
Lažnovského zúčastnilo několik dalších novinářů
jako např. Rudolf Procházka z Lidových novin,
Vladimír Krychtálek z Venkova a jako další akti-
vista z jiného oboru malíř Janko Uprka, který
chtěl připojit Moravské Slovácko ke slovenskému
státu a po útoku na Sovětský svaz se dokonce
nabídl jako dobrovolník. Byli přitom ale i lidé jako
spisovatel Jaroslav Durych, dirigent Václav Ta-
lich, šéf činohry Národního divadla dr. Jan Bor
(těsně před obsazením Sudet dokončil film Ne-
poražená armáda, vyzývající k obraně ČSR), dále
básník Josef Hora - tedy lidé, které znal v pod-
statě každý Čech. Veřejnosti méně známý byl pak

houslový virtuos Váša Příhoda, operní pěvec
Pavel Ludikar, pěvec Jan Konstantin, šéf před-
náškového oddělení Českého rozhlasu dr. Kareš,
Václav Renč (lyrik a nakladatel, známý jako
„český Rilke“), Jan Čarek (lyrik a básník), roma-
nopisec Josef Knap, skladatel Celestin Rypl. Do
Německa jeli dále úředníci (šéf správní rady Čes-
kého rozhlasu Hubert Masařík, šéfredaktor ČTK
František Hofman) i známí nakladatelé: melant-
rišští Josef Träger s Jaroslavem Šaldou, Bedřich
Fučík od J. R. Vilímka a další. Přítomni byli i malíř
Karel Rélink, Jan Sokol, Jan Hertl, ředitel čes-
kého filmového týdeníku Aktualita Karel Pečený,
šéfredaktor Central European Press dr. Václav
Fiala, redaktor ČTK Viktor Mussik aj. Mnozí z nich
pak vydali po návratu o své cestě a dojmech
z Německa často dosti nadšené svědectví ve
svých článcích a reportážích.

PROJEV PANA ŘÍŠSKÉHO MINISTRA DR. JOSEPHA GOEBBELSE 
K ČESKÝM KULTURNÍM TVŮRCŮM A NOVINÁŘŮM 11. ZÁŘÍ 1940 V BERLÍNĚ 

(Rede des Herrn Reichministers Dr. Joseph Goebbels An die tschechischen Kulturschaffenden Und
Journalisten Am 11. September 1940 in Berlin) 
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s to dosáhnout této jednoty, aby se účastnila velkého konkurenčního boje mocností v Evropě. To, že jsme
vůbec dosáhli státněpolitického sjednocení, se odvozuje od toho, že jsme tehdy překonali tyto omezující
hranice. 

Samozřejmě, že se tehdy Bavorák nebo Sasík nebo Württemberčan nebo Bádeňák či někdo ze Schaum-
burg-Lippe cítil nějak zkrácen; až nakonec pod vlivem dynamiky tohoto nového stavu se přece jen před-
sudky víc a více otupovaly a pohledy lidí se mocněji upíraly na velké cíle, které nyní byly postaveny před
Říši. 

Je samozřejmé, že Bavorák zůstal Bavorákem, Sasík Sasíkem, Prušák Prušákem. Avšak přes tato lo-
kální omezení se naučili během desetiletí vidět a pak i chápat, že teprve v důsledku existence této vzá-
jemnosti se mohla vyřešit celá řada otázek ekonomické, finanční, zahraničněpolitické a vojenské povahy. 

Velikost Říše se odvozuje od tohoto procesu – procesu, jenž se nám dnes zdá samozřejmý, kterému
však tenkrát současníci ne vždy chtěli a mohli rozumět. Byli tak zaujati svou dobou a svými předsudky,
že neměli sílu překročit svoji dobu a představit si kon-
struktivně stav, jenž jednou přijde, který však předvídali
a také připravovali pouze proroci tehdejší doby. 

Dnes již železnice není moderním prostředkem do-
pravy naší doby, byla mezitím předběhnutá letadlem.
Prostor, který jsme dříve překonali železnicí za dvanáct
hodin, překonáme dnes v moderním letounu za půl-
druhé hodiny nebo jednu hodinu. Technika k sobě při-
blížila nejen oblasti, nýbrž i národy mnohém blíže, než
si dříve vůbec kdo mohl představit. Zatímco dříve jsme
potřebovali čtyřiadvacet hodin, abychom se oklikou
přes tisk domlouvali z Berlína do Prahy, nepotřebuji
k tomu dnes ani sekundu. Když přistoupím k tomuto
mikrofonu, mohou mne slyšet ve stejném okamžiku
v Praze, na Slovensku, ve Varšavě, v Bruselu a Haagu.
Jestliže jsem dříve potřeboval dvanáct hodin, abych dojel železnicí do Prahy, letím tam dnes letounem
jedinou hodinu. To znamená: technika opět, o sto let později, přiblížila k sobě národy. Není to jistě náhoda,
že tyto technické prostředky vznikly právě teď. Neboť v Evropě přibylo lidí a množství lidí postavilo ev-
ropskou společnost před zcela nové problémy životně a ekonomicko-politické, finanční a vojenské povahy.
Působením těchto technických vymožeností se samozřejmě k sobě přiblížily i kontinenty. Mezi evropskými
národy si však stále více razí cestu vědomí, že mnoho z toho, co se mezi námi dálo, byly v zásadě jen ro-
dinné rozmíšky, pokud je poměřujeme velkými otázkami, které dnes musí vyřešit kontinenty. Jsem o tom
pevně přesvědčen; právě tak, jako dnes pohlížíme zpět s jistým úsměvem na rozdílnosti mezi německými
státečky o rozměru „půl korce horizontu“ ze čtyřicátých a padesátých let minulého století, budou se
během padesáti let pokolení, jež nás budou následovat, s jistým pobavením dívat na spory, které se mo-
mentálně v Evropě politicky odehrávají. Budou vidět v „dramatických konfliktech národů“ mnoha malých
evropských států pouze rodinné rozmíšky. 

Jsem přesvědčen, že během padesáti let se nebude myslet pouze v (pojmech) zemí – mnoho dnešních
problémů pak úplně vybledne a mnoho z nich toho nezbude; bude se pak myslet v (pojmech) kontinentů
a evropské myšlení budou naplňovat a budou jím hýbat možná mnohem větší problémy. 

V žádném případě si nesmíte myslet, že my, pokud zavádíme v Evropě jistý proces pořádku, to děláme
proto, abychom jednotlivým národům zkrátili život. Podle mého názoru se musí pojem svobody nějakého
národa uvést do souladu se skutečnostmi, před kterými dnes stojíme, a s jednoduchými otázkami účel-
nosti. Tak jako v rodině nemůže mít jeden její člen právo trvale rušit svou sobeckostí její vnitřní mír, tak
nemůže ani jednotlivý národ v Evropě mít natrvalo možnost stavět se proti všeobecnému procesu po-
řádku.

Sami o sobě jsme nikdy neměli v úmyslu zavádět tento proces pořádku a přeorganizování Evropy ná-
silím. Stejně tak jako my, jako lidé myslící velkoněmecky, nemáme zájem narušovat ekonomické, kulturní
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nebo sociální jednotlivosti takového nějakého bavorského nebo saského kraje – stejně tak není v našem
zájmu narušovat ekonomické, kulturní nebo sociální jednotlivosti řekněme českého národa. Jen se k tomu
musí mezi oběma těmito národy vytvořit jasná základna porozumění. Musíme se setkávat buď jako přá-
telé, nebo jako nepřátelé. A myslím, natolik nás znáte z minulosti, že Němci dovedou být hrozní nepřátelé,
avšak také velmi dobří přátelé. Můžeme podat příteli ruku a skutečně loajálně s ním spolupracovat; mů-
žeme však bojovat jako nepřítel až do zničení. 

Národy, které se do tohoto procesu pořádku zapojily nebo ještě zapojí, stojí nyní před otázkou, zda
v tomto procesu zapojování budou spolupracovat rády a z plného srdce, tak říkajíc z loajality, nebo zda
se mu vnitřně budou vzpírat. Na skutečnostech samotných to nezmění nic. Mohou být přesvědčeny, že
mocnosti Osy poté, co Anglie bude sražena k zemi, na velmocensko-politických skutečnostech nové or-
ganizace Evropy podle velkých politických, ekonomických a sociálních hledisek nepřipustí nic změnit.
Když na tom Anglie nic nezmůže, nehne s tím tady ani český národ. Pokud jste se poučili z dějin nejmladší
doby, pak budete vědět, že na dnešním mocenskopolitickém stavu se již nic nemůže změnit a také se
nic nezmění. 

Proto, pánové – a nyní mluvím naprosto reálně
politicky, bez jakéhokoliv dovolávání se citů:
Jestliže s tímto stavem budete souhlasit, či ne-
budete, je lhostejné; jestliže ho pozdravíte od
srdce, nebo ne, je nepodstatné; na samotném
stavu nezměníte nic. Jsem nyní toho názoru:
když na nějakém stavu nic nemohu změnit
a musím stejně brát v úvahu nevýhody tohoto
stavu, které tu jistě jsou, pak by bylo pošetilé,
kdybych si nezajistil také jeho výhody. Jestliže
jste se tak jako tak stali součásti Říše, pak nevi-
dím důvod, proč by se český národ stavěl do
vnitřní opozice proti Říši, a proč by neměl raději
pro sebe využívat výhod Říše. 

Museli jste jistě učinit řadu politických prohlá-
šení. Vím, že to pro vás nemuselo být příjemné,
nikdo tomu nemůže lépe porozumět než já. Vím, že jste se museli zříci jistých věcí, které jste v minulosti
měli rádi a oceňovali, a vím, že se takovému tak novému stavu nemůžeme přizpůsobit ze dne na den,
tak říkajíc přes noc. Jsou tu jisté třecí plochy, na něž se na místě samém díváme ostřeji a s větší tvrdostí,
než je tomu z perspektivy Říše. 

Avšak ještě jednou: Když jste již jednou museli vzít v úvahu nevýhody, pak si myslím, že byste měli
využít i výhod. Chtěl bych vám to vysvětlit na příkladu:

V roce 1933 jsme stáli před otázkou, jak vyřešit židovskou otázku. Že jsme protivníci Židů, to bylo již
od roku 1933 ve světě jasné. Pociťovali jsme tedy tak jako tak nevýhody antisemitismu ve světové pro-
pagandě; tak jsme si klidně mohli zajistit i výhody a na Židy si zasednout. Když jsme již ve světě tak jako
tak byli ohrožováni a pomlouváni jako protivníci Židů – proč bychom pak měli přijímat pro sebe pouze
nevýhody, a ne též výhody, totiž vyloučení Židů z divadla, filmu, z veřejného života a ze státní správy.
I když bychom i nadále byli napadáni jako protivníci Židů, mohli jsme přinejmenším s dobrým svědomím
říci: vyplatí se to, něco z toho máme! 

Pánové, vy jste nahlédli do Říše a velmi jsem usiloval o to, abyste vykonali tuto cestu, než bych se
s vámi setkal. Viděli jste Říši ve válce a budete si moci udělat přibližnou představu o tom, co to bude
znamenat v míru. Pak naše velká, národně nejsilnější Říše kromě Itálie prakticky převezme vedení Evropy.
Na tom se již vůbec nic nezmění a nezpochybní. To tedy pro vás znamená: jste již nyní členem velké
Říše, která se právě chystá dát Evropě nový pořádek. Chce strhnout omezení, která ještě oddělují evropské
národy, a srovnat jim cestu navzájem. Skončí se stavem, jenž natrvalo samozřejmě nemůže lidstvo uspo-
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kojovat. Konáme tu reformní dílo, o kterém jsem přesvědčen, že jednou bude zapsáno do knihy evropské
historie docela velkými písmeny. Dovedete si představit, co pak bude Říše znamenat po válce? 

Víte, že se co nejvíce snažíme dosáhnout kromě politického vzestupu Říše také vzestupu na kulturní
a ekonomické úrovni. Víte, že chceme, aby se těchto opatření a jejich výsledků účastnil (celý) národ.
Uvedu příklad: Zatímco až dosud jsme německým filmem zajišťovali našich 86 miliónů Němců, máme
do budoucna oblast odbytu nesouměřitelně rozsáhlejší. Záleží jen na vás, zda se toho účastníte, nebo
zda se postavíte do tiché pasivity vůči Říši. Můžete nám věřit, že v tom druhém případě máme dostatek
prostředků a možností, abychom například český film potlačili. Avšak to vůbec nechceme. Naopak, chtěli
bychom, abyste se účastnili v naší velké odbytové oblasti. Stejně tak málo chceme potlačovat váš kulturní
život. Naopak, chtěli bychom, aby se vám umožnila bohatší výměna. To se přirozeně může dít pouze na
základě loajality. Musíte se proto vnitřně přiznat k dnešnímu stavu a nesmíte si ponechávat otevřená
zadní vrátka, a přitom si myslet: „Kdyby to snad šlo špatně, můžeme jimi uniknout.“ 

Tady máte jako přirovnání příklad z historie nacionálně soci-
alistického hnutí: Jistý počet členů naší strany nosí zvláštní od-
znak se zlatým věncem; tím dokazují: „Stál jsem při nacionálním
socialismu v době, kdy se ještě nedalo nic získat; bojoval jsem
za toto hnutí, když ještě nebylo u moci.“ Ti se k němu přidávali
již v době, kdy vítězství hnutí zdaleka nebylo jednoznačné. Přidat
se k věci, když je jednoznačná, to není žádné umění. Jestliže
byste tedy chtěli vyhlásit svoji loajalitu až tehdy, když bude ví-
tězství definitivně dobyto – pánové, pak nás budou svou loaja-
litou ujišťovat tak mnozí, že na tom již nebudeme mít žádný
zvláštní zájem. 

Jsem toho názoru, že se s tímto problémem musíte vyrovnat.
I já jsem tak učinil. Například jsem v poslední době přečetl
celou řadu českých knih, viděl celou řadu českých filmů, opatřil
jsem si celou řadu hlášení o české kulturní práci; a vlastně
jsem litoval, že jsem tyto výsledky vašeho kulturního života ne-
mohl předestřít německému lidu ve větším měřítku. Avšak nej-
dříve musí dojít k tomuto očištění. O celé řadě českých filmů
bych si například přál, abych je mohl předvést německému
lidu. Chcete se se svými filmy spokojit s odbytovou oblastí čes-
kého lidu, nebo je chcete raději vidět, jak se šíří do celé Říše?
Nenaplňuje i vás pýchou, že když vy přijdete do Hamburku, si budete moci říci: „To je i moje přístavní
město.“ A když budete vidět německé loďstvo: „To je loďstvo, které ochraňuje i náš život!“, a když budete
sledovat hrdinné výkony německé branné moci: „To je ta branná moc, jež ochraňuje i náš národ, která
i kolem nás položila železnou závoru své ochrany!“ To bych pokládal za užitečnější a uspokojivější než
říci: „No tak holt musíme jít spolu!“ a přitom mít v hloubi svého srdce výhrady. 

O tom se musíte vy i český národ rozhodnout. Neříkejte: český národ chce to nebo chce ono. Myslím,
že si mohu činit nárok na jisté zkušenosti v oblasti vedení lidu. Lid myslí tak, jak ho učí jeho vrstva inteli-
gence myslet; má vždycky takové představy, jaké má jeho duchovní vedení. Nemělo by vaše duchovní ve-
dení nyní naprosto vážně vystoupit před český národ a ujasnit mu, že se nyní musí rozhodnout? Nemělo
by mu říci, že si tento český národ možná přece jen vybral ten nejlepší úděl? – Viděli jste Rotterdam; právě
vy byste měli nyní uznat plnou hodnotu tehdejšího historického rozhodnutí vašeho státního prezidenta.

Nikdo by neměl říkat: „Ano, měli jsme tomu vůbec zabránit!“ Naše jednání vůbec nevychází z nálady.
I my jsme pouze sluhy dějinného osudu; nemůžeme vůbec jednat jinak, než jak jednáme. Jsme pouze
plnitelé a uskutečňovatelé dějinného příkazu. Nemůžeme říkat: „Kdyby nebyli žádní nacionální socialisté,
byl by v Evropě klid.“ Nikoliv, pak by prostě tady byli jiní, kteří by museli jednat na našem místě. Jestliže
jistá doba uzraje, musí se naplnit tak, jako jablko spadne ze stromu, když je zralé. Nemůžeme se obracet
proti osudu, převálcoval by nás. 
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Jinými slovy: stojíte před volbou ujasnit svému národu skutečný stav věcí, představit mu před oči
z vyššího hlediska, než se dálo dosud, historické úkoly, před kterými stojí Evropa. Myslím, že jestliže si
ještě jednou vyvoláte v paměti vývoj právě v uplynulých válečných letech, dojdete přece k závěru: „Možná
že jsme my Češi zvolili ten nejlepší úděl. Tak, jak tomu bylo dříve, to dál nešlo. Bylo by to možné jedině
tehdy, kdyby Německo bylo stále tisknuto k zemi, avšak to je nemyslitelné.“ 

Máte dnes možnost přivlastnit si všechny výhody, které může nabídnout Velkoněmecká říše. Máte za-
ručenou ochranu. Nikdo vás nenapadne. Měli byste také možnost, přednosti svého národního bytí, předat
celému Německu. Měli byste možnost svoji hudbu uvádět v Říši, své filmy, svou literaturu, svůj tisk, svůj
rozhlas. Víte, že německý lid byl kulturně vždy otevřený k přátelskému přijetí. Nechceme a ani to nemů-
žeme změnit. Neboť my nejsme diktátoři, nýbrž plnitelé vůle našeho národa. 

Jak jsem řekl, nabízíme vám možnost ke spolupráci. Pozval jsem vás sem, abych vám vytvořil základnu,
na které bychom se mohli dorozumět. Vůbec od vás nepožadujeme, abyste udělali něco proti cti svého
národního bytí, nepožadujeme, abyste udělali něco, co by vás deklasovalo jako přizvance nebo pochle-
bovače, nebo nevím co jiného. 

Natrvalo bychom se z takového vztahu přece nemohli těšit. Myslím však, že v těchto dramatických
hodinách evropského utkání, jež povede ke zcela novým formám lidského spolužití, nepožadujeme příliš,
když se chceme dorozumět v těchto věcech,
když si chceme zjednat jasno a říci si na ro-
vinu, zda se budeme stýkat jako přátelé, nebo
jako nepřátelé. 

Chceme vědět, v jakém poměru jsme k in-
teligenci jednoho národa, zda se setkáváme
jako nepřátelé, nebo jako přátelé. Že se do-
vedeme chovat jako nepřátelé, to jste snad
v průběhu posledních let mohli pozorovat. Že
se můžeme chovat jako přátelé, to byste
mohli pozorovat tehdy, kdyby se rozvinula
mezi oběma národnostmi, mezi německým
a českým národem, pozitivní a aktivní loajalita. 

Dnes jsem pokládal za svůj úkol ujasnit vám to; myslím, že se na této základně můžeme dorozumět.
Jsem pevně přesvědčen, že vy, jestliže položíte základy této loajality, nás samozřejmě uspokojíte, avšak
na druhé straně že prokážete svému českému národu velkou historickou službu. Nesmíme usuzovat
podle toho, co lidé říkají dnes. Průměrný člověk totiž nevidí příliš daleko. Je právě úkolem inteligence
pozvednout se nad úzký horizont a získat přehled v širším měřítku, představit si ve své fantazii stav,
k němuž dojde jednou a proti kterému nesvědčí skutečnost, že tu ještě není. Je vždy úkolem inteligence
nějakého národa být průkopníkem přicházejícího stavu, a ne slepým zbožňovatelem současnosti. 

Vyzývám vás proto, abyste k českému národu mluvili v tomto smyslu. Kdybychom to učinili my, český
národ by nám nevěřil, protože nás nezná, protože neví, jací jsme my, nacionální socialisté, protože v nás
snad viděl nacionální egoismus tam, kde jsme měli pouze v úmyslu vytvořit očištěný vztah mezi dvěma
národy, které se navzájem přece musí dorozumět. Vy žijete tam, my žijeme zde. Jedině gigantická ka-
tastrofa, jež by zničila náš národ, by mohla přinést jednostranné řešení. Protože to neočekáváme, musíme
se nějak dorozumět. Zda jsme si sympatičtí, nebo ne, to není ani tak moc věcí debaty. Je to nepodstatné.
Podstatné je pouze, že dáme oněm mnoha miliónům v Evropě společnou životní základnu a také společný
životní ideál. Tento ideál byl až dosud narušován pouze od Anglie. Anglie by chtěla udržovat Evropu v ne-
klidu, protože v tom spatřovala nejlepší zajištění své ostrovní existence. Tento zdroj neklidu bude nyní
gigantickými údery naší branné moci odstraněn. Pak budeme mít možnost dát Evropě její mír. Jste k tomu
srdečně přizváni. 

(Zdroj: J. J. Duffack, Goebbels, Praha 2002, Projev říšského ministra dr. Goebbelse k českým kulturním
pracovníkům, České slovo, 13. září 1940).

13. 6. 2020
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Triky veteránů Zbraní SS 
RAFAEL BINKOWSKI a KLAUS WIEGREFE

V honu na nové voliče po 2. světové válce konzer-
vativní Křesťanskodemokratická unie i středolevá so-
ciální demokracie nadbíhaly veteránům Hitlerových
Waffen SS. 

Večer 7. srpna 1953 byla výstavní síň Fährhaus
v hamburské čtvrti Winterhude plná k prasknutí
a nad hlavami mužů s ostře řezanými rysy se válela
oblaka cigaretového kouře. Mnozí z nich měli pod ko-
šilemi na levé ruce vytetovanou krevní skupinu. Byli
to veteráni Zbraní SS.

Parlamentní volby se blížily a mluvčí na pódiu, ne-
vysoký elegantní bývalý poručík, se ucházel o přízeň
těchto bývalých příslušníků Hitlerových elitních od-
dílů. Jako někdejší spolubojovník jim řekl, že se vždy
cítil jistý, když bojoval po boku Zbraní SS. A jak po-
zději o této akci napsal list veteránů SS, vyjádřil i po-
litování, že si lidé příslušníky Zbraní SS často pletli
s gestapem a snažili se je trestat.

Reakce přítomných na tento proslov se nezacho-
vala, ale je pravděpodobné, že slova úředníka ham-
burského odboru dopravy přivítali mohutným
potleskem. Byl to člen sociálně demokratické strany
(SPD) a ekonom, a chtěl nastoupit zářnou politickou
kariéru. Jmenoval se Helmut Schmidt a později se
stal západoněmeckým kancléřem.

PŘEPISOVÁNÍ HISTORIE
Schmidt nebyl jediným, kdo veteránům Zbraní SS

nadbíhal. Kancléř Konrad Adenauer z křesťanskode-
mokratické unie (CDU) i poválečný lídr SPD Kurt
Schumacher se také pokoušeli sbírat hlasy mezi
členy někdejší elitní jednotky, kterou spojenečtí
soudci před norimberským tribunálem definovali
jako „zločineckou organizaci“.

Adenauer navíc navštívil bývalého generála Zbraní
SS Kurta Meyera (říkalo se mu i Panzer Meyer nebo
Tankový Meyer), který byl za podíl na popravě asi 20
kanadských válečných zajatců ve Francii v roce 1944
vězněn ve Werlu u Dortmundu. Konzervativci typu fi-
lozofa Hermanna Lübbeho později poválečné politiky
chválili za jejich mírný přístup k jednotkám SS a tvr-
dili, že právě tato „integrace“ zajistila stabilitu mladé
demokracie. 

Mladší historici takové hodnocení přitom opako-
vaně zpochybňují. Karsten Wilke z univezity v Biele-
feldu ve své studii tuto hypotézu podrobil zkoušce.
Zaměřil svou pozornost na skupinu, která si říkala

Sdružení vzájemné pomoci (HIAG), což byla tradiční
organizace příslušníků Zbraní SS rozpuštěná na ce-
lostátní úrovni až v roce 1992.

Dokumenty naznačují, že ačkoli se bývalí nacisté
veřejně dušovali, že už se změnili (a pronášeli přitom
slogany typu „Kamarádství končí tam, kde začíná
zločin“), jejich myšlení hnědý démon ovládal dál.
Snahy demokratů, jakými byli Schmidt či Adenauer,
přizpůsobit někdejší nacisty k obrazu svému, tak zů-
staly nenaplněny.

Představitelé HIAG místo toho využívali rozšíře-
ného, byť neopodstatněného strachu ze svých členů
k prosazení jejich penzí a prostřednictvím veřejného
falšování dějin přispěli i k tomu, že jejich zločiny zů-
stávaly mnoho let nepotrestány. Karsten Wilke to shr-
nuje konstatováním, že HIAG „přikreslil Zbraně SS do
obrazu legendy o čistém wehrmachtu“.  

Byli to přitom ale právě muži ze Zbraní SS, jejichž
poznávacím znamením byly hnědé košile, kteří vůči
zajatcům i civilistům postupovali obzvláště brutálně.
Divize, které se původně skládaly jen z dobrovolníků
a až později začaly přijímat brance a považovaly se
za ozbrojené křídlo SS, přitom zahrnovaly také oddíly
SS Totenkopfverbände, Smrtihlavů, jež hlídaly kon-
centrační tábory. To byl i jeden z hlavních důvodů,
proč soudci v Norimberku obvinili Zbraně SS z vá-
lečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Ačkoli tito veteráni po roce 1945 politické ambice
neměli, chtěli dosáhnout na tytéž výsluhy a penze
jako členové německé pravidelné armády, tedy
wehrmachtu. A zároveň, samozřejmě, chtěli očistit
i svou image. Proto HIAG udržovalo úzké vazby jak
s vládnoucí CDU, tak i opoziční SPD, která stála vůči
nacismu v opozici a představovala tak mravní sílu.
Schumacher, který sám strávil roky v několika kon-
centračních táborech a přišel přitom o nohu, se ale
přesto v Bonnu v roce 1951 setkal s delegací HIAG
a veteránům Zbraní SS tak otevřel dveře do SPD.

NAVYŠOVÁNÍ ČÍSEL
Vliv organizace vycházel převážně jen z nadhod-

nocených čísel. Mluvčí HIAG tvrdil, že zastupuje až
dva miliony lidí a vábil sociální demokraty na před-
stavu „získání milionů německých voličů“. Ve sku-
tečnosti přitom v Západním Německu žilo v té době
jen 250 tisíc veteránů Zbraní SS a z nich jich do HIAG
vstoupilo jen osm procent – z hlediska perspektivní
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voličské základny to tedy žádný zázrak nebyl. Trik to
byl ale přesto úspěšný.

Schumacher své setkání s členy HIAG zdůvodnil
tím, že „pro mladou demokracii by nebylo dobré“,
aby dopustila, že se zformuje tak velká skupina ne-
spokojených lidí. Panzer Meyer, který se po propuš-
tění z vězení stal národním mluvčím HIAG, těchto
strachů obratně využil. Při jedné příležitosti charis-
matický bývalý generál například pohrozil, že pokud
SPD nebude prosazovat jejich věc, mohou se jeho
muži „z hlouposti“ začít přidávat k extrémní pravici.
Tvrdil také, že s ním chtěl navázat kontakt sovětský
velvyslanec a že podobné pokusy z Východu mají
„určitou naději, pokud bude integrace bývalých členů
Zbraní SS do demokratické společnosti narážet na
potíže“. 

Vedení SPD bylo neuvěřitelně naivní. Schumacher
lidem z HIAG uvěřil, když tvrdili, že se většina vete-
ránů Zbraní SS k nacismu otočila zády, a přesto ve
společnosti „upadla do postavení páriů“, a proto je
třeba jim pomoci zbavit se negativních nálepek. Po-
zději v kontaktech s HIAG pokračoval nejen Helmut
Schmidt, ale i vojenský expert SPD Fritz Erler, sám
někdejší účastník protinacistického odboje. Sociální
demokraté se objevovali na akcích HIAG a pomáhali
této organizaci stávat se sociálně přijatelnou. V Bun-
destagu se SPD s vládní CDU shodla, že bývalým čle-
nům Zbraní SS budou postupně zaručeny tytéž
nároky na penze, jakých se dostalo někdejším pří-
slušníkům wehrmachtu. Mimo dosah většiny členů
HIAG tak zůstal alespoň Bundeswehr, německá po-
válečná armáda, v níž by přitom bývalí důstojníci SS
rádi pokračovali v kariéře.

POKRAČUJÍCÍ ANTISEMITISMUS
Navenek se většina členů HIAG tvářila, jako by se

napravila. Usvědčený válečný zločinec Meyer napří-
klad ujišťoval Erlera, že „zločinci nemají v HIAG co
pohledávat“. Když se Západním Německem v letech
1959 a 1960 prohnala vlna antisemitských graffiti,
nabídl dokonce, že před synagogy a židovské hřbi-
tovy postaví bývalé členy Zbraní SS coby strážné –
byl to PR pokus stejně mazaný jako cynický.

Nikdy k tomu samozřejmě nedošlo a Meyer sám
se od svého nápadu rychle distancoval. Místo toho
ale vedení HIAG navázalo kontakty s pravicovými ex-
tremisty a Karsten Wilke v projevech členů HIAG ob-
jevil trvalé antidemokratické, rasistické
a antisemitské postoje. V roce 1959 jeden z nich na-
příklad Meyerovi napsal: „Bohužel, Izraelci ovládají
a zásadně ovlivňují takřka vše, co má něco společ-

ného s veřejností.“ Jeden bavorský člen HIAG byl
ještě otevřenější: „Židé, kteří se znovu stali mocnými,
nebudou váhat a politicky zničí jakéhokoli člena par-
lamentu, který by si dovolit vést kampaň za práva ro-
dinných příslušníků a přeživších členů Zbraní SS.“ 

OSLAVA NACISTICKÉ MINULOSTI
V roce 1953 členové HIAG v rámci oslav slunovratu

uspořádali pochod s pochodněmi, který mířil k hradu
Staufeneck v jihozápadním Německu, přičemž sbo-
rově zpívali nacistickou píseň Toto je stráž, kterou
Adolf Hitler miluje. Kurt Meyer junior, syn Panzer Me-

yera, později napsal, že jeho otec až do konce života
na zdi nad psacím stolem uchovával fotografii, na níž
pózoval společně s Hitlerem. 

V 60. letech, kdy se začalo ukazovat, že pro členy
HIAG už nelze získat žádné další zásadní výhody, se
organizace otevřeně přiklonila k pravicovému extre-
mismu. Právě v té době HIAG vytiskl i kalendář, který
zvýrazňoval důležitá nacistická data. Trvalo přitom
ale až do 80. let, než SPD a později i CDU oficiálně
upravily své postoje vůči HIAG. A počínaje rokem
1981 už členové HIAG přestali být v řadách SPD ví-
táni.

Od té doby se tato otázka v rámci sociální demo-
kracie vynořila jen jednou. V roce 2006 totiž Günter
Grass, nositel Nobelovy ceny za literaturu a dlouho-
letý člen sociální demokracie, přiznal, že byl přísluš-
níkem Zbraní SS. Členem HIAG se však Günter Grass
nikdy nestal.

**********************************************
Zajímavý text:
Triky veteránů Zbraní SS 
a pěkný pozdrav jns
Tento text původně vyšel v Literárních novinách

(číslo 49, ročník 2011), dnes již neexistujících.
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Tak nám zblbli už i Ferdinanda!
KAREL SÝS

Pan premiér volá po repete běloruských voleb. Buď jde o obvyklou ka-
mufláž, aby se opozice nažrala a jeho kosti zůstaly celé, anebo nepochopil,
že v Minsku se bojuje za „jeho“ Prahu.

Tak dlouho se bude volit, až tamní piráti dosadí místo Lukašenka předem
vybranou a v centrálním dispečinku schválenou loutku, lhostejno, zda se
jmenuje Trump nebo Lump,  Biden nebo Bidet… Miliony chvilek, a třeba
stamiliony chvilek, času dost, když jde o všecko.

Za co, panebože, za co?
Ále, tak nějak mě söröš!
Bělorusko je zatím – na rozdíl od Česka – suverénním státem, a proto je

zralé nejen na mejdan, nýbrž i na majdan.
A to vše se děje v době, kdy se Česko vrací do středověku. Marxova spi-

rála dějin nabrala otočku na feudalismus.
Zeman byl zvolen posledním prezidentem. Po uplynutí jeho mandátu budou napříště stavěni do čela pro-

tektorátu osoby modré krve, výhradně HIV pozitivní. Přirozeně nebudou voleny, nýbrž jmenovány americkými
a bruselskými kurfiřty.

Před Národním památníkem na Vítkově bude zrádný lapka Jan Žižka sesazen z koně a do sedla usedne
po náležitém vykropení generálmajor von Schwarzburg. Ekologii bude učiněno zadost – jakožto holohlavý
ušetří eráru bronz. 

Ze strahovského Památníku zbytků národního písemnictví bude vynesen Josef Švejk na smetiště dějin.
Současně bude vyškrtnut ze stavu všech kumpanií mocnářství. 

Sešla se i komise pro odstřelení Husova pomníku. Místo něj budou vybudovány garáže a malé mauzoleum
Konrada Henleina. Kvůli absenci mrtvoly v něm budou uloženy obroučky jeho brýlí.

V rámci konečného hřešení budou budovy odpadlého města Tábora vypáleny, srovnány se zemí a jméno
obce vymazáno z katastrálních map. Pokatoličtění schopné a rasově nezávadné obyvatelstvo bude dáno
na řádnou převýchovu. Bývalé luxusní sanatorium Terezín pro přestárlé židy bude přeměněno na udírnu
vestfálských a schwarzwaldských šunek.

Sklárny Herrman Göring-Glasswerke vyfoukly pravé oko K. H. Franka v měřítku 1 : 50. Bude vztyčeno na
odpovídajícím piedestalu na náměstí Konečného vítězství v Reichenbergu (Liberec).

Vskutku, české stádo si so oder so odzvonilo v listopadu 1989.
Ještě že se ustálilo počasí: Po arabském jaru přišlo kyjevské léto, gruzínský podzim a americká zima.
Lidé, radši spěte!
Poslední breaknews z Lán a z Lipnice nad Sázavou: „Masaryk a Hašek se obrátili v hrobě.“ 19. 8. 2020
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Vážení přátelé v redakci Lípy,
děkuji, že mě zasíláte váš vynikající časopis Lípa, který je v dnešní době tolik potřebný. Přikládám

proto rozšířenou objednávku na 4 ks. Zatím stále na mojí adresu. Jedno číslo daruji do naší místní kni-
hovny, na jedno mám zájemce, jedno nabízím v akci Literární čtení, které jsem letos otevřela za KČP
(Klub českého pohraničí) a jedno je mé vlastní, protože i po přečtení se k němu ráda vracím. Posílám
vám 3000,- Kč, zbytek je na podporu Výboru národní kultury. Vím, není to moc, ráda bych vás podpořila
větší částkou, ale v těch svých dvaadevadesáti letech už do práce nechodím a mám dost rozvětvenou
rodinu. 3 děti, 9 vnoučat, 18 pravnoučátek, a také 3 prapravnoučátka. U nejstaršího syna (je mu 70 let)
řádí nemoc COVID-19, zúčastnili se Chodského bálu, kde to chytli… 

Tak vám jen přeji pevné zdraví, moc vás potřebujeme.
S pozdravem vaše vděčná čtenářka Libuše Popelková 22. 5. 2020 
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Tímto veršem Vladimír Holan ustanovil pod-
statu básnictví vůbec. V okamžiku, kdy člověk
ztratí výsadu a úděl překvapeného a překvapi-
vého zření, ztrácí možnost být básníkem a stává
se v nejlepším případě netečným pozorovatelem,
trpným divákem ve hře o vlastní osud.

Vladimír Holan se narodil 16. září 1905
v Praze-Holešovicích v ulici Na Maninách, dětství
od šesti let prožíval v Podolí u Bělé pod Bezdě-
zem, v kraji Karla Hynka Máchy.

Na začátku své umělecké dráhy (a někomu po
celý život) připadal současníkům jako do sebe
uzavřený poeta, „odvrácený od paměti i od po-
zorování,“ bytost když ne nadpozemská, tedy
alespoň nepozemská.

Sám velký F. X. Šalda, arbitr elegance, poně-
kud vyčítavě soudil, že se Holan obrací „do ticha
své duše a chce přímo zírat do ohniska bytí…,
je to lyrika, která přetrhala úplně pupeční šňůru
se zemí, s lidmi, se světem… zazdívá se do ab-
solutna.“

Tedy si počíná jako hvězda, která se při gravi-
tačním kolapsu smršťuje sama do sebe.

Vinen však není básník, nýbrž v sobě se zhlí-
žející doba, která navzdory dobře míněným defi-
nicím a kritickým expertizám požaduje poezii
apartní, bojovnou, agitační, navoněnou, nadzem-
skou, pozemskou i mimozemskou, metaforicky
macatou či zas asketicky vyzáblou, tedy služeb-
nou, totiž sloužící předem vytrasované doktríně.

Taková poezie však byla Holanovi úhlavně cizí.
Černobílé vidění považoval za nepřítele básníků.
„Jsi bez rozporů, jsi bez možností,“ čteme
v knize Lemuria (1940).

Přitom tíhl jako málokdo ke konkrétnu, k oka-
mžiku, který – zajat do básně jako pravěká včela
do jantaru – tvoří atom věčnosti.

Je neuvěřitelné, jak mohly někomu připadat od
života odtržené verše třeba z Prvního testamentu
(1940): „Pak vitamíny zaskřípí… / Topinky ulic,
přetírané / česnekem davu lehce čpí…“ Vždyť vi-
díme, hmatáme a cítíme probouzející se ranní
ulici, i to, co je za ní – jitřní hodinu znovuobroze-
ného světa. Jako když prorokovala Pýthia: „Vý-
roky božské, božské, ano, vím, / z par země však,
z par země.“ (Jsou ovšem lidé, kterým nevoní

česnek a v kuchařkách i ve verších dají přednost
lilii, a před dotěrnými výpary země se chrání ba-
tistovým kapesníčkem napuštěným ambrou
anebo čikuli!“)

A tak vedle sbírek zasvěcených nepoznaným
záhadám bytí, jako Triumf smrti (1930), Vanutí
(1932), Oblouk (1934), Kameni, přicházíš (1937),
Záhřmotí (1940), čteme knihy-kroniky, stojící
věrně na stráži přítomné chvíle: Září 1938 (1938),
Terezka Planetová (1943), Cesta mraku (1945),
Dík Sovětskému svazu (1945), Panychida (1945),
Rudoarmějci (1947), Tobě (1947), Prostě
(1954)…

Stejně jako Jaroslav Seifert prodělal i Holan
proměnu básnického slohu a vytvořil lyriku
i epické příběhy, jaké v širém světě nenajdeme:
Bez názvu (1963), Mozartiana (1963), Příběhy
(1963), Na postupu (1964), Noc s Hamletem
(1964), Víno (1964), Strach (1964), Bolest (1965),
Na sotnách (1967), Asklépiovi kohouta (1970),
Noc s Ofélií (fragment, 1973)…

Vladimír Holan zemřel 31. března 1980
v Praze. Smrt byla k němu nemilosrdná, ztratil
řeč, ale básně k nám mluví z druhého břehu o to
hlasitěji. Jak předpověděl: „Čas může být jen bu-
doucí.“

Podoben hrdinovi své básně Antaios, „odvážil
se výše nad trojzvuk platanu, hroudy, zřídla“
a nezbývá mu než „byť hořce, chválit zlomenou
naléhavost křídla“.

18. 8. 2020

VLADIMÍR HOLAN
VODOPÁD
Ten, kdo je v údolí a dosud váhá,
zda sáhnouti má po sklenici –
pijákem byl by tady už.

Proměna proudu něžně znící
vždy zjemní ještě, dozná-li,
že zároveň s ní se třese
sivoučká svída…

Někdo se ptá: „Co jsou to prameny?“
A básník odpovídá:
„Hory se poznaly.“

„A přece žasnu, žiju tedy…“
KAREL SÝS

Lipa_03_2020_LIPA  04.11.20  17:59  Stránka 29



30

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Přeji vám, abyste sebe uměli přesvědčit, že ži-
jete šťastně. Mnozí vám to stejně neodpustí.

***
Celé roky hledáte lásku, kde se dá. Přeji vám,

aby se choulila v koutku vašeho srdce.
***
Železo reziví, dřevo trouchniví, cihla se rozpadá,

státy zanikají a stromy shazují listí. Přeji vám,
abyste to přežili.

***
Nezaujatě sleduji chtivé snažení těch, kteří se

stali důležitými. I já vám přeji: nezaujatě sledujte
chtivé snažení těch, kteří se stali důležitými. Ale
také vám přeji, ať se lhostejnost nestane vaší po-
dobou.

***
Za svítání jsem naslouchal zpěvu ptáků. Jejich

píseň mi nebyla určena, a přesto jsem jí radostně
naslouchal, jako by patřila jenom mně. Přeji vám,
abyste si ji přivlastnili i vy.

***
To jste přeci vy, kdo jste si svým nejlepším pří-

telem, kdo si můžete povědět tu nejhorší pravdu
a nenaštvete se, kdo si můžete nadávat a neurazíte
se. Přeji vám, abyste to od nejlepšího přítele
vždycky brali.

***
Vichr se nevyhne stromu. A vám se nevyhne

vichr doby. Ať jste jeho nepoddajným protivníkem,
třeba jen jako stéblo trávy, které se znovu napřímí.

***
Toho největšího zla jsou schopni jen lidé. Přeji

vám však, abyste poznávali, že jsou schopni i nej-
většího dobra.

***
Když ztratíte to, co jste milovali, ať vám zůstane

trpělivost žít a trpět. Jestliže vám zůstává trpělivost
žít a trpět, ať potom najdete to, co můžete milovat.

***
Jaro, to voňavé rozmilostněné jaro! Má na to,

aby vyplnilo vaše tužby? Přeji vám, abyste se spo-
léhali víc na sebe.

***
Přeji vám, ať vás nikdo nezatratí za názory, které

nepatří do aplausu doby, a ať vás nezatratí ani
potom, když se mýlíte.

***
Přeji vám, abyste dovedli vládnout sobě, jinak

vám budou vládnout jiní.
***
Jak je snadné ve svých myšlenkách někoho

zabít jen proto, že by vám to přineslo prospěch!
A jak je obtížné být dobrým! Přeji vám, abyste ne-
zůstali sami jen se svým zmrzačeným svědomím.

***
Osamělý strom uprostřed polí na sebe soustřeďuje

všechny pohledy, všechny vichry, všechny bouře,
všechno ptactvo, všechnu krásu. Stojí tam uprostřed
jako vítěz, který vzdoruje nebi. Přeji vám, abyste
aspoň jednou v životě něco podobného pocítili i vy.

***
Pravdy emocí jsou nádherné, ale mají krátké tr-

vání, pravdy vítězů jsou neomylné, dokud čas patří
vítězům. A já vám přeji, abyste vždy stranili holým
pravdám života, protože ty ze všech pravd zbydou
nakonec.

***
Přeji vám, abyste se nesnažili pochopit věčnost

smrti, nekonečnost vesmíru, ale nesmírnost života.
***
Přeji vám jaro vyšívané vůní. Léto vyzpívané sla-

víkem. Podzim utkaný pavoučky. Zimu zasněženou
anděly. A metafory, kterými zjevujete svět.

***
Proboha, nečekejte na zázraky jako na spásu!

Přeji vám však, abyste alespoň někdy otevírali
brány k zázrakům tam, kde ostatní vidí všednost.

***
Přeji vám, abyste jiným uměli přiznat doved-

nosti, když vám dopřány nebyly. Abyste jiným uměli
přiznat úspěchy, když vy jste neobstáli. Abyste
jiným uměli přiznat pravdu, když vy jste se mýlili.
A především abyste uměli přiznat své omyly, třeba
jen sobě.

MICHAL ČERNÍK
Kniha lidských přání
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Přeji vám, aby se ve vás nezabydlelo poddanství,
nevycvičilo si vás jako psa, nenasadilo vám náhu-
bek jediného názoru.

***
Zkazil vám dnes zase někdo svým jednáním

dobrou náladu? Pokuste se, ať alespoň vy dobrou
náladu nezkazíte ostatním.

***
Přeji vám, abyste byli pravdiví především k sobě,

a abyste raději mlčeli, když už nemůžete vyslovit
pravdu, a pravdu abyste nevyšmelili za lež. 

***
Můžete mlčet, pokud jste zvolili mlčení. Ale vaše

tvář prozradí to, o čem mlčíte. Vaše mysl bude pat-
řit tomu, o čem mlčíte. Přeji vám, abyste se nene-
chali zardousit mlčením.

***
Před hlupáky nás neochraňuje žádný zákon,

i když i oni občas řeknou něco chytrého. Přeji vám
alespoň, abyste jim netleskali.

***
Nikoho neznásilňujete, nikoho nepřepadáváte,

nikoho netlučete, nikoho neurážíte, nikoho neohro-
žujete, a přesto jste nebezpečné individuum. Uva-
žujete kriticky. Přeji vám, abyste si své myšlení
nenechali oplotit.

***
Kdo o vás mluvil tento den? Kdo vás kritizoval,

pomlouval či chválil? Kdo si na vás vzpomněl jen
tak? Přeji vám, ať je to hodně lidí.

***
Kolik lidí zůstalo bez domovů. Kolik domovů zů-

stalo bez domů. Kolik židlí u stolu zůstalo neobsa-
zených. Kolik postelí už nikdo nezahřál živým
a teplým tělem. Přeji vám, aby vás to nepotkalo.

***
Ať nikoho nezaháníte vlastní zimou. Ať svou zlo-

bou nevyvoláte vichřici. Ať svou chmurou nezapla-
šíte svítání. Ať svou nenávistí neživíte požáry. Ať se
vám nevyčerpá dobro, které vám ještě zbylo.

***
Přeji vám, abyste vždycky rozpoznali pravdu,

a aby to byla pravda většiny, která je i pravdou vaší.
A abyste pravdu rozpoznali i tehdy, kdy většina
uvěřila mýtům anebo se k pravdě nezná.

***
Přeji vám, abyste věděli, co chcete od života, ale

abyste si nemysleli, že vám dá něco zadarmo. Pře-
devším se ptejte, zda máte na to, co od něj poža-
dujete.

Přeji vám, abyste si vždycky byli jisti, že vám
nikdo nezakáže pláč, nikdo neporučí smích, nikdo
nepřikáže, co máte milovat, nikdo vám nezakáže,
v co věříte, nikdo nevyplení vaše sny, nikdo neu-
vězní vaše myšlení.

***
Když vám není do zpěvu, ať vám není ani do

pláče. A ani jiným ať nejste důvodem k slzám.
***

Ať se vám daří žít od činu k činu, od díla k dílu,
od cíle k cíli, od přání ke skutečnosti a v lidech roz-
vazovat pouta. 

***
Celá léta se snažíte, aby se vám vedlo lépe, a při

vší píli se vám to moc nedaří. Přeji vám, aby se vám
nevedlo hůř.

***
Tragika lidského života není ve smrti, ale ve způ-

sobu smrti, ve stále dokonalejším způsobu zabíjení
a ničení. V tom spočívá i tragika lidstva. Přeji vám,
abyste navždy usnuli v požehnaném věku na lavičce
v parku, když jste si chtěli jen chvilku odpočinout.

***
Přeji vám, abyste nejkrásnější vzpomínky měli

na dětství, na rodiče a na první lásku, i kdyby tomu
tak nebylo.

***
Cesty spojují člověka s člověkem anebo s vlast-

ním tichem. Přeji vám, abyste po nich chodili jen
tak nazdařbůh a došli až k sobě.

***
Jste-li dost chytří, pochopíte smysl života. Jste-

li dost moudří, pochopíte i smysl smrti. Jste-li velcí
duchem, naplníte životy jiných. Jste-li silní, doká-
žete žít i zemřít. Přeji vám, abyste byli tak nád-
herně samozřejmí a srozumitelní.

***
Mnohokrát si uvědomujeme, že každá pravda má

svůj protrpěný čas. Bude-li vyslovena dřív, bude uml-
čena, bude-li vyslovena později, pozbude naléhavosti,
ale tak jako tak bude vyslovena. Přeji vám, abyste vě-
řili, že povědět pravdu je čin, a to je podstatné.

***
Ať je vám láska vším, co se děje mezi vámi jako

mužem a ženou a vzájemně se pociťujete jako
vlastní osud.

***
Slova „mám tě rád“ se říkají odedávna a budou

se říkat navždy. Přeji vám, abyste je říkali tak, jako
by byla vyslovena poprvé a jenom vámi.

Lipa_03_2020_LIPA  04.11.20  17:59  Stránka 31



32

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

� Páreček: Paní Bovaryová s panem K.
� Dáma s doktorem Čechovem a Dalmatinem.   
� Ožeň se, ale fajfku, psa a hasící přístroj si vezmi

s sebou 
� Nechtějte vědět, co si žena skutečně myslí,

mohlo by vás to zaskočit.  
� Kdo by nechtěl umírat láskou, musí zemřít

v náruči muže.
� Jaký je rozdíl mezi bumerangem a ozvěnou?

Jako mezi realitou a virtuální obsesí.  
� Rozdíl mezi chováním v přírodě a ve společ-

nosti není tak velký jako rozdíl mezi džunglí a kul-
turní krajinou. 

� Zkouška sirén vždy přináší riziko, že se někdo
zjančí.

� Neckář nevyrobil ani jedny necky, ale mistrem
se stal přes popěvky.

� Nabízí hru se slovy, tucet variant, ale obsah nu-
lový.

� Výsledky agentury STEM: polovina je pro
a druhá proti. Jeden den tak a zítra naopak. 

� Chí kvadrát: Pearsonovo rozdělení platí i pro
zbytek světa.

� Prstem po mapě, dokud si nezlomíš prst. Prs-
tem po mapě s GPS.

� Je zákopová válka součástí undergroundu
nebo podsvětí?

� Hlavní roli v komunálních volbách hraje vítr,
proto je meteorologická předpověď tak důležitá.

� Pod obrazem Františka je nahrávací studio Va-
tikán.   

� BIS Vatikánu nahrává hovory v božím králov-
ství. Budou něco platny u posledního soudu?

� Gondoliér Bidlo čeřící stojaté vody karlínské la-
guny  

� Vdova po básníkovi hlídá slova, aby z básní ne-
utekla.

� Kominíčci z Berouna vložkující komíny v Čes-
kém krasu.  

� Kaňka inkoustu v Ligurském moři. 
� Věřit víc Applu či Microsoftu? 
� Kniha přání a vidin. 
� Hlavní uzávěr evropských událostí. 
� Drábová na honu atomů. 
� Svítící břevno kláštera svaté Lukrecie. 
� Pohár ranní rosy se vždycky jen orosí. 

� Vraňany s konírnou a maštalí. 
� Necky s valchou zn. Whirlpool. 
� Filmová klapka, držitelka Oskara. 
� Údolí králů a hora bídy. 
� Jáma lvová s nahrávkou řevu šelem. 
� Na obzoru svítá – v řádu dní nebo roků? 
� Čas jsou třísky paměti. 
� Evropa bez hranic, a ukáže nám co ji udrží? 
� Prázdno máš v rybářském saku i v žaludku. 
� Balón, který přistál na domě: balkón. 
� Výprodej času, zatím jen v mincích.
� Roh hojnosti s doplňkem stravy. 
� Volba: Alfa omega nebo Alfa Romeo? 
� I airback přitlačí tě ke zdi.  
� Učitelka tance píše hříšné stance. 
� Smrt je n-tá odmocnina ze života. 
� Mořská koalice se rozpadla – už u Azor. 
� Měsíc knihy: čtení z plovoucího listu. 
� Šipky jediný sport, který tě sám dovede k cíli. 
� Měděný hrnec z počátku mincovnictví. 
� Hlava je heliport odkud startuje první pomoc.  
� Na trenažéru se naučíš létat, ulovíš štiku, úhoře

či platýze, ale nic z toho nevychutnáš. 
� Lombardie se vyznamenala je první nositelkou

řádu Corona viru.  
� Nejeden mořský šelf je odpadkovým košem

jen.  
� Politika zbavená zlořádů má širokou základnu

voličů i nomádů. 
� Každý „kruháč“ se vrací na Piccadilly Circus.
� Encyklopedie vůní s praktickými příklady.
� Svépomoc: omezená moc až volání o pomoc.  
� Akademická obec s patentním úřadem a po-

hřebištěm nápadů.
� Jan Amos Komenský diskutující zakázané hry.

IVAN FONTANA
AFORISMY A BÁSNĚ Z LIPOVÉHO DŘEVA 
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VEČERNÍ ČERVÁNKY
Obraz zapadající za obzor.
Jakoby se v podvečer na obloze 
červená vřídla rozpíjela.

JARNÍ SPRŠKA
Jarní sprška, pár kapek božích 
snáší se do lesů, luhů a strání. 
Snad se matka příroda trochu orosí.

KOČÁREK
Proutěný kočárek na míru, pérovaný 
a polstrovaný. Mávnutím proutku 
očaruješ kola i elipsy.

XXX
Filigrán je velký pán a váží celý 
miligram. To ví přeci každý filištínský. 
za babku ho koupí prelát římský.

PREMIÉRA
Světové představení, špička sezóny, 
kdy se uskuteční? V Molin Rouge, 
v Carnegie Hall nebo na Brodway?

COUNCIL OF LONDON
Doktor Hyde ten co koupil 
od městské rady Londýna Hyde Park, 
celé radě zacpal tipec zlatým roubíkem.

BONTON
Bonton zní všude jako ozvěna doby.
Tluče se ode zdi ke zdi, od rána do 
večera celý rok ztrácí reputaci.

VELKÉ PLÁNY
Kterým směrem vyrazíš. Kam se dáš.
Zaběhni k Liliputům nebo doskoč 
k obrům. Pouč se z miniaturizace 
nebo si necháš své velké plány?

POUŤOVÁ
Budoucnost je křehká jako chaloupka 
z porcelánu, jako tříšť skelné vaty. 
Stojí na jedné nožce a otáčí se 
jako kolotoč.
Měsíc je houpačka, pouť plná atrakcí,
galvanický proud, vír kolem země. 
Kolotoč s živými sopkami. Maelstrom, 
alpaka. Abraka dabraka. 

TAKTIKA  
Taktika patří k bojovému umění, 
a nechce-li být průhledná, tají kroky. 
Zprávy šifruje a boty s podrážkou 
zn. Stealth užívá stejně jako dr. Hyde.

XXX  
Tajné volby do Sněmovny: 
Volte piráty nebo štolby. 
Máte černého koně? Vsaďte vše na něj!
Stejně skončí v jedné koalici.

PARDUBICE
Pardubice to už dávno nejsou jen 
perníková srdce. Neviditelná Tamara, 
Věra a slavný semtex volá. 
A Kašpar? I ten už má následníka.

ŽIVOT
Život je šanon prvotřídních kupletů.
Život je šantán, Molin Rouge, 
Madison Square Garden, O2 aréna.
Život je první scéna pana Moliéra.

XXX  
Armáda nezaměstnaných postrádá 
generální štáb. Na úřadu práce 
vládne tvrdou rukou civil. 
Ani armáda spásy je nespasí.

SEMÍNOVA LHOTA
Lhota dolní a kolik má škorní? 
Kopa dětí pobíhá po školním nádvoří
a přivolává budoucnost. 
Ozvěna běhá za nimi jako učitelka
ode zdi ke zdi, 
křiku už má víc než dost.

MAPY NA OMÍTCE
Mapy na omítce, to vlahé opojení 
s měnícími se světy. 
Nové rozdělení světa je zakresleno, 
dle starých proroctví, podle nových 
předpovědí a očitých svědectví.
Není určeno k dlouhé diskusi. 
Model Aladin jako Paša hranice posouvá 
vždyť i vesmír se rozpíná
a vládne pevnou rukou.
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PRAVDA VYDĚSÍ
Každý proti každému všichni proti všem
Civilizací se probojujem
Každý proti každému všichni proti všem
Krvelačná bestie nám sedí za krkem

Ty mne jistě okradeš já tě okradu
Vazalové kapitálu nejsme pozadu
Ty mne jistě okradeš já tě okradu
Přikradem se k sobě s kudlou zezadu

Kapitalisme nutíš světu strašný tvar 
Tyranii hrůzy válek multikulti svár
Kapitalisme nutíš světu strašný tvar
Vedeš lidi do otroctví humanitě zmar

Ve fraku elita v hadrech spodina 
Nesvéprávní slaboduši jedna rodina
Ve fraku elita v hadrech spodina 
Brzy nám odbije poslední hodina

Bezohledný zisk nás tvaruje 
Svévolný trh nám diktuje
Bezohledný zisk nás tvaruje
Svobodu nám krade morálku rabuje

Kapitalisme nutíš světu strašný tvar 
Tyranii hrůzy válek multikulti svár
Kapitalisme nutíš světu strašný tvar
Vedeš lidi do otroctví humanitě zmar

Každý proti každému všichni proti všem
Civilizací se probojujem
Každý proti každému všichni proti všem
Krvelačná bestie nám sedí za krkem

SPOLEČENSKÉ TŮNĚ
Zrádné a hluboké jsou 
společenské tůně. 
Chtěli jsme panenku, 
chtěli jsme panenku, 
teď nám srdce stůně.
Zrádné a hluboké jsou 
společenské tůně.
Měli jsme matičku, 
zemi svou - růžičku, 
teď nám srdce stůně.

Zrádné a hluboké 
společenské tůně.
Chtěli jsme panenku, 
chtěli jsme panenku 
jménem Demokracie.  
Zrádné a hluboké 
společenské tůně.
Teď máme fúrii – 
Evropskou unii, 
kdopak za to může.

Zrádné a hluboké 
jsou společenské tůně.
Teď máme macechu, 
dělá jen neplechu, 
kdopak nám pomůže.
Zrádné a hluboké jsou 
společenské tůně.
Lež, faleš, zmar a hnus, 
vzali jsme špatný kurs, 
je tu kapitalismus.

Probuď se, lide český! 
Použij rozum selský!
Zbraně své popadni, 
vlast svoji ovládni, 
pak tu bude hezky.

OBČAN
Občan to zní hrdě vskutku, 
má však v duši vagon smutku.
Co ho lépe naladí, 
co mu vrásky vyhladí?
Stále je tu totalita, 
převlečena dobře skryta.
Demokracie šat má, 
hnusnou frašku s námi hrá.

ŠTĚPÁN FORGÁČ
Společenské tůně
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Svobodu, prý, už tu máme? 
Lid že sobě sám si vládne?
Tak to zvenčí vypadá. 
Co vás ale napadá?!
Všechno je to jenom fígl, 
vládne tady zloděj, sígr.
Jak to všechno povstane? 
Mandát od nás dostane.

Smutno vidět tuneláře 
drze smát se v naše tváře,
že vše mohou dokázat 
i prostředník ukázat. 
Chci vám lidé v tomto lochu 
pootevřít oči trochu,
odvahu do srdcí vlít, 
za svobodu chtít se bít.

Jak můžeme, dobré nebe, 
navzájem si vážit sebe,
když jsme prostě lidičky 
ustrašené ovečky.
Nemá stádo šanci žádnou, 
pastýři mu tvrdě vládnou.
Dokažme jim, jó to zvládnem, 
že už nejsme tím stádem!  

Kdo má v žilách krev, ne vodu, 
ten se bije za svobodu.
Za svou pravdou musí stát, 
nesmí si ji nechat brát. 
OVčany jsme - ale zatím, 
za tím stojím, tohle platím.
Tak to zkusme, vždyť to jde, 
změnit to potupné vé.

Čím dál více, vězte, 
lidí už to chápe, už to vidí.
Chce s tím něco udělat, 
chce to změnit, chce se rvát.
Začněme už holky, kluci 
tu občanskou revoluci,
Stojí za to, věřte, moc, 
vybojovat sobě moc!

Pak svým dětem bude príma 
do očí se dívat zpříma.
Jenom to nás naladí, 
v čele vrásku vyhladí.
Občan zazní hrdě vskutku, 
zbavíme se svého smutku.
Stačí k tomu pouze, jen,  
vyhnat své pasáky ven!

JAKOBY
Jen jakoby, jen jakoby, 
jen jakoby jsme dál.
Není to žvást, nedej se zmást!
Jen jakoby jsme dál.

Jen jakoby, jen jakoby, 
jen jakoby jsme dál.
Plete popleta, země nevzkvétá!
Jen jakoby jsme dál.

Jen jakoby, jen jakoby, 
jen jakoby jsme dál.
Kam pohlédneš korupce a lež.
Jen jakoby jsme dál.

Jen jakoby, jen jakoby, 
jen jakoby jsme dál.
Mafiánů puč, prachy, statky fuč!
Jen jakoby jsme dál.

Jen jakoby, jen jakoby, 
jen jakoby jsme dál.
Stále bez moci, stále otroci!
Jen jakoby jsme dál.

Jednou budem dál, 
jednou budem dál, 
jednou budem dál. 
Já vím.
Jen vládu chtít 
do svých rukou vzít!
Jednou budem dál. 
Já vím.

NESVOBODA TO JE PREVÍT
Nebaví se táta s mámou,
nebaví se s vnukem děd.
Chmury černé hlavou táhnou,
vyrostl na vztazích vřed.

Nebaví se s Jarkem Tomáš,
nebaví se s tchánem zeť.
Ze lží, ega, nenávisti
stojí mezi námi zeď.

Z Letné slyšet bekot skotu
a pasáků břitký hlas.
Proti sobě, zas ne spolu,
proti sobě opět, zas.

Nesvoboda nesvobodu střídá,
nesnadno to rozpoznáš.
Sotva, že se jedné zbavíš,
ihned jinou zas tu máš.
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VZPOMÍNKA NA ŽIVOT 
PŘED KARANTÉNOU
Pátek
Holka ještě dítě
Opouštím tě
Prší
Cesty do nikam
Zalezlí po uši
Samotu máme v sobě
Všude potkávám
Záludný hřích

VZPOMÍNÁNÍ
Stále myslím na místa
která ještě existují
Chtěl jsem jim ujet
ale nejde to

Jako po snídani
kdy jsem sytý
hladovými vzpomínkami

CENA ŽIVOTA
Najednou poznáváme
jak jsme se prodávali pod cenou
jak jsme věřili lhářům
jak jsme ohrnovali nosy

A kdosi
nám našeptával
že štěstí stojí v bazaru
pár minut přetvářky kašparů

Čistá voda najednou chutná
líp než víno

O OBYČEJNÝCH VĚCECH
Zavři oči a dýchej

Jak samozřejmé
ještě před pár dny

Strach vrůstá místo vrásek 
do životů

Temná skvrna viru
mlsá naše naděje

NEKÝCHEJ
Dýchej

NUDA NA OBZORU
První na obzoru
Tvář jizvou zdobená
Roční období nudy
Naprosto žádný důvod
Večeřet ve dvou

JEŠTĚ POŘÁD SE USMÍVÁME
Rouška zakrývá emoce
Ještě pořád se usmíváme
Tajně
na vzdor bodláčí
nepoddajně

Aby srdce kyvadlo
nezvadlo
Aby ledy roztály
Aby prázdné lokály
plné nebožtíků

Aspoň pár díků
hledačům cest 
bez hrobníků

MLČENÍ
Večerní úklid
odehnal slova
Mlčíme opuštění nocí
tápající pidloocí
Sčítáme ztráty
Oni, vy, já, ty
Kolik ještě?
Přijdou deště?
Strach
nás nechává na holičkách
Otázky
odpovídají otázkami

VÁCLAV FRANC
Básně z Karantény
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KAŽDÝ Z NÁS
Inventuru
ve své duši
Má dáti – dal
Právě dnes 
hodiny bijí naléhavěji
Každý z nás
nechť si uvědomí
jednou odletíme
jako vlaštovky na onen svět

Ale pokud hrajeme
neměli bychom falešně

BILANCOVÁNÍ
Den jako černá káva
Horký
Hořký
Překapávaný
… bez cukru

KRASOHLED
Život bývá barevný
ale co naplat
každému občas
dojde barva

NOUZOVÝ STAV
Tak jsem mimo
Ještě dopoledne jsem čekal
vysvětlení
Omyl bezčasí

Hlavně přežít
Ve zdraví

KONEC NEJISTOTY
Mží obzory
do prázdných hnízd

Jsem si jist
snídaně bude 
po okraj vlahých citů

Jsem zase mladý
křídla místo dlaní 
dosti bylo lkaní

Je opravdu svět takový
jaký vidíme
nebo chceme vidět?

Dýcháme ještě
nebo jen lapáme po vzduchu

Páchneme závistí
a šeptáme:
Čest jeho památce!

PODEZŘENÍ
Tíha podezření na hrudi
Zastudí
Zvykám si
točitým schodištěm planety
navzdory

Oklepu se
jako mokrý pes
sliby vzpomínek
se drží srsti
nezastelu je

Ráno je pozřu
místo snídaně
jako staré fotky

HLÍDEJ SI SVÉ RADOSTI
Abecedu pravd
louku bezstarostných rán
toulání dovolenkových cest
polštář či oltář lenošení
přesýpacích hodin štěstí
našich očekávání
letní pohody
pohádek
a šťastných konců

Zamávání křídel
vysoko
kdy starosti 
se ztrácejí jako díra v kapse
osedlané vesmírem
nadějí na věčnost

KONEC KARANTÉNY
Otevřete hranice
Otevřete obchody
Otevřete hřiště
Otevřete …

Nezapomeňte
otevřít svoje srdce 

Z autorovy připravované sbírky Křižovatky
samot, oddíl Karanténa
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VOJENSKÁ
Český voják válčí 
všude ve světě, 
obrana vlasti ho 
vůbec nehněte.

V temném žoldu NATO 
paktu táhne do krize 
různé země světa
a to za zlé peníze.

O matičku rodnou 
kdopak by se bál? 
Postará se o ní 
cizí kapitál!

NESLAVNÁ
Letošní rok možná 
neproběhne hladce, 
od našich domovů 
mír se bude ztrácet.

Do válek se chystá 
válečnická slota,
za dveřmi už dupá
v okovaných botách.

Najevo tak dává 
velmoc kapitálu, 
že dobro pro lidi 
spláchne do kanálu!

TUPOHLAVÁ
Amerika s Iránem 
ve sporu jsou stálém, 
světový mír z této hry 
denně má namále.

Až bomby a rakety 
z nebe padat začnou 
zlé válečné úsilí 
projeví moc značnou.

Kapitál zas ukáže
tupohlavost svoji, 
proti které národy 
léta marně brojí!

BILANČNÍ
Po 30 letech mnozí 
občané už vidí, 
kapitalismus že není 
pro řadové lidi.

Za důvěru platí věru 
nekřesťanskou cenou, 
na jistoty minulosti 
tak sotva zapomenou!

PLZEŇSKÁ
Většinu ČSR spasil 
slovanský Rus z neštěstí, 
Amíci si zastříleli 
jen na plzeňském náměstí.

Dnes tu slaví jejich salvy 
na šílence na věži,
ruskou oběť zapírají 
v mediální masáži!

EXEKUČNÍ
Čekáme tu na zjevení
lásky, pravdy, dobra,
místo nich však na nás 
syčí dluhy jako kobra.

Proti nim už přes 30 let
máme holé ruce,
místo sametu nás ničí 
panské exekuce!

MAJETKOVÁ
Autovraky zabírají
mnohou ulici, 
některé též zůstávají 
stát na dálnici.

JAN CHODSKÝ
Samizdat 2020
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Nesmí se odtahovat, 
i když máme vztek, 
je to přece přeposvátný 
soukromý majetek!

ZEMĚDĚLSKÁ
České zemědělství 
sametem se pyšní, 
výsledky však má v něm 
sotva poloviční.

Naše rodné lány 
ztrácí pověst sterou, 
skromné úrody nám 
hraboši hned žerou.

Také kravek, vepřů
Pěstuje se méně, 
což se v mase jeví 
na rostoucí ceně!

STRAŠÁCKÁ
Místo povodní nás 
nyní straší suchem, 
čínským virem, dluhy,
znečištěným vzduchem.

Národ třeba držet 
stále pěkně zkrátka 
aby ze sametu 
nehledal si vrátka!

SOUČASNÁ
Přivykli jsme sametu
jako mléku kočka,
na jistoty, blahobyt
ochotni jsme počkat.

Zatím mocně děláme
převeliké dluhy,
v exekucích s lichváři
život je tu tuhý!

DLUŽNICKÁ
Na Národní třídě
trpěli jsme za to,
aby každý vlastnil
dolary a zlato.

Po třiceti létech
život je tu tuhý,
místo kapitálu
kdekdo vlastní dluhy!

ZDRAVOTNICKÁ
České zdravotnictví
den ode dne chřadne,
pacientů mnoho,
peníze však žádné.

Léčit v Čechách není
vůbec žádná švanda,
když je národ jedna
simulantská banda!

LOUTKOVÁ
Nečekej tu, milý Čechu
nových větrů van,
duch pokroku v téhle zemi
byl už vyvětrán.

Pakliže ti rodný Brusel
přízeň zachová,
vláda věcí tvých už bude
jenom loutková!

NEVESELÁ
Nad českým sametem
pomalu se stmívá,
nepomůže nám už
holba plná piva.

Nespasí nás ani
vepřo-knedlo-zelo,
brzy už tu bude
značně neveselo!

SVOBODNÁ
Získali jsme svobodu, 
život je však tuhý, 
místo různých rozkoší 
máme stres a dluhy.

Získali jsme svobodu, 
nepřeje nám klidu, 
mnozí spávaj pod mosty, 
mají hlad a bídu!
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CITÁTY A PŘÍSLOVÍ
Jestliže se z našich životů vytratila poezie, zna-

mená to, že se vytratila lidskost.
Žádný člověk není dokonalý, ale hloupost, která

se prosazuje, je už napůl trestný čin.
Dobře, že není láska živou bytostí. Už dávno by

zemřela stářím.
Nepromlouvejte mi do duše. Ta už dávno sluch

ztratila.
Radost nedokáže jásat s takovou silou, jako

smutek bolet.
Seznam možností je dnes již tak široký a zájmy

lidí tak vyhraněné, že si člověk nejlépe pohovoří
sám se sebou.

Radost má jepičí život. Zklamání se zakousne
jako buldok a nepouští.

Oční lékařství je stále ještě v plenkách. Vždyť za
dlouhá staletí zatím nenašlo lék na slepou Sprave-
dlnost!

Vyvolení Boha nevzývají, vždyť mají svou moc.
Jen bezmocní ho volají na pomoc.

Cit láme vůli.
Naše životy jsou stále v něčích rukou. Ruce Boží

to však nejsou.
Nenávist ubližuje, lhostejnost ponižuje.
Společníkem zoufalství bývá osamocenost.
Vždy mě trápila zahalená nejistota víc než nahá

pravda.
Láska je vlastně zákeřná. Přepadá nás nepřipra-

vené a nepřipravené nás opouští.
Krutost se často vybije v upřímnosti.
Jedinou výhodou před nepřáteli je fakt, že nás

nemohou zradit.“
Ukvapený start může být stejně škodlivý, jako

ukvapený závěr.
Setkání celebrit – výměnný trh slov, která neo-

bohatí, ale ochudí o iluze.
Život, jak jsem jej poznala, mi nahání větší hrůzu

než Smrt, kterou neznám.
Z finanční tísně ti může pomoci každý, kdo s

tebou pocítí porozumění. Tvojí duševní tísni může
porozumět a pomoci jen ten, kdo tě má rád.

Lehce napsané verše mnohdy hledají těžce čte-
náře.

Boháč má peníze, chudý čest.

Nejhloupější otázky dětí vyžadují nejchytřejší od-
povědi rodičů.

Pravdu můžeš přebíjet lží, ale ve svém svědomí
ji neumlčíš.

Nesmrtelná je jenom ta láska, která se vůbec
nenarodila.

Beznadějná láska má nejdelší trvání.
Štěstí tě v tvém životě potká. Jde jenom o to,

abys ho neminul bez povšimnutí.
Láska je krutá. Zabíjí mě a nedává mi možnost

posledního přání.
Někdy musí žena nejprve podlehnout, aby mohla

zvítězit.
Muži, jak dlouho nás chcete děsit nerovnoprá-

vnou rovnoprávností?
Domýšlivec nikdy nedomyslí konec své domýš-

livosti.
Ano, pravda zvítězí. Bohužel většinou až po smrti

lhářů.
I když je krutá, pravdu střes. Vždyť krutější je

milá lež.
Kdo kabáty převlíká, drží se vždy koryta.
Líný člověk působí zbědovaně, čilý stále mladě.
Ó, svobodo, proč jen se tolik lidí stává tvými ot-

roky?
Mnozí muži touží při setkání s krásnou ženou

pouze po splynutí těl, neboť duchem jsou nepří-
tomni.

Slabý cit je jako nedokonalé hoření. Může otrá-
vit.

Prosperitu státu hatí novodobí demokrati.
Fyzická zdatnost člověka hýbe tělem, duševní

dějinami.
Je bolestivé, když v nás není zapomenut ten, kdo

na nás zapomněl.
Je pravda, že talent a píle často vítězí? Není,

když nešustíš penězi.

VĚRA KULIŠOVÁ
Citáty, přísloví a haiku

Fo
to

 a
rc

hi
v

Lipa_03_2020_LIPA  04.11.20  17:59  Stránka 40



41

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Mé smysly se těší, ale mysl jde jinam.
Chabý mozek propagandou měkne. Věří všemu,

co se v televizi řekne.
Kdo tvrdí, že stáří je moudré, balamutí druhé.

Stáří se obírá hlavně nemocemi a svou očekáva-
nou smrtí.

Kdo tvrdí, že mladí jsou horší, než jsme bývali,
přehání. Dělají jen to, co už je za námi.

Tak málo měl, i to mu vzali. Jenom ten holý život
ponechali.

Zločiny lidí na nejvyšších postech bývají proml-
čené, protože tak vysoko Spravedlnost nedohlédne.

Samotě je dobré přivykat včas, ve stáří pak už
nebude tak bolet.

S kým vášně cloumají, toho často ztrestají. Však
slast neokusí, kdo chtíč v sobě dusí.

Kombinace lenosti s hloupostí je nesnesitelná.
Předčí ji jen kombinace hlouposti s mocí.

Nejsnáze lze zotročit zbabělý a nevzdělaný
národ. Ovšem i vzdělaný a hrdý národ mohou zot-
ročit bezcharakterní jedinci.

Své duši potravu neodepři, žaludek však šetři.
I zdánlivě milé slovo může být někdy urážkou.
Nejenom člověk chce být milován. Lásky je třeba

také zvířatům a rostlinám.
Pocit vděčný není věčný.
Upřímný blbec je přijatelnější než neupřímný

chytrák.
Lenost mysli i těla je zhoubou, i když s chabými

vědomostmi lze žít dlouho, s chabým tělem ne.
Kdo pokouší ďábla, musí být připraven na peklo.
Nemá-li básník peníze v dlani připravené, nakla-

datelství je pro něj uzavřené.
Pilulka rychle ztlumí bolest, však neodstraní pří-

činu. Kdo chce být vyléčen, po delší dobu užívá by-
linu.

Nikdy je špatné. Pozdě je o mnoho lepší. Ihned
je TOP.“

Nenaplněná láska má štěstí v tom, že ji nečeká
pozdější zklamání.

Velké množství čehokoliv nemívá velkou cenu.
Ovšem kromě peněz.

Když v krásném člověku odhalíš hlupáka, je to
jako když v krásném jablku odhalíš červa.

Štěstí? Muška zlatá, co leskem oslepí, zamává
křídly a zase odletí.

Pamatuj, že tvoje zlé skutky se mohou obrátit
proti tobě. Bohužel, často i ty dobré.

Nejčistší lásku ti dá dítě. Nejvěrnější pes.
Realita je zabiják ideálů.

Sny nás provází ve spánku, snění celým živo-
tem.

Proč má pravdu málokdo rád? Protože bývá také
někdy krutá.

Po dlouhé době utahování opasku si nakonec
utáhl smyčku kolem krku.

Brzké obcování – konec milování.
Nenaplněná láska má štěstí v tom, že ji nečeká

pozdější zklamání.
Můj malý sobecký žal mi nedovolil postřehnout,

že vedle mne druhý žalem umírá.
Mládí vpřed – ale až staří uvolní místa.
Neodsuzujte tu dívku, měla to těžké. Stala se

lehkou, aby se unesla.
Hovoříš – li s hlupákem, můžeš odpovídat, ale

nenaslouchej mu!
Manželské hádání, lásku zahání.
Pověs muži na záda křídla, anděl z něho nebude.
Jsi – li o krok vepředu, vždy se najde někdo, kdo

ti podrazí nohy.
Štěstí je plaché. Utíká, když mu jdeš vstříc. Při-

jde, až když ho nečekáš.
Nenávist, stejně jako chtíč, se změní v lhostej-

nost, když se vybije.
City jsou spíše přítěží. Ten, kdo cítí, chodí často

s holou řití.
Tak dlouho potlačoval svědomí, až mu nezůstalo

žádné.
Aby známé pravdy nepřestaly být známými, je

dobré občas je připomenout.
Jedovatá slina, vmetená do tváře, zanechá

skvrnu na duši.
Respektuj svůj věk. Jako mladý stařec jsi k po-

litování, jako starý mladík k smíchu.
O existenci ráje nepochybujeme – je všude tam,

kde je nám dobře. A peklo je přece jenom v pohád-
kách.

Dříve, než vzlétl do oblak, třešně ochutnával
modrý pták.

Až Češi VIR porazí, z úkrytů vyrazí frustrovaní
chvilkaři, s protivlasteneckými projevy.

Nejvěrnější Múza je Fantazie.

HAIKU
Chvějí se slastí
ta mohutná skaliska
moře je hladí
Moucha unikla
mé oči však polapil
pavouk do sítě
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ZRODILA SE BÁSEŇ  
Spatřil jsem slovo
Jen tak pohozené
Na cestě leželo
V prachu a kamení

Zvedl jsem to slovo
-znamení-
Bylo chladné jako cín

Na louce
Našel jsem další ještě
Schoulené v trávě
Vlahé od deště

Odkud se vzalo se nedovím

I v korunách stromů
Se třepetala slova
Veselá i plačící

Jako bárky u mola
Se kolébala slova
Po vlnách rybníka

Sbíral jsem je 
Jako houby po dešti
Pohrával si s nimi
Pohazoval a promíchával
A roztáčel v kole štěstí
Stále dokola

Jako stavebnici
Je sestavoval
Do různých tvarů
A seskupení
Znovu a znovu
Opatrně a tiše
Kladl na listy papírů
A žasnul jak fantazie
Z nitra duše
Nespoutané vize
Promění
A expanduje
Do slovesného umění
16. 3. 2020

REALITA JEDNÉ NOCI
…tak nám zabili Ferdinanda!
Tak nás vykradli!
…na Bělehrad!
Havel na Hrad!

Jako přes kopírák
Zase v noci po půlnoci
Se k nám vloupali
Kdepak listopad
1. březen jen
Beze klíče
Drsný samet
Na radnici Třebíče
Vlajka visí pro Tibet

Kdo nevěří
Ať sem běží
Nocím otevřených dveří
Sběr pozdní poslouží
16. 3. 2020

NA DRUHÉM BŘEHU           
Básně jsou slova jen
Vadí nevadí
Z kola ven

Dokola a dokolečka
Honí se vlčí smečka
S větrem boj svůj svádí
I sněhová vločka

Báseň zmačká se
A vyhodí do koše
Nehodí se
Cenzor připíše
23. 9. 2020

ZDENĚK NEJEDLÝ
Básně
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PŘÁNÍ
Až budu velký
Změním svět
Až budu velký
Bude mně rozumět

Jsem ale příliš stár
A měřím jen stosedmdesátpět
Zbývá mi už jen roků pár
Abych ten svět…

Nejsem ani dokonalý
A moje přání
Se nesplní
Věřím těm
Co dnes
Jsou ještě malí…
23. 9. 2020

KALAMITA
Kůrovec je blbec
Brouk docela maličký
V lýku smrku
Dělá chodbičky

Stromy tak leží
Zcela na fleku
V Česku
Kalamita
Zaplenila paseku

Kůrovec je blbec
Uznala i užovka
A zbaběle se odvlnila
Do vln rybníka

Zatřepalo křídly
Hejno lesních sluk
A vzorně v jedné lajně
Odletělo
Do bažin a luk

Zmizel i ten sysel
Sova výr i datel
I netopýr
Než aby visel

A když lišky
Daly lesům dobrou noc
Bylo ticho a bylo
Toho trochu moc

Kácí se kácí
Na státním
I na domácím
V Horní Dolní
Hledají
Na koho to padne
Les dál jen vadne
Věřící nebo ateista
Sezóna bude nejistá

Historie odhaluje
Nové skutky děje
Obviňuje Cyrila
I Metoděje

A tak dále stále dále
Pro pána krále
Už až k Otci vlasti
A ještě dál k minulosti

Za Masaryka
Jedna republika
Dnes jen polovina
Jáhen vzývá Hospodina

Přes Lipany
Až na tu Lípu na Řípu

/Rozmnožil se nový moment
pro opoziční dohodu
žádný blbec ale tajný agent
z východu/
23. 9. 2020

OPEN TURNAJ – SLOVNÍ
Na travnatém povrchu
Přes plot našich zahrad
Hrajeme se sousedem
Open turnaj – slovní
Prohazujeme slova našemu sluchu
Tak akorát
Tak se perem
My kamarádi dávní

Já nalevo soused zprava
A jeho tvrdému podání
Můj return odolává
Falšované lifty
Tiebreak rozhoduje
Fifty fifty
Každý den hra pokračuje
23. 9. 2020

JEDNÉ NOCI O PŮLNOCI
Na polštáři mojí postele
Rozlilo se světlo měsíce
Je po půlnoci a neděle
A mně zdá se sen

Sen o modré planetě
Bez násilí a válek
O tom že už bude
Na světě ….

Když tu náhle tmavý mrak
Zakryl okno mého pokoje
A zrušil tak
Svit měsíce

Ve městě Londýně
Je ještě Saturday
A Big Ben temně
Odbije půlnoc

A sny o modré planetě
Se tam jistě také zdají
I o tom že až bude
Na světě ….
a planeta Země

dál se točí
23. 9. 2020

KDYŽ SOCHY SE STĚHUJÍ
Kam poděla se ta mohyla
Co na té skále stála
Nebyla to asi mohyla
To jen v dětských očích 
Se tak zdála

Možná že to byla socha
Na kopci u Minaretu
A kolem dokola kvetla
Barevná plocha květů

Snad na stráni
A ještě níž
Kříž dřevěný
Se v mechu a kapradí
Naklání
Odpykává si tak
Svoji roli
Někomu nevadí
Někoho bolí
Když sochy se stěhují
23. 9. 2020
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POZDĚ NAVNÍMÁNO
Jak navnímal islám národ,
rozhodl se postavit plot.
Říkaj – židi sou mazaný,
Česko plot nezachrání.

Je Evropa odrovnaná,
dostali nás dělohama.
Tak už dosti kverulace,
hupky, dupky, šup do práce.

Do mešity ráno vyrážím,
na modlitby, korán pod paží.
Usmívá se imám laskavý,
chalifát z Čech je zintegrovaný.
15. 5. 2020

POHLED NA ŽENSKÉ SLZY MNE 
DOJÍMÁ ASI TOLIK, JAKO POHLED 
NA HUSY JDOUCÍ NA BOSO
Já to madam nenavnímal,
že bych vás byl pomiloval!
Že jste v tom?
Lež jak hrom!

Zadarmiko pomilovat,
uplést dítko, emigrovat?
Toť bontón?
Tu jde o sodom.

Schopenhauer řek�jsou hadí plémě!
Já nechci být loutkou v rukou žen.
Hej ha husy, vari pryč ode mne!
Pravý muž jsem – žádný Slaboch Ben.
18. 5. 2020 

CIKÁNSKÝ BARON
Náklaďáček mám bez značek.
Motor pilu vzal synáček.
Sekérečku též si nesem,
dřevo dělat budem v lese!

Pokurili, popílili,
doma fůru vyklopili.
Ještě sjedem v citrolínu,
s podávkama* pro dávky.

Zákony Čech jsou žertovné!
Všechno je všech – co by ne.
Spolkový sněm, kdyby jen trochu moh,
Böhmen und Mähren sichr by nám šloh.
9. 6. 2020
*s vidlema

REVITALIZACE
Rybník Džbán kdos zakoupil,
prodejce kus Šárky přibalil.
Kupec kouká, v lese sem tam hrob,
všichni žasnou, vždyť je to hřbitov.

Revitalizace hřbitova,
vrací mrtvé v teplo domova.
Radují se exhumovaní,
řeč že s živými nudu zahání.

Starosti o spásu duší
mívali dřív faráři.
Staraj se o spásu naší
vlasti dnes developeři.
17. 6. 2020

JÁ KDYŽ CHCI VIDĚT 
SVĚT NORMÁLNĚ, MUSÍM SE 
POSTAVIT NA HLAVU
Že jsem křivák – věc je hrozná.
Cvičit jógu – páteř srovná.
Hrb na duši, co tě tíží,
sfoukne jóga jako chmýří.

Stůj na hlavě každodenně,
uvidíš svět obráceně.
Správný život – snad ten naruby,
káže jogín svoje bludy.

VLADIMÍR PINTA
Jógou osvícený
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Na neduhy vlastní mám triky,
importuju matroš z Afriky.
Šarlatánům neskočím na špek,
z rohu nosorožce beru lék.
10. 7. 2020

JÓGOU OSVÍCENÝ
Že jsem křivák, věc je hrozná,
trénuj jógu, páteř srovná.
Hrb na duši že tě tíží?
Ten sfoukne jóga jako chmýří.

Chceš-li vidět svět normálně,
nuž vzhůru nohy, stůj na hlavě.
Díky pane za školení,
jsem jógou náhle osvícený.

Mazaný jsem totiž jako Soroš,
budu vozit z Afriky matroš.
Já nad jógu lepší léčbu mám,
z nosorožce rohu lék prodám.
30. 7. 2020

OREL DVOUHLAVÝ
Svatba smutná – víno došlo,
Ježíšovi též to došlo.
O zázrak se Otče pokus,
místo vody pošli šampus.

Přišel týpek opruzovat,
víno nesmí, jen sníh šňupat.
Hlásil, že je Arab Abdul,
z mouky kokain ten by bodnul.

Frajer každý svoji drogu má,
ten blažený, kdo ji nepotká!
Nuda doma orla nebaví,
bdím nad Brdama – orel dvouhlavý.
12. 8. 2020

BEZ DAT
Nebe bez čar, nelítaj éra,
já z čar vyčtu sportky numera.
Kříž je dvojka, jednička čára,
mrak to sečet, dám si lehára.

Na živnosťák nejde podnikat,
nebe čistý a co já bez dat.
Dřív pozice v trávě na zádech,
teďka kosím trávu po sadech.

Obrácený svět na ruby,
budoucnost je složitou.
Nepadnem drškou na huby,
pomůže nám Manitou.
5. 9. 2020

ZIMNÍ PLAVÁNI
Dvacet let jsem posiloval, 
sněhem třel se, otužoval,
vybrušoval, dotahoval, 
soustřeďoval, dobře choval!
Povídá se v oddíle, 
ten nedopluje do cíle! 
Ten nám titul nezíská
je to tříska zednická!

Skončil problém můj veliký, 
plavecké už mám pytlíky.
Zatímco mě trenér maže, 
připínaj mi je na paže.
Vrhám se do Vltavy, 
liché všechny obavy!
A už se svým oddílem, 
rychle pluji za cílem!

Zimní plavání – je boj – 
hrůzu nahání – ahoj!
Už mi chládek sedá za krk, 
do pytlíka kous mě kapr!
Ty chlape jeden zlá, to né – 
i kapřík duši má no né?
Pytlíka ti nepokouše, 
jenom požužlá.

Hrubé praktiky – ouvej – 
sténání, křiky – tak to couvej!
Kdo chce chaso, 
sado maso, na to jsou štiky!

V ŘEVNICÍCH
V Řevnicích u řeky 
příšerně to bouří, 
Tam třikrát třísklo do cimbuří 
a třikrát do břehu. 

Je cimbuří na třísky 
a řítí se na břízky. 
Třesk bouře Ondřej přežil, 
byl na břehu ve střehu. 

Moudří v Řevnicích, 
dřímaj v dřevnících.
Až bouře vyzuří se, 
pak se vynoří.
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DĚJINY NA HLAVU POSTAVENÉ 
Když se znalost nule blíží
přijme člověk bez potíží
vše, co mu druzí nakukají
Vědění nás osvobodí
bez něj je tu díru v lodi
na které velí náfuka

Těm, kdo ze škol vyjdou dutí
propaganda drze vnutí
cokoli, co si umíní
Jistí totiž vždycky rádi
na Hitlery radši vsadí
nežli na rudou kuchyni

Tyto kruhy se zas snaží
nešetří nám na masáži
s tím, že co mohou, obrátí:
Hitler válku nevyvolá
bude brzy učit škola
stažená silnou opratí

Rusko zato bude špatné
to prý první dráp svůj zatne
a Hitler Západ ochrání
Vždyť jen zisky mocných hájí
Židé žili jako v Ráji
sahali ale po zbrani

Vlasovci pak Prahu spasí
za Hřiba jsou zvláštní časy
ve kterých sníme o gumách
Co však, člověk chvíli hloubá
jiné může dělat houba
jež pod kloboukem nohu má?

Beneš byl jen lítou saní
jež německým hochům brání
v jejich cílech bohulibých
Goebbels nejspíš v hrobě jásá
jak je tvárná dnešní masa
Lítostivě šeptá: „Kdyby…“

Nacisté a nebezpečí?
To prý podvratné jsou řeči
Sovětský svaz více leká
Západ Hitlerovi tleská
vznikne v Řeporyjích deska
co zazáří do daleka?

Jak byl Heydrich ušlechtilý
jak ho zrádci zastřelili
a jak škoda je to značná?
Vznikla tady totiž půda
že zlem armáda je Rudá
nad námi jsou hnědá mračna

Že Mnichovská vznikla smlouva
Západ se nám neomlouvá
to prý my jsme tím vším vinní
Chudáčky jsme hnali malé
až se tu srdce svírá žalem
co Čech Němci zrůdného činil

Dokud školy neumožní
(stihnout by to měly do žní)
fakta znát, pak hloupost slaví 
Ze lží pouze válka vzniká:
Zakřičme již svorně: Nikam
S krkem chceme srostlé hlavy…
12. 5. 2020

CHTĚL, AŤ LIDÉ VĚDÍ…
Připomenout chci Mistra Jana Husa
z odkazu jeho dávám do popředí
co nikdy církev zcela nezadusá
a co svou mantrou neustále ředí:
K vzdělání totiž porobených hledí
Chtěl, aby četly porobené masy
požár, co nastal, nikdo neuhasí
Dál mezi zuby jeho jméno cedí
na školách, v chrámech po všechny ty časy 
Pročpak Hus hořel? Chtěl, ať lidé vědí

Vzdělanost bědná, horší je než kusá
Malého Jan Hus jako ekzém svědí
Média z pravdy nadělala trus a
dávají rozkaz místo odpovědí

MAREK ŘEZANKA
22. červen 1941
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O atmosféře, také o prostředí
v Betlémské kapli Mistr slova tasí
Ukázal jasně, kdo že cizopasí
Papež i kněží byli celí bledí
Doufali možná, že je zázrak spasí
Pročpak Hus hořel? Chtěl, ať lidé vědí

Prelátům zbyla otevřená pusa
co kázal Mistr, dodnes totiž sedí
Proto je pro ně nebetyčný hnusák
a tento pohled stovky let se dědí
Kdyby jen mohli, tak ho s chlupy snědí:
Byl to prý kacíř, který sešel z trasy
Opět je doba, kdy nevole kvasí
Z médií lidé nic se nedozvědí
Ve věži Mistr mohl koukat z basy
Pročpak Hus hořel? Chtěl, ať lidé vědí

Vykládat po svém stojí za ohlasy
Studovat Bibli. Myslit. Pročpak asi? 
Tupí se na ty vlivné nesoustředí
Učil to, k čemu mnoho z nás se hlásí
Pročpak Hus hořel? Chtěl, ať lidé vědí…
30. 6. 2020

NECHTĚJME NOC VE DNE…
Začalo léto, červen dvaadvacet
Hitler si půjčil jméno Barbarossy
v Sovětském svazu musel vykrvácet
„Vše bude rychlé“, řvala agitace
na ruské zimě milost nevyprosí

Marně se válka nezve vlasteneckou
Wehrmacht se zprvu dočká vnitrozemí
Co mladých kluků padlo za Německo?
Zbytečně, pro nic, nechali tam všecko
Krvavá půda je pak svědek němý

Dvacátý čtvrtý červen připomíná
jak Napoleon v Rusku nevyhraje
Potoky krve tekly z Borodina
sedmého září – jak z ženina klína
V prosinci Francouz opustil ty kraje  

Dvacátý červen vtrhl do údolí
Ležácké domy, vypleněny, hoří
Ženy a muže, děti, kohokoli
nacisté vraždí – dodnes rána bolí
Ležáky přitom byly kapkou v moři

Hitlery jisté kruhy pěstují si
s tím, že tak zničí „rudé nebezpečí“
Kapitál se dnes chová jako kdysi

v těchto dnech hnědou opět mocně křísí
Pliveme na ty, jimž svět za mír vděčí

Ferrari, Fanta, oděv Hugo Bosse
Schneider a Creusot, Adidas a Puma
Naz(i)í jsou všichni, nohy mají bosé
s černou či hnědou tohle spojilo se:
Ať o tom trochu dnešní mládež dumá

Západ si zkrátka dělal velké oči
Ať Hitler vezme, co jen hrdlo ráčí
jenom když na Svaz brzy zaútočí
nějaké Čechy spláchne klidně s močí
Zradou byl Mnichov – ke vzteku a k pláči

Uctěme, prosím, ty, kdo vytrvali
odmítli svinstvo, které rozbujelo
Zaslouží více, nežli slova chvály
neznámí lidé hrdiny se stali
Jejich duch přežil pomíjivé tělo

Na Rusko křičí samí darebáci
ti, kteří Židy za kus hadru měli
Jedwabne v nočních můrách se nám vrací
Teď chtějí kázat vodu ubožáci?
Vatikán rovněž nebyl jaksi smělý

Je konec června, léto vedro věstí
sirkami škrtat není zodpovědné
Nacismus je vždy systémové scestí
zabíjí rozum, posiluje pěsti
Tak, prosím pěkně, nechtějme noc ve dne…
22. 6. 2020

TROCHA NOSTALGIE
Ten, kdo chce symbol poroby,
smolný sloup rád si vyrobí.
Velebit se tak bude éra,
která tu byla do Sauera

VÍME, KOMU SE KLANĚT
Stavíme sloup své zbabělosti. 
Habsburk vždy české pány hostil
Vracíme se tak hodně zpátky, 
až kanou slzy svaté matky

SAUER CHYBÍ…
Hrbíme se teď v každém směru,
máme mít sloup snad na kacíře. 
Těžko se žije bez Sauerů 
žije se temně, jako v díře
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(HŘ)BITOVNÍ KVÍTÍ
Někdo se bije za vlast
někdo za peníze

Tak jako tak žádná slast

Pozůstalí přece ošetří
všechny hroby

PROHLÁŠENÍ
Nelekejte se braši
Dělové salvy jen straší
jsou pouze slavnosstní
Za několik dní
se kanonýři polepší

NEMOCNICE
V nemocnici se ptá
vyznavačů Boha:
Kdo vymyslel smrt

KAŽDODENNĚ
Dnes a denně
říká své ženě:
Nebuď usoužená
naděje ještě žije

A pokojná žena 
každodenně 
přikyvuje Stejně 
si myslí svoje

PRÁVO MLČET
Mluví sám se sebou
mluvím sám se sebou
mluvíme sami se sebou

Naslouchá
naslouchám 
nasloucháme

Mluví
mluvím
mluvíme

Nemáme 
právo mlčet

ROZDĚLENÉ MĚSTO
Město vře
Nikoliv v pokoře
Samé křeče Samé pře

Mosty kroky měří
Chodíme raději přes
a na předměstí

Tam žijí ti kteří věří
v prostém štěstí

O VŠEM
O všech je nutno pochybovat
nikoli o všem
O všem je nutno pochybovat
nikoli o všech

O všem je nutno uvažovat
váhat poznávat žádný chvat

Ovšem…

ARCHEOLOGICKÝ OBJEV
Zda právem lehl popelem dům
plný vzácných hostí
Pod zemí zůstaly vybělené kosti

LABYRINT
Zvlněná krajina Žádná změna
Kryje nás pevná stěna
zářivě prosté pravdy

Ze smetiště a roklí špína vzlíná
tušíme hnojiště zrady
Začněme bránit kamarády

FRANTIŠEK UHER
Básně
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SPIRÁLA
Noc utkaná ze snů
v nichž se na suchu mrskají pstruzi
moc nezahřeje

O pomoc volá dunění bubnů
nenaplněné naděje
hřadují na zlomené haluzi

Jedni druzi táhnou plnou krosnu
druzí ztrácejí iluzi

PŘELET NAD ZNÁMOU KRAJINOU
Všichni věděli že všechno bylo jinak
všichni věděli že všechno je jinak

Přes přehradu přeletěl neslyšný pták

Všichni věděli že všechno bude jinak
nikdo však nevěděl jak

Ani ten pták Ani ten pták

JEZDKYNĚ
Krajina oslepla Někdo jede tmou
za někým za tebou snad za mnou
Neznámá jezdkyně bloudila už vloni
tajemnou půlnocí na kradeném koni

FOTOGRAFIE
Zima dýmá z hasnoucí dýmky
nálada s náledím venku neladí

Prohlížíme snímky z mládí
k neklidu svádí
pochybnosti a rozpaky Vzpomínky
optimismus nenavnadí

Zda jsme opravdu byli tak mladí
spokojení a odhodlaní

KRAJINA OBĚTÍ
Krajina odstrojená
krajina bezejmenná
krajina tuze šalebná

Stále stejná Tajemná

Jemná mlha halí
jména padlých
na pomníku pod jedlí

Není psáno kde padli

STUDENÁ LUNA
Plná zimní luna studí
Možná se cudná stydí
lidí

OSTŘÍŽI
Ostříži krouží nad hladinou která víří
sterá citrónová mračna se za nimi plíží
Cizí bukanýři se ohlížejí
střeží svěží ostříží let

Sledovaní ostříži proletí mříží a mizí
za křivolakým obzorem
Tam však nekončí náš svět

STŘEDOVĚK
Na hradbách znudění strážní
knechti verbíři rytíři bez koní

Žádní vážení páni
jejichž kroky odeznívají po kamení
žádné dámy
skryté za šalebnou clonou vějířů

Špatná pověst
hrubá pěst
cizáckých loupeživých rytířů
Zub z zub krev za krev

Na nádvoří se dvoří
poddajní potulní minesengři
loutny a nelibý zpěv

V podhradí
hlad probudí 
hněv

VZDÁLENÉ ŠUMĚNÍ
Ruiny zrádné Ruce prázdné
minulé v troskách zakopané

Řekněte pane kdy nastane
vlídnější čas

Až žehravý obzor pohasne
a lípy zašumí v nás
16. 9. 2020

Naše ukázka je ze sbírky Umlčená sova, která
vyšla v edici Báseň na sobotu, svazek 34. Vydal
 Periskop, Hluboš 133, a z autorovy nové tvorby
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Odstraňují obrazy a sochy
Slavných britských vědců
Na londýnské univerzitě
Rozum musí zajít
Na úbytě
Odstraňují obrazy a sochy
Nevzdělaní horliví
Vysokoškolští studenti
Posílají velikány k čertu
Prý čert ví
Měli bílou barvu kůže
Takže je v rámci
Politické korektnosti
Rasové vyrovnanosti
Jménem barevných migrantů
Student strhnout může…
Že to byl slavný biolog?
Možná
Nebyl však černoch!
Takže se zašlápnou
Do hovna!
Strhávají sochy
Známých otrokářů

(Po zabití zfetovaného černocha 
při zatýkání bílým policistou 
27. 5. 2020)
Obrazoborectví
Patří k pokrokářům
Strhávají sochy
George Prestona Marshalla
Charlese Didier Dreau
Na sochu: ,Pal! Pal! Pal!,
Strhli sochu
Konfederačního prezidenta
Jeffersona Davise
V Richmondu
(11. 6. 2020)
Bránil tvrdě otrokářství
(1861-65)
Vzali mu tam
Otrokářství hroudu
V Portsmouthu
Na místním
Konfederačním památníku
Nebylo díků
Strhávaná socha

Přizabila účastníka
V bezvědomí
Do nemocnice
Pro něj končí pranice
Sprejeři napadli sochu
Zakladatelů USA
George Washingtona
Benjamina Franklina
Revoluce prý začíná
Otrokáři byli
Tak jejich sochy dnes
Bez milosti bijí
Na tapetě tvůrce
Americké ústavy
Thomas Jefferson
Vlastnil také otroky
Jeho sochy skon?
Ani jeho slavná fráze:
„Všichni lidé jsou sobě rovní“
Nezachrání sochy jeho
Před inkviziční pochodní
Na tapetě je i socha
Abrahama Lincolna
Na Kapitolu
Za ním klečí v poutech
Osvobozovaný černoch
Vzdělaný ví
Blbec říká:
„Trpět ho nemohu!“
Prezident Abraham Lincoln
Rozdrtil otrokářský Jih
Zrušil tam otroctví
(1861-65)
Však v mládí prý
Rasista byl
Za zrušení otroctví
Ho otrokář po vítězství
Severu zavraždil
Před new yorským
Přírodovědným muzeem

JAN ZEMAN
Black Lives Matter
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Už nebude více
Jezdecké sousoší
Prezidenta Theodora Rooselvelta
(1901-09)
Sedí si na koni
Vedle něj černoch
A indián stojí
Sousoší od čerta
Strhávají sochy
Kryštofa Kolumba
(nejen v Saint Paul 11. 6. 2020)
Námořníkům jeho
Líbila se na Bahamách
Tamních indiánek
Nejedna kunda
Museli si prý užívat
Příjici přijímat
Ve Španělsku ji pak šířit
I španělský král se mýlí
Nakaženou prostitutku
Když si do postele bere
Takže ho čert příjice
Postupně sežere
(Filip 2. zemřel r. 1598)
Dnes soše Kolumba
Urazí hlavu
Příprava na sochy
Úplnou popravu
Dnes strhnou Kolumba
V Baltimore
(5. 7. 2020)
Kolikátý Kolumbus už
Je tupen v hovně?
Prý jich už sundali
Třicet sedm
Při tom do nich neudeřil
Perun
V Miami polijí
Barvou sochu
Simona Bolivara
Vybojoval Velké Kolumbii
Na Španělsku nezávislost
Proto zlá pohana
(k 7. 7. 2020)
Na umění chčij!
Slavný protiválečný film
Jih proti Severu
Ukládá se do trezoru
Neb byl prootrokářský
Což je horší než žhářství

Do trezoru míří další
Známe filmy
Nebyly prý dost
Rasově vlídný
Napadli i sochu
Nelsona Mandely
Nakonec rozdrtil
V Jihoafrické republice
Zrůdný apartheid
Zákon o stržení soch otrokářů
Z budovy Kapitolu
Demokratická většina
V Kongresu říká:
„Všechno mohu!“
Strhli sochu generála
Georga Washingtona
Vybojoval na Británii
Nezávislost
Však šlápl do
Otrokářství lejna
(Portland 19. 6. 2020)
V Británii napadají sochy
Winstona Churchilla
Surový rasista byl
Zná mnohá indická vdova
Ubránil však Británii
Před vpádem Hitlera
Včele čistek londýnská
Antievropská hyéna
Muslimský primátor
Staré křesťanské Anglie
Predátor
Black Lives Matter
V britském Bristolu
Sochu novináře Colstona
Strhnout prý mohu
Obchodoval v Africe s otroky
Byl rasista a velký mecenáš
Vláčena po ulicích
Pak do řeky svržena
(7. 6. 2020)
Napadli sochu
Admirála Nelsona
Rozdrtil loďstvo
Napoleona
Zabránil francouzské invazi
Do Velké Británie
(u Trafalgaru 21. 10. 1805)
Takže se dnes na něj chčije
(v Norviče před 7. 7. 2020)
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ŘEČIČKY
Sameček kudlanky se oženil 
s mladou vdovou.
Byla to velice atraktivní kudlanka, 
a tak není divu, že se sameček 
nemohl dočkat svatební noci. 
Když novomanželé konečně osaměli, 
vášnivě objal nevěstu a zvolal:
„Miláčku, já bych tě samou láskou sněd!“
„Řečičky,“ vzdychla nevěsta, 
„nic než řečičky.
A skutek utek! Jako vždycky 
za ně musí ženská
udělat všechno sama!“
A ukousla ženichovi hlavu a
nakonec ho snědla celého, 
protože o svatební noci takové
nevěstě pořádně vytráví.

O ALÍKOVI, KTERÝ MĚL SMYSL
PRO POVINNOST
Sotva se feně narodila štěňátka, 
otec hafan se rozhodl vzít výchovu 
pevně do pracek. „Aby nezvlčili,“ 
prohlásil a začal potomkům vštěpovat,
že nejdůležitější je řádně a včas 
plnit své povinnosti.
To se ví, štěňata jeho domluvy 
pouštěla jedním uchem dovnitř 
a druhým ven a místo na povinnosti 
myslela na všelijaké rošťárny. 
Jen Alík bral otcovo nabádání vážně. 
Místo dovádění se
svými brášky se odpovědně připravoval 
na psí povolání, a když vyrostl, 
kolikrát nemohl v noci usnout, 
poněvadž přemýšlel, zda řádně splnil
všechny denní úkoly, zda dobře 
hlídal dům, proháněl kočky 
a štěkal na měsíc, zda přinesl 
páníčkovi správné bačkory 
a dost dlouho se nechal
tahat za uši od malých človíčků.
Čím byl Alík starší, tím větší smysl 
pro povinnost ho tížil, 
a když nakonec přišla jeho poslední

hodinka, s úlevou si pomyslel: 
„Konečně to mám za sebou!“
Inu, život není žádné peříčko 
— pokud ovšem nejste nenapravitelně 
lehkomyslní a nezodpovědní čoklové, 
kteří mají za to, že život 
je báječná příležitost pro všemožné hry, 
dobrodružství a radovánky.

O NEBEZPEČNÉM SKÁKÁNÍ DO ŘEČI
Na dvůr statku vnikla kuna. 
Zezadu se plížila ke kohoutovi. 
Všimla si jí jedna z kvočen, ale
hrůzou se zakoktala:
„Ku—ku—ku—ku…“
„Jak to kvokáš?“ zasmál se kohout. 
„Kukáš jako kukačka!“
„Ku—ku—ku…“ zoufale opakovala slepice.
„To je pořádek,“ durdil se naoko kokrháč.
„Nakonec budu muset 
zavést kurzy kvokání.“
„Pozor, ku—ku—kuna,“ konečně vykoktala
kvočna, ale bylo pozdě. 
Hladová kuna už vlekla 
ubohého kohouta pryč.
Naučení:
Neskákej nikomu do řeči, 
možná si tím zachráníš krk!

NESPRAVEDLNOST
„To je nějaká spravedlnost?“ 
rozhněvaly se
ruce. „My dřeme, makáme 
od nevidim do nevidim, 
ale u stolu sní všechno pusa!“
„Máte pravdu,“ řekla pusa, 
„ale co já sním, jde do žaludku!“

JIŘÍ ŽÁČEK
Život je boj
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„Ale já všechny živím,“ hájil se žaludek.
„Ruce, nohy, mozek i srdcei!“
„Kdybychom nedošly do práce,“ 
připomněly nohy, „nemohly by 
ruce pracovat.“
„Kdybych já neradil rukám,“ 
přidal se mozek,
„vůbec by nevěděly, co mají dělat. 
A nohy jakbysmet!“
„A kdybych já nepumpovalo krev 
do celého těla,“ ozvalo se srdce, 
„nikdo z vás by nepřežil!“
„To se dalo čekat — 
zase jste nás ukecali, paraziti!“ 
zabručely ruce a daly se do práce.

O SULTÁNU A TYRLOVI
Na Starém Bělidle vládl klid, 
babička chrupala vsedě na lavičce 
a podřimovala i zvířata,
jen psi Sultán a Tyrl si lízali rány. 
V noci totiž zadávili pěkných pár káčátek
a ráno je za to pantáta Prošek 

seřezal bejkovcem.
„Aú,“ zakňučel Sultán. 
„Čert aby vzal tu babu zapomnětlivou!“
„Tři dny nás nenakrmí,“ přidal se vedle Tyrl,
„a když se obsloužíme sami, 
tak na nás ta sadistka pošle pantátu 
s bejkovcem!“
„A toulavá Bobina,“ vyčítavě zavyl Sultán,
„která těch káčat zadávila nejvíc, 
vyvázla bez bití. 
Nikdo si na ni ani nevzpomněl!“
Tyrl se zádumčivě zahleděl do dálky 
a zakňučel: „Šťastná to fena, aúúú…“

O UČENÉ KAČENĚ
Po jezeře Loch Ness plulo hejno kačen. 
Vtom se nedaleko nich vynořila 
hlava veleještěra. Nejzvědavější z kačen 
se zeptala: „Co jsi zač, obludo?“
„Obluda,“ odfrkla hlava, „jménem Nessie, 
povoláním lochneská obluda.“
„Nesmysl,“ kvákla kačena, protože to byla
učená kačena a hodně času 
trávila před televizní obrazovkou. 
„Lochneská obluda neexistuje! Tu
si přece vymysleli zdejší domorodci 
kvůli oživení turistického ruchu.“
„Jak to myslíš, že neexistuju?“ 

podivila se Nessie.
„Copak mě nevidíš na vlastní oči?“

„Vidím, ale to bude nejspíš nějaký trik. 
Hologram nebo tak něco. 
Zkrátka neexistuješ a basta fidli!“
„Já ti ukážu, jestli existuju nebo ne!“ 
dožrala se obluda, 
a přestože byla býložravá, 
učenou kačenu schlamstla. 
Popravdě ji nejvíc namíchlo to basta fidli. 
A pak se znovu ponořila 
do tajemných hlubin jezera.
Z kačeny zbylo jen pírko na hladině, aby
ostatním kačenám připomnělo, 
že příliš mnoho
učenosti bývá na škodu.

O ŠŤASTNÝCH LENOCHODECH
Pohádali se dva lenochodi.
„Ty jeden nekňubo!“ zvolal první, 
ale protože lenochodi jsou převelice 
pomalí a mají dlouhé vedení, 
trvalo dobrou půlhodinku, 
než mu druhý odpověděl: 
„Ty — ty otrapo!“
Tak se častovali ze stromu na strom 
celý týden, a teprve když 
v tom kočkování dospěli
k bastardům a paroháčům, 
začali si vyhrožovat,
že si navzájem dají do čenichu.
„Polez — dolů!“ volal první. 
„Já už ti — natrhnu — žaket!“
„Postrč — kostrč!“ halekal druhý. 
„Uvidíme — kdo komu co — natrhne!“
Ale než sešplhali na zem, utekl týden, 
horké hlavy vychladly, 
a když se oba lenochodi potkali
dole na zemi, potřásli si tlapami 
a první řekl:
„Kamarádíčku — tebe jsem neviděl — 
už nejmíň sto let!“
„Já tebe — taky,“ řekl druhý. 
„To máme — dohromady — dvě stě let. 
To už je důvod — k oslavě!“
Lenochodi se objali a šli spolu 
to setkání oslavit někam do baru. 
Ale v pralese, jak známo, 
nejsou bary na každém rohu, 
ba ani rohů tam není nadbytek.
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BOHOVÉ MORU: GEOPOLITIKA
EPIDEMIE A BUBLINY NICOTY
ALEXANDR DUGIN

KORONAVIRUS A ZHROUCENÍ SVĚTOVÉHO ŘÁDU
Během posledního desetiletí žijeme v očekávání čehosi osudového, ja-

kési nezvratné a rozhodující Události. Je možné, že touto Událostí bude
právě epidemie koronaviru. 

Prozatím je předčasné činit přesné závěry, nicméně některé nezvratné
změny v oblasti geopolitiky a ideologie již prudce proběhly. 

Za prvé: epidemie koronaviru znamená konec globalizace. Otevřená spo-
lečnost znamená nákazu. Pokud chce někdo odstranit hranice, připravuje tím
území pro totální vyhubení lidstva. Lze se tomu pousmát, nicméně nevhodný
humor každého přejde při pohledu na lidi v bílých ochranných oblecích. 

Zachránit nás může pouze uzavřenost. Uzavřenost ve všech smyslech
toho slova – uzavření hranic, uzavřenost ekonomik, samostatnost v za-
bezpečení zboží a potravin. Johann Gottlieb Fichte tento koncept nazval Uzavřeným obchodním státem.
George Sorose je potřeba zlynčovat a Fichtemu postavit pomník. (J. G. Fichte, 1762–1814, německý ide-
alistický filozof – pozn. překl.) To je první poučení.

Za druhé: koronavirus ukončuje éru liberalismu. Liberalismus usnadňuje šíření viru, a to ve všech
smyslech toho slova. Liberalismus vyžaduje odstranění všech odlišností. Liberalismus sám o sobě je
virem. Uběhne jen docela málo času, a liberály budeme přirovnávat k malomocným, k nakaženým ma-
niakům, kteří uprostřed moru vybízejí k tancům a veselicím. Liberál roznáší koronavirus, je jeho apolo-
getem. Zvláště pokud se ukáže, že tento virus byl vytvořen v pevnosti liberalismu, ve Spojených státech,
coby biologická zbraň. Z toho plyne lekce číslo dva: liberalismus zabíjí (Liberalism kills). 

A za třetí: drasticky se mění kritéria pro měření úspěšnosti a udržitelnosti státu a společenství. V bitvě
s epidemií nás nezachrání ani čínské bohatství, ani evropský sociální systém, ani jeho absence, jako je
tomu ve Spojených státech, které přitom vládnou největší válečnou a finanční silou. Ba ani duchovní vertikála
íránskému režimu nepomáhá. Koronavirus smetl vše, co civilizace považovaly za nejcennější: ropu, finance,
volnou výměnu zboží, trh, totální dominanci FEDu (FRS – Federální rezervní systém, tj. centrální bankovní
systém USA – pozn. překl.). Světoví vůdcové jsou bezmocní. Nyní jsou v popředí zcela jiná kritéria:

- vlastnictví antivirotika;
- schopnost autonomně zabezpečit život sobě a svým blízkým v podmínkách maximálního uzavření.  
To ale znamená přehodnocení všech hodnot. Osudem těch, kdo virus nejspíše i vytvořili, je vakcína, tedy

cosi nejistého. Zato uzavřenost a přechod k autonomní existenci mnozí zvládnou. K tomu je však potřebná
multipolarita. Drobné podniky a naturální směna budou spásou v podmínkách jinak totálního rozkladu. 

Co by tudíž mělo logicky následovat po vítězném tažení koronaviru na celé planetě? V nejlepším případě
by se ve světě mělo objevit několik relativně uzavřených oblastí – civilizací, velkých prostorů, nebo –
v horším případě – Mad Max či Resident Evil. Ruský seriál Epidemie se stává skutečností přímo před
našima očima. 

BOHOVÉ MORU
Začínám rozumět tomu, proč v některých společenstvích uctívali bohy moru a klaněli se jim. Nástup

moru totiž umožňuje od základu obnovit život společnosti. Epidemie v sobě neobsahuje žádnou logiku.
Zabíjí všechny bez výběru, nešetří ani vznešené, ani bohaté, ani mocné, a navrací všechny lidi zpět k pro-
stému faktu bytí. Bohové moru jsou ti nejspravedlivější ze všech. Psal o tom Antoine Artaud, když srov-
nával divadlo s morem. (Antoine Artaud, 1896–1948, francouzský básník a divadelník, představitel
meziválečné avantgardy – pozn. překl.)
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Podle Artauda má divadlo za cíl vrátit člověka co nejkrutěji k faktu, že existuje, že existuje tady a teď,
na což se vytrvale a houževnatě snaží zapomenout.

Mor je existenciální jev. Řekové nazývali Apollona Smintheem – Vládcem myší – a připisovali mu moc
šířit mor svými střelami. Jak každý ví, právě morem začíná epos Iliada. 

Co by asi býval učinil Apollon, pohlédnuv na současné lidstvo? Na všechny ty bankéře, blogery, rappery,
poslance, na úředníky dřepící za stoly, na migranty a feministky… No právě!

Buñuelův film Anděl zkázy je zhruba o tomtéž. 
TAK UMÍRÁ SVĚT
Lze si představit, že podstata epidemie je spíše uměle vytvořená, připustíme-li, že virus byl použit Zá-

padem proti jeho geopolitickým protivníkům (což sice vysvětluje případ Íránu a Číny, ale nevysvětluje to
Itálii a všechny ostatní země). Nebo že jde dokonce o počátek záměrné likvidace lidstva, jež je prováděna
úzkým kruhem lidí vlastnících vakcínu, kteří se zbavují všech těch přebytečných miliard lidí zplozených
„pokrokem“ a „otevřenou společností“. V takovém případě se může ukázat, že bohové moru jsou zcela
konkrétní představitelé světové finanční elity, jež dávno pochopila meze růstu.  Leč i v takovém případě
– zvláště pokud nejde o počátek globální genocidy, nýbrž jen o takovou malou zkoušku – je závěr naprosto
stejný: ti, kdož se tváří, že nesou odpovědnost za lidská společenství, nejsou těmi, za něž se vydávají. Li-
beralismus je pouze záminkou k masovému vraždění, jakým byla kolonizace a šíření norem současné
západní civilizace v rámci celého lidstva. Globální elity a jejich lokální loutky se možná spoléhají na to,
že přežijí díky vakcíně. Avšak cosi mi napovídá, že právě zde je nějaký háček. I virus se může zachovat
neočekávaně. A procesy, které se v civilizaci spustily, ba i jednotlivé nepředvídatelné spontánní události,
mohou zničit důkladně promyšlený plán. Možná že se veškerá světová ekonomika během několika mě-
síců přece jenom nezhroutí, ale vše směřuje právě k tomu. 

Vše, co lidé v současnosti považují za pevně dané a spolehlivé, je čistou iluzí. Koronavirus to demon-
struje naprosto zřetelně a jasně. Ve skutečnosti, pokud jen trochu rozvedeme logiku stávajících událostí,
můžeme vidět, jak svět umírá – přinejmenším ten svět, který jsme znali a známe. A objevují se první ob-
rysy něčeho jiného. 

HMOTA V NEBEZPEČÍ
Je pozoruhodné, že souběžně s objevením se koronaviru, který se stal v jistém smyslu subjektem ci-

vilizace, vzkypěly ve vědecké sféře diskuse o bublinách nicoty (bubbles of nothing), jež znovu oživují ně-
které hypotézy známého fyzika Edwarda Wittena, jednoho z vedoucích teoretiků superstrun.  

Podle představ současných fyziků mohou bubliny nicoty vzniknout z falešného vakua, tj. vakua, které
nedosáhlo stability a pouze se tváří, že jí dosáhlo. V desetirozměrném prostoru (s čtyřmi obyčejnými roz-
měry a k tomu ještě s šesti rozměry zprostředkovanými kompaktifikací) je existence takových bublin ni-
čeho zcela pravděpodobná. Pokud vznikají, pak vtahují celé galaxie do nicoty a mohou úplně pohltit celé
Universum. Tyto víry nestabilního vakua jsou ohromující.

A opět, stejně jako je tomu v případě s koronavirem, prý se neděje nic hrozného, vše je pod kontrolou,
jak nás uklidňují katedroví představitelé vědeckých elit: šance, že se bublina nicoty objeví, je směšně malá. 

Mně se však zrovna zdá, že tomu tak není a že tato šance je naopak velmi značná. Současný svět je
zčásti takovou bublinou nicoty, která prudce roste a pohlcuje vše, co má smysl, a rozpouští bytí. Libera-
lismus a globalizace jsou jejími nezřetelnějšími projevy. Koronavirus je také bublina nicoty. 

Pozoruhodná je i sama přirozenost (osobně koncept přirozenosti nesnáším a považuji jej za nejne-
smyslnější pojem) tohoto viru. Je čímsi na pomezí mezi živým tvorem – obsahuje totiž DNK nebo RNK –
a minerálem (nemá buněčnou strukturu). Ze všeho nejvíc připomíná neuronovou síť, a dokonce umělou
inteligenci. Ta je i není, je živá i neživá… Právě takové je i ono nestabilní vakuum, které rodí bubliny
nicoty. 

Předpokládáme, že vakuum Universa je v rovnováze, tj. prošlo úplným cyklem možných entropických
stavů. Avšak náhle se jako takové jenom tváří…

Když posloucháme vyprávění o trhu ve Wu-chanu, představíme si zápas netopýrů s jedovatými hady,
jejich zuřivou výměnu nákazy s vražednými mikroskopickými střelami nebytí, majícími formu koronavirů.
A tuto představu nelze oddělit od obrazu bublin nicoty. 
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Stejný pocit vyvolávají svodky o pádu cen ropy a hroucení burzovních indexů. Dokonce ani válka – se
svou konkrétností a existenciálním procitnutím – nás nespasí před útoky nicoty. Vždyť motivace moder-
ních válek tak hluboko zabředla do jakýchsi materiálních, finančních, ropných, korupčních zájmů a ztratila
svou prvopočáteční čistotu, spočívající v přímém a bezprostředním setkání se smrtí. I ona jen slouží bub-
linám nicoty, vyplňujíc jejich příkaz dovést vše k totální likvidaci. 

MOR COBY UDÁLOST
Lze se spoléhat na to, že až se lidstvo vypořádá s koronavirem, pokud

to tedy dokáže, vyvodí z toho patřičné závěry? Svrhne globalizaci, zbaví
se liberálních pověr, zastaví migranty, skoncuje s nesmyslnými technic-
kými vynálezy, které víc a víc zahánějí člověčenstvo do nekonečných la-
byrintů hmoty? Je naprosto zřejmé, že nikoli. Všichni se pustí do práce po staru, bez mrknutí oka, aniž
ještě stihnou pohřbít své mrtvé. Jakmile – a jestli – oživnou trhy a Dow Jonesův index se vzpamatuje,
všechno se vrátí do starých kolejí. Pokud si někdo myslí něco jiného, je naivní. Co to však znamená?
Znamená to, že se epidemie coby Událost změní v nepříjemné nedorozumění. Nikdo nepochopí smysl
příchodu bohů moru, nikdo se nezamyslí nad bublinami nicoty. Z čehož plyne, že vše se bude opakovat
stále znovu a znovu. A tak tomu bude až do okamžiku, kdy dosáhneme bodu, odkud již není návratu.  

Pokud opravdu začneme vnímat běh času, tak tento bod právě překračujeme. 
Zdroj http://zavtra.ru/blogs/bogi_chumi_geopolitika_epidemii_i_puziri_nichto
13. 3. 2020
Z ruštiny přeložil Peter Reinhard Schuster
20. 4. 2020
Informace o autorovi:
Alexandr Geljevič Dugin (*1962) je současný ruský filozof, politolog a sociolog konzervativní a pravo-

slavné orientace. Doktor sociologie, doktor filozofie a kandidát věd, profesor Lomonosovovy univerzity
v Moskvě. Věnuje se systematicky mj. politické geografii (teorie „velkých prostorů“) a kritickému hod-
nocení postmoderní filozofie. Specializuje se na zkoumání dějin idejí a základních kategorií kultury v kon-
textu ruských a světových dějin. Je autorem pojmů „čtvrtá politické teorie“ a „ruský svět“. V r. 2003 stal
se zakladatelem a duchovním otcem Mezinárodního eurasijského hnutí, v jehož čele působí dodnes. Své
dosavadní úvahy shrnul ve více než třech desítkách knih.
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V souvislosti s koronavirovou epidemií nemlčí ani soudy Evropské unie. Nepeskují Evropskou komisi
za těžké selhání při řešení koronavirové krize, jak by myslící člověk čekal. Peskují Maďarsko, Polsko
a Česko, že ignorovaly idiotské rozhodnutí vedení EU o povinných kvótách na přijímání nelegálních mi-
grantů, přestože tato ničemnost již před dvěma lety zkrachovala. 

Nemlčí ani české soudy. Senát pražského soudu (ve zjevném konfliktu zájmů) zakáže české vládě řešit
koronavirovou krizi na základě zákona o veřejném zdraví. S tím, že k řešení této krize musí použít krizový
zákon, čímž nahrává neoprávněným nárokům vůči českému státu mnohých podnikatelů na úhradu sku-
tečných i údajných škod a tím přivést naši zemi k bankrotu. Se základními lidskými právy na život a na
zdraví si vytře prdel, a ještě to vydá za boj proti kmotrům, za které reálně kope a rozvrací společnost.

Pro ty členské státy EU, kde vládnou aspoň trochu soudní politici, je totální selhání vedení EU v koro-
navirové krizi velké varování. A také výzva vyhlásit svrchovanost národních zákonů nad právními předpisy
a jinými rozhodnutími vedení EU, včetně rozsudků evropských soudů. Instituce EU se totiž staly nebez-
pečné všem členským státům EU. Pro občany států západní Evropy, Švédska, Španělska a Itálie je ale
jedno, zda je v koronavirové krizi topí vedení EU nebo vedení jejich národních států, či tak činí tyto insti-
tuce společně. Koho si (většinou podle nereálných a vážně nemyšlených slibů v koupených médiích) ale
zvolili, ten jim vládne. 

Květnové rozhodnutí německého ústavního soudu, že si osobuje právo přehlasovat rozhodnutí Evrop-
ského soudního dvora u tématu, které má celounijní charakter a který popřel politickou nezávislosti ECB,
je dobrým příkladem přebírání svrchovanosti členských států EU nad často šíleným právem a soudy EU. 

Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko zavedou četná omezení pohybu svých občanů s cílem omezit
šíření nákazy bez ohledu na vedení EU. V několika vlnách krátce po sobě zavřou školy a školky, kulturní
zařízení, sportovní utkání, obchodní centra (s výjimkou prodejen potravin, drogérií, lékáren, trafik, pošt
a některých opraven), hospody, zakážou shromažďování většího počtu osob (v Česku se nepovolené shro-
máždění počítá od tří osob, tak jako pro nejbližší okolí parlamentu) a uzavřou své státní hranice pro ob-
čany, resp. umožňují jen cizincům vycestovat a svým občanům se přes hranice vrátit. 

Pravda, učiní tak asi s týdenním zpožděním. První tři případy koronaviru se v ČR prokázaly 1. března,
první zákaz (hromadných akcí) byl vyhlášen 10. března, stav nouze byl vyhlášen 12. března, výuka na
základních a středních školách byla zastavena 13. března. Stalo se tak s malým zpožděním a jistě i s ur-
čitými chybami, ale pořád je to mnohem lepší, než dva měsíce nedělat nic a žvanit o nutnosti neomezovat
svobodu pohybu osob (někteří politici si navíc pletou osoby se zbožím) a podnikání a nechat smrtící ná-
kazu se masově rozšířit. 

O jednotě v české společnosti v této těžké zkoušce lze i nelze mluvit. Na jedné straně obyvatelstvo při-
jímá nutná nepopulární opatření s pochopením a z velké části je respektuje. Na druhé straně nesmiřitelná
opozice chvilkařů, pražské kavárny, většiny Senátu Parlamentu ČR, tzv. demobloku a České televize hází
do vládního úsilí zastavit šíření koronaviru vidle, včetně epidemiologicky velice riskantních dvou demon-
strací chvilkařů v Praze. Intenzívně též šíří paniku, jež situaci zhoršuje. Principál divadla Na Jezerce obviní
premiéra Babiše, že se zákazem hromadných akcí rozhodl zničit jemu nepohodlné divadlo. Jako by se
zákaz vztahoval jen na jeho divadlo, jako by zákazem těch či oněch aktivit nebylo vážně ekonomicky po-
škozeno bezpočtu podnikatelů a jejich pracovníků. Pochybné hvězdičky šoubyznysu brečí, že měsíc nebo
dokonce čtvrt roku budou bez svých statisícových příjmů. Že by jim hrozil hlad? To snad nemyslí vážně! 

Senát Parlamentu ČR odsoudí aktivity vlády, a zvláště pak premiéra k omezení šíření koronaviru. 
Fašizující radnice Prahy 6 zneužije koronavirového chaosu a zákazu shromažďování k odstranění sochy

hrdiny protifašistického odboje a osvoboditele Československa a Prahy maršála Koněva. K výročí osvo-
bození na jeho místo umístí záchodovou mísu. 

Velká koronavirová krize 
(Dokončení z předchozího čísla Lípy)

JAN ZEMAN
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Fašizující starosta Řeporyjí Pavel Novotný oznámí, že za stavu nouze nainstaluje pamětní desku ese-
sáckým hrdlořezům z řad vlasovců, jež se účastí na Pražském povstání v květnu 1945 pokoušeli na po-
slední chvíli vykoupit ze svého podílu na zavraždění asi 50 000 civilistů v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku,
v Polsku a v Československu. Vraždili často velice surově, včetně upalování lidí zaživa. K odhalení pamětní
desky si starosta Novotný vybral 1. Máj 2020… 

Katolická církev pod ochranou nouzového stavu obnovuje na Staroměstském náměstí v Praze Mari-
ánský sloup, nadšeně stržený Pražany 3. listopadu 1918 coby symbol třistaleté habsburské poroby. Opět
má ukazovat na místo, kde Habsburkové 21. června 1621 nechali setnout hlavy 27 vůdcům stavovského
povstání z řad vysoké i nízké šlechty a měšťanů. 

Týdeník Respekt, zřejmě na objednávku BIS, připraví stupidní článek, že do Čech v půlce března dorazil
ruský diplomat, mající v kufříku prý jed ricin, určený pro trio pražských komunálních politiků – primátora
Prahy, starosty Prahy 6 a Řeporyjí. Starosta Prahy 6 měl být otráven za čin, kterého se dopustil až o tři
týdny později. Zajímavá logika. Kupodivu ani jejich západní přátelé o tuto tragikomickou frašku neprojevili
zájem. Momentálně je trápí koronavirus, který znemožnil provokativní vojenské manévry u hranic s Rus-
kem, plánované na 75. výročí porážky nacistického Německa. „Dvě tajné služby máme na nic!“, komen-
tuje věc prezident Miloš Zeman. Oportunistický premiér Andrej Babiš tehdy BIS ale podrží. 

Nejcyničtější samozvaní “demokraté“ od začátku epidemie jásají, že koronavirus zahubí staré a ne-
mocné důchodce, převážně voliče Zemana, Babiše, komunistů a Okamurovců, což jim umožní navolit si
více svých představitelů do parlamentu.  

Blbost nesužuje jenom českou kotlinu. Zelený starosta městské části Berlína se vědomě nechal nakazit
od své manželky koronavirem s tím, že je to drobnost a že rychle získá imunitu. Pak se divil, že místo ří-
zení obrany městské části proti šíření koronaviru, zápasil čtrnáct dní o přežití. Podobně dopadl mladík,
který si koronavirus opatřil lízáním špinavé tyče v metru. Část francouzských prostitutek prohlásila, že
budou “pracovat“ bez ohledu na koronavirovou pandemii. Že by jim hrozil hlad víc než koronavirus, jako
mnohým v Indii, v USA, v Africe či v Latinské Americe? 

Nechám velké politické čachry a šokující nekompetentnost mnoha vrcholových politiků, včetně celého
vedení EU. 

Co na to obyčejný občan? Jistě má problémů víc než dost. Jen zrušení výuky ve školách a školkách
znamená významně zvýšené starosti o děti. Uhlídejte je doma! Některé matky si proto musí vzít ošetřo-
vačku. Výuka má probíhat na dálku. Tedy, pokud má rodina internet bez omezení na paušál. Milí rodiče,
učte se s dětmi, byť vám probíraná látka často neříká nic. Na druhé straně vám ubyly starosti, kam na
nákup, kam za kulturou, kam za sportem, koho navštívit…

Na veřejnosti se smí chodit jen s ochrannými rouškami. Takové nařízení kromě Číny zavedlo také Česko
a Slovensko, ale ne velká část zemí světa. I Světová zdravotnická organizace se na něj dívá skrz prsty,
byť časem obrací. Podobně řada dalších států. Opatření má problém. Všichni mají na veřejnosti nosit
roušky, ale roušky nejsou. Co je horšího, roušky nejsou ani pro zdravotníky, kteří jsou v první linii boje se
zlou nákazou ohroženi nejvíc. Nejsou pro pracovníky sociálních služeb, nejsou pro prodavačky a proda-
vače v obchodech, nejsou pro řidiče veřejné dopravy, nejsou pro policisty… Státní hmotné rezervy měly
v době vypuknutí krize k dispozici prý jen 10 000 roušek. Nemělo jich být 10 miliónů? Nedošlo k chybě
v číslech? Něco naznačuje objevení 680 000 roušek v celním skladu v Lovosicích. Někdo jich velkou část
chtěl tajně vyvést pod pláštíkem pomoci trpícím Italům. Ano, 10 000 roušek je součet objednávek jed-
notlivých nemocnic, tlumočený ministerstvem zdravotnictví. Tak to vypadá, když se ve zdravotnictví hod-
notí podle zisku, takže se minimalizují rezervy a s možností velkého průšvihu se nepočítá. 

„Tak je dovezeme!“ říká liberální ekonom. Trh se ale chová tržně. V nákaze tone velká část světa. Není je
odkud dovést. Ochranné roušky a jiný zdravotnický materiál zoufale chybí v celé Evropě i mimo ni. Prostý
český občan nerezignuje. Co mu také zbývá. Ženy sedají k šicím strojům a šijí ochranné roušky ze všeho, co
je na ně použitelné a co mají doma. Pro sebe, pro své známé, pro své sousedy, pro lékaře, pro lékárníky, pro
prodavače v obchodech, pro policisty a často za to ani nic nechtějí. V ostrém protikladu s tím se někteří pod-
nikatelé pokouší s rouškami a s jiným zdravotnickým materiálem nehorázně šmelit, či vnucovat zpanikařeným
občanům prapodivné obchodní smlouvy. V neprospěch důvěřivých občanů, pochopitelně. Nejen v Česku. 
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Prezident Miloš Zeman s dalšími úředníky díky svým přátelským vztahům s vedením Číny sjedná roz-
sáhlý mimořádný dovoz miliónů roušek a dalšího zdravotnického materiálu z Číny. Praví proevropští de-
mokraté (chvilkaři, pražská kavárna, tzv. demoblok, Senát Parlamentu ČR, Česká televize a další) vykřikují,
že je to nemravné a přinejmenším na hranici vlastizrady. Zřejmě radši ať se ještě více šíří zhoubná nákaza
a lidé na ní ještě více umírají, než kupovat roušky a jiný zdravotnický materiál v ideově pro ně nepřijatelné
Číně. Přitom je nikdo nenutí dovezené roušky nosit. Že takovou elitu plebs nechápe, nepřekvapuje. Česká
elita zřejmě nezná českou historii a neví nic o praxi defenestrací, tj. vyhazování politické škodné oknem.
Přitom pražské defenestrace dvakrát významně zasáhly do dějin feudální Evropy. 

Ano, rouška je symbol koronavirové krize v Česku, dále symbolem lidské solidarity velké části prostých
lidí. Není symbolem neurvalosti některých lidských zrůd. Cyničtí spekulanti a podvodníci mají opět žně,
nejen ve věci ochranných roušek. 

Trapné jsou diskuse o účinnosti roušek. Jednak se jejich účinnost liší podle kvality (známe několik
tříd, ty nejkvalitnější by měli přednostně dostávat lékaři a další zdravotnický personál), jednak je zřejmé,
že lepší jsou nějaké, byť třeba i nekvalitně podomácku vyrobené roušky než roušky žádné. Ano, rouška
chrání především druhé lidi před možnými viry těch, kdo ji nosí. Kladem je, že ignorantů, co chodí na ve-
řejnosti bez roušek, je málo. Mnozí si ale říkají, že když nosím roušku, je vše v pořádku, nikoho neohrožuji
a nemusím tudíž udržovat přiměřený odstup 1,5 až 2 metry od druhých osob, abych je eventuálně nena-
kazil. Udržování dostatečného odstupu od druhých lidí je ale pro omezení šíření nákazy opatření důležitější
než nošení roušek. Pravda, ne všude je uskutečnitelné. Na úzkých chodnících řady měst je těžké se v ta-
kové vzdálenost vyhnout jeden druhému, podobně v prostředcích veřejné dopravy. Cestování se zásadě
snížilo. To ekology těší. Netěší je, že mnozí cestující přešli z veřejné dopravy na ekologicky silně závadná
osobní auta. 

Mnoho lidí by mělo sedět „na zadku“ doma nebo na své chatě či chalupě. Nejen práce na zahrádce,
ale také provedení menších i větších oprav není problém. Podstatné je zřeknout se návštěv. Návštěvy
známých, s výjimkou nutné pomoci bezmocným, by měly mít bez pardonu stop. Pro komunikaci zůstávají
telefony a internet. Konečně, při internetu část občanů je s to více méně pracovat z domova i v podmín-
kách karantény.

Problém je, že se mají roušky nosit i na procházkách v přírodě, kde je to zbytečné, resp. stačí ji mít na
krku a nasadit si ji ve chvíli, když jde někdo proti a není možné se mu vyhnout. Stejná situace ale nastává
i leckde jinde, v parcích a sem tam i na ulicích. Vláda povinnost nosit roušky v přírodě 6. dubna 2020
zruší, ač ji měla jen změkčit.
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Od: Jan Valný
Komu: Ivana Blahutová, Jan Zeman, etc…
Datum: 29. 8. 2020 13:30:11
Předmět: PROHLÁŠENÍ K BLÍŽÍCÍM SE VOLBÁM - prosím rozšiřujte všemi myslitelnými způsoby!!!
ONÁHUBENKOVÁN NEHLASUJI!!!
Tvrdívá se, že volby jsou vrcholnou slavností demokracie. Občané svobodné země v nich s tou či onou

periodicitou, nebo i mimořádně, takříkajíc nově "rozdávají karty", jimiž se bude v příštím období o správu
věcí veřejných hrát, kdo se podle jakých programů (či spíše planých slibů) na ní bude podílet.

Takovouto vrcholnou slavností bývalo hlasování ve všech druzích voleb i pro mne. Od těch prvních
v červnu 1990 až po loňské volby do Evropského parlamentu jsem pokaždé spěchával "to tam hodit"
těm svým, kteří a které nesli svou kůži na trh za politickou stranu, o které jsem byl dlouhodobě přesvěd-
čen, že právě ona ze všech nejlépe a nejpoctivěji hájí mé zájmy jednoho z "Těch Dole" na společenském
a ekonomickém dně. Většinou jsem na ty, koho jsem si zvolil, býval navýsost hrdý, ale občas jsem se
v některých i zklamal. Tak už to v životě chodí a takové případy představovaly důvod k zamyšlení, jak
příště zvolit lépe

KORONAVIROVÉ MAILOVÁNÍ

Mnoho nevýrobních i výrobních oborů lidské činnosti v důsledku nařízené karantény zastavilo nebo
výrazně omezilo své pracovní aktivity. Automobilky si tak elegantně řešily své odbytové problémy, vzniklé
dávno před koronavirem, ale také prudký pokles odbytu osobních aut nejen v ČR. Řadu podniků zastavilo
zmrazení subdodávek. Občas stačí jedna chybějící. Pracovníci jsou pak nuceně doma, naštěstí jen s mírně
sníženou mzdou. Brát si dovolenou v podmínkách celoevropské karantény nemá smysl. Pokud chudým
občanům nehrozí hlad či exekuce (tomu by měla zabránit rozhodnutí státu), mají rázem dost volného
času. Mnozí si s ním příliš nevědí rady. Přitom to je výborná šance zvolnit životní tempo. Uspěchaný
životní styl, žádaný naší prý svobodnou demokratickou společností, zdraví lidí citelně škodí. Mnozí se
při něm ani pořádně nevyspí. U rodičů řádný spánek do jisté míry závisí na tom, zda jim jej děti dovolí.
Je to šance si pořádně odpočinout, věnovat se dětem, partnerovi či partnerce, pořádně uklidit byt, to či
ono opravit, věnovat se svým koníčkům, pokud to umožňuje domácí prostředí, zahrádce (uzavření za-
hrádkářských kolonií za nutné nepovažuji), věnovat se procházkám po parku, louce či lese, pokud jsou
k disposici. Chápu, že v centrech velkých měst to není snadné. I když tak vyrazí jen malá část obyvatel,
bývá tam občanů hodně a opět hrozí blízký kontakt a přenos obávané nákazy. Jistě je možné si zdraví
dál rasovat nejen fetováním, kouřením a chlastem, ale také ostrým během, divokou jízdou na kole… Ono
se při nasazené roušce dýchá o dost obtížněji než bez roušky. 

Rozhodně by se občané i mládež měli vyhnout různým setkáním a dýchánkům. Výuka se zrušila za
účelem omezení fyzických kontaktů žáků a studentů, a ne proto, aby koronavirus chytli při různých pří-
ležitostech mimo školu. Totéž platí i pro dospělé. 

Zvlášť by se měli šetřit silně ohrožení, tj. občané s jinými vážnými chorobami: cukrovkou, rakovinou,
nemocemi srdce, atd... Doporučení francouzských expertů kouřit cigarety jako prevenci koronaviru opo-
míjí skutečnost, že kouření tabáku se významně podílí na řadě vážných nemocí, takže je vysoce škodlivé.
Zde jde ale zřejmě až na výjimky o nošení dříví do lesa. Ač zhruba každý druhý kuřák umírá na následky
svého zlozvyku, na snižování kuřáctví se to moc neprojevuje. Přesto si myslím, že nucený pobyt doma
by měl být pro mnohé kuřáky šancí zkusit skoncovat se svým nebezpečným zlozvykem. 

Na jedné straně je dobře, že lidé vyšli do přírody, na druhou stranu to představuje pro zdejší krásnou
cennou přírodu ohrožení. Jedinou skutečnou škodnou v přírodě byl a je člověk. 

Koronavirová krize sice už pomalu odeznívá, může ale přijít její obávaná druhá vlna. Začíná neradostné
sčítání škod a ztrát, včetně několika set zemřelých občanů Česka. Zda jí aspoň někteří občané využijí ke
zlepšení svého způsobu života, je otázkou. 27. 5. 2020

60

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_03_2020_LIPA  04.11.20  17:59  Stránka 60



61

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Zanedlouho, na přelomu září a října, u voleb krajských a senátních budu poprvé chybět. Volební
místnosti se tentokrát vyhnu jako upír nastraženým věncům česneku a obejdu ji velkým obloukem
jako čert krucifix na rozcestí.

Proč?
Shrnu to jedinou větou: ONÁHUBENKOVÁN NEHLASUJI A HLASOVAT VÝSLOVNĚ ODMÍTÁM!!!
Tato státní moc se mne totiž neptá, zda se po bedlivém zvážení okolností při volebním aktu chci

nebo nechci chránit takzvanou rouškou - ve skutečnosti hanebným a ponižujícím hadrem, výmluvným
a všeříkajícím symbolem čínských otroků - kuliů. Neponechává na mém uvážení ani to, zda chci nebo
nechci za cenu své vlastní potupy chránit spíš druhé než sebe sama. Tuto nejosobnější a bytostně se
mne dotýkající možnost volby mi zkrátka odpírá a silou mi určité řešení vnucuje. To přece postrádá
jakoukoli logiku, abych k rozhodování o příštím složení zastupitelských orgánů připuštěn byl, ale práva
na vlastní tvář jsem byl zbaven?! Připomíná mi to úsudek jisté roztomilé dospívající dívenky, která se
svatosvatě zapřísahá, že je
veganka, protože jí pouze
kuřecí a rybí...

Různé totalitní a autoritář-
ské režimy, co jich u nás
vládlo, braly mnohým
mnohé: holé životy, těžce
v potu tváře budované ma-
jetky, příležitost vykonávat
povolání podle svých schop-
ností a odbornosti. Ani Heyd-
rich, ani Čepička, ani
krvelačný prokurátor Urvá-
lek, a už vůbec ne ve své
podstatě bodrý a tolerantní
Husák (tedy až na ty zadrá-
tované hranice - ale přizne-
jme si, dýchat se uvnitř nich
tak nějak dalo) však nikdy
nikoho nuceným onáhuben-
kováváním neponižovali a netupili. Toho jsme se dočkali až po oslavách Třiceti Roků Svobody...!

A dokonce i letos na jaře, kdy k nám byl covid z Číny uměle rozšířen, premiér Babiš nenadiktoval
povinnost sebezhanobování se náhubenkami jen tak z plezíru, nýbrž v rámci Nouzového stavu. Vše,
co tehdy vláda činila, se dělo - dlužno dodat - pod kontrolou demokraticky zvoleného Parlamentu
a v souladu s platnou Ústavou.

Nyní se však už "Ti Nahoře" žádným krizovým zákonodárstvím spoutávat a omezovat nenechají.
Nikým nevolený Maďar (nebo Tatar) cosi zpupně nařídí, hvězdný pěšáček ze Superstar to poslušně
podškrábne - a premiér (ať už si o něm myslím cokoli) zoufale šátrá po zbytcích zdravého selského
rozumu, aby zachránil, co se zachránit dá.

ROZHODUJÍ-LI O MÉM, TVÉM NEBO ČÍMKOLI OSUDU NIKÝM NEVOLENÍ EPIDEMIOLOGOVÉ, HYGIENICI
APOD. NAMÍSTO OBČANY ZVOLENÝCH A JIM ODPOVĚDNÝCH PŘEDSTAVITELŮ, POPÍRÁ SE TÍM SÁM
SMYSL A ÚČEL DEMOKRATICKÝCH VOLEB. Nenadávejme na Lukašenka a udělejme si pořádek nejprve
doma!

Dámy političky a páni politikové, přejete-li si od nás dole obdržet své porce důvěry a příslušné man-
dáty, iniciujte zrychlenou úpravu již zrychleně upraveného volebního zákona, aby nejenže mohli hla-
sovat i voliči v karanténě (čemuž tleskám!), nýbrž ti nekarantenizovaní při zachování své osobní
důstojnosti. Ať se jeden každý sám svobodně rozhodne, zda do volební místnosti s náhubenkou, nebo
bez ní, podle nádherného hesla DNES RADĚJ ZEMŘÍT, NEŽ SE BÁT!
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My se bez vás koneckonců obejdeme, zato kdybychom my vás do funkcí nezvolili, museli byste jít
makat! Nejímá vás z takové představy hrůza a děs?!

Vím, že mi bohorovně odvětíte, abych držel hubu a krok - a že právě proto ty náhubenky, aby nám de-
gradovaným na čínské otroky naše ponížení neustále připomínaly.

Umlkám tedy. Dříve či později však promluví nastřádaný hněv miliónů v ulicích, na náměstích, nepů-
jde-li to jinak, třeba i na barikádách!

Jan �Woodooman� VALNÝ, dělník v důchodu a undergroundový básník
***********************************************
Od: Jan Zeman
Komu: Jan Valný
Datum: 3. 9. 2020 19:14:24
Předmět: PROHLÁŠENÍ K BLÍŽÍCÍM SE VOLBÁM --- prosím rozšiřujte všemi myslitelnými způsoby!!!
Ahoj Honzo,

napsal jsi hodně velkou hovadinu. Jako by na tu nemoc neumírali lidé a mnozí další neměli nadosmrti
poškozené životně důležité orgány.

S pozdravem Honza ZEMAN
***********************************************
Od: Ivana Blahutová 

Komu: Jan Zeman
Datum: 4. 9. 2020 5:15:20
Předmět: PROHLÁŠENÍ K BLÍŽÍCÍM SE VOLBÁM --- pro-

sím rozšiřujte všemi myslitelnými způsoby!!!
K zaslaným materiálům Jana Valného a Jana Zemánka

se vyjádřím stručně:
Ztotožňuji se ve značné míře s názorem Jana Valného

na náhubky - Rusové jim říkají "namordniky" (tj. "na
mordu"). Rovněž je odmítám jako symbol vnucené stádní
účasti v historicky bezprecedentní globální operaci, v níž
jde o něco naprosto jiného než o "ochranu zdraví lidu".
Kapitalismu (globálnímu imperialismu) přece nikdy nešlo,
nejde a nepůjde "o zdraví lidu". Nebo si to pan Zemánek
vážně myslí? Pak mu přeji hodně sil, až prozře z iluze,
o což se realita přeformátovaného světa, přeformátova-
ného pod falešnou vlajkou tzv. pandemie, jistě záhy po-
stará. 

Pokud jde o mrtvé... Nejsem cynik, jen si dovolím připomenout běžně dostupná čísla: v ČR při každo-
roční chřipkové epidemii lékaři zaregistrují takřka milion nemocných s virózami (tedy těch, co jdou do
ordinace, já tam nechodím, v poslední epidemii to bylo 970 tisíc pacientů). Z nich na komplikace spojené
s jinými závažnými chorobami řádově zemře 1 500 lidí. Každý rok v ČR umírá dle statistiky 112 tisíc lidí!
Takže když mi média každý den oznamují, že opět se "nakazilo" (čili bylo přesněji pozitivně testováno)
tolik a tolik osob, už ironicky odpovídám: a všichni jsou mrtví!Za půl roku v ČR tzv. s Covidem-19 zemřelo
k tomuto dni 426 osob. A kolik z nich skonalo výhradně na Covid-19, o tom se ještě dlouho povedou
spory. Podle šéfa zdravotnické statistiky Duška 60 % úmrtí z nich nemá s koronáčem nic společného.
Na "těžké zdravotní následky" u nakažených s bezpříznakovým, lehkým či středně těžkým průběhem
nemoci žádné seriózní statistiky nejsou, zatím jde jen o součást zastrašovací mediální kampaně, do které
jsou zapojeni hoši a dívky z "farma" lobby. Tečka. 

Pro zamyšlení posílám odkaz na online světové statistiky s velmi zajímavými údaji - opakuji, stačí za-
pnout mozek a nepapouškovat to, co masmediální globální kampaň vtlouká lidstvu zoufale do hlavy už
od ledna. (Co takhle si vzpomenout na legendární prasečí chřipku a skvělý kšeft s lékem Tamiflu?!). Far-
maceutický byznys je přitom v případě "pandemie" Covid-19 jen menší částí toho, oč tu ve skutečnosti
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kráčí. A nezapomeňte se také ještě rychle nechat naočkovat proti sezónní chřipce! Nemluvě o chystané
spásné vakcíně proti mor-COVIDu. 

O "funkčnosti" a "zdravotní prospěšnosti" náhubků se vedou diskuse i mezi odborníky, navíc při sou-
časném běžném způsobu používání jsou spíše rizikové pro své nositele - nebudu rozvádět, nemám na
to čas. Z mnoha důvodů náhubky odmítám!!! Poznamenávám, že sama již patřím do seniorské věkové
kategorie, tudíž mezi "potenciálně ohrožené" lidi. 

A pokud jde o volby, mám praktický dotaz: jak budou volební komise ověřovat, že foto na občance od-
povídá zamaskované osobě? Kdybych toužila po malých volebních podvodech, tak prostě seberu občanky
ženským z celé rodiny, kterým se nebude chtít jít k volbám, a poté v brýlích, náhubku a s pokrývkou
hlavy odvolím postupně za všechny. Nepochybuji, že by se mi to povedlo. S namordnikem však k volbám
nejdu.

Přeji všem pevné duševní a tělesné zdraví!
Ivana BLAHUTOVÁ 
************************************************
Od: Jan Zeman
Komu: Ivana Blahutová 
Datum: 7. 9. 2020 8:36:13
Předmět: PROHLÁŠENÍ K BLÍŽÍCÍM SE VOLBÁM --- prosím rozšiřujte všemi myslitelnými způsoby!!!
Ahoj Ivano a ostatní,
Pokud je pravda, že koronavirus, způsobující nemoc COVID-19, je umělý, pak lze mluvit o velké světové

operaci. Ale od počátku totálně zpackané, vymknuvší se původcům z ruky a pustošící tento svět. Zvláště
pak pustoší ty státy, které zaujímají velmi liberální přístup. Ale jde jen o jednu z hypotéz, původ koronaviru
není dodnes objasněn a nejspíš se pravdu jen tak nedozvíme.

Máme tři skupiny států:
1) tvrdě restriktivní – východoasijské (Čína, Severní Korea, Jižní Korea, Vietnam, Japonsko, Hong-kong,

Tchaj-wan) – s velmi mírnými dopady koronaviru na společnost,
2) státy, které zavedly karanténu relativně včas (V4), ale časem si část obyvatel začala myslet, že už

nad koronavirem vyhrála, polevili v bdělosti a koronavirus se opět šíří a začíná se v ČR - zvláště pak
v Praze - vymykat kontrole,

3) státy, které nezavedly karanténu včas nebo vůbec a v důsledku toho mají totální rozvrat společnosti,
nejen veřejného zdraví, a také rekordní úmrtnost.

Píšeš, že nelze věřit oficiálním statistikám. Pokud máš na mysli subsaharskou Afriku s nerozvinutým
zdravotnictvím, máš pravdu a lze se důvodně domnívat, že je tam situace násobně horší než ta vykazo-
vaná. Pokud máš na mysli evropské státy, tak i když nemají jednotnou metodiku, a také jejich vykazování
trpí jistými nedostatky, základní trendy to nemění. Celá desetiletí jsem pracoval na statistice životního
prostředí, která má mnoho problémů podobných se statistikou zdravotnictví. Myslím, že o ní vím dost.
I přes určité nedostatky základní trendy nezkresluje. Ani korekce dolů, provedená nedávno v Belgii, v Bri-
tánii či ve Španělsku na tom mnoho nezměnila. Že tyto a další nám spřátelené státy začínají v počtu ne-
mocných a zemřelých na COVID-19 dotahovat mnohé jihoamerické státy, je též pravda. Statistiku sleduji
kriticky a mohu základní tabulky poslat.

K dopadům na zdraví. Hodně závisí na míře dávky koronaviru, kterou dotyčný dostane. Při slabé dávce
většinou proběhne COVID-19 tzv. bezpříznakově a většinou i bez následků, ale ne vždy. První stádium je,
když COVID-19 zůstane v nose a nedostane se do plic. To bývá obvykle bez následků. Druhé stádium je,
když se dostane do plic, ty pak vážně poškodí. Třetí stádium je, když se dostane do krve, pak bývají po-
škozeny orgány krevního oběhu, ledviny ad. Dochází obvykle k těžkému průběhu COVIDu-19, který často
končí smrtí. Pravda, zpravidla v kombinaci s jinou nemocí. Věk v tom příliš velkou roli nehraje. Snad jen
v tom směru, že staří lidé bývají podstatně víc nemocní, než mladí.

Lze jistě namítat, že např. v srpnu je v Evropě podstatně nižší relativní i absolutní úmrtnost než byla
na jaře. Má to dvě příčiny: jednak se lékaři při léčení COVIDu-19 mezitím lecos naučili a léčí lépe a sami
jsou podstatně lépe chráněni proti přenosu koronaviru na ně, jednak v létě nemoc probíhala zpravidla
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bez jiných viróz, které by zhoršovaly její průběh. To druhé se může teď na podzim změnit. Vysoká úmrtnost
v řadě případů vznikla tím, že došlo k přehlcení zdravotnických systémů – klasicky severní Itálie, Londýn,
New York – přitom zde jde vesměs o chlouby zdravotnictví příslušných zemí. Lékaři museli tristně roz-
hodovat, koho léčit a koho ne, koho připojit na kyslík (a koho odpojit).

Celkem vzato jsou tři jednoduché cesty, jak bránit šíření koronaviru: dodržovat hygienu (neštítit se
mýdla), dodržovat odstup do druhých (1,5 m, lépe 2 m) a pokud odstup nelze dodržet, mít nasazenou
roušku. S tím souvisí i omezování různých společenských akcí, zejména těch, kde je mnoho neznámých
lidí, Boj proti nošení roušek je v první řadě bojem za šíření koronaviru, který se zle vymstí. Nejen zdra-
votně, ale také sociálně ekonomicky a politicky. Platí i pro dvě stě tisíc demonstrantů proti politice Mer-
kelové v Berlíně 29. srpna. Spojili rozumnou věc (boj proti šílenostem v politice Angely Merkelové)
s šíleností (bojem proti rouškám), a taky tím dali důvod policii demonstraci rozpustit.

S pozdravem Honza ZEMAN
**********************************************
Od: Ivana Blahutová 
Komu: Jan Zeman
Datum: 10. 9. 2020 18:25:34
Předmět: PROHLÁŠENÍ K BLÍŽÍCÍM SE VOLBÁM --- prosím rozšiřujte všemi myslitelnými způsoby!!!
Jane, buďte zdráv, jakož i všichni ostatní, 
jednak se omlouvám za opožděnou reakci, jednak slibuji, že toto bude můj poslední "diskusní" přís-

pěvek, abych dále nenásobila korespondenci.
Budu se snažit být velmi stručná, uf!
Ke globální operaci COVID-19: ta se dosud strůjcům nevymkla z rukou, nýbrž právě naopak, zatím do-

sahuje cílů, k nimž byla určena. A tím základním cílem je ekonomické přeformátování světa, de facto
"řízená" ekonomická krize s restartem finančních molochů. A tak zatímco pod vlivem masmediální ma-
sáže (račte si všimnout, jak usilovně jede a jede... a jak v ní znějí hlasy odborníků o moru vs. hlasy od-
borníků o ne-moru v poměru asi 20:1) jsou lidé maximálně strašeni a udržování v napětí a jejich veškerá
pozornost je totálně soustředěna na rostoucí čísla "nakažených" a opatření na "ochranu zdraví lidu", na
spory o rouškách..., přičemž v pozadí se dějí mnohem závažnější tahy na ekonomické a politické ša-
chovnici světa. Dvojsmyslně nám říkají, že po koronáči už nebude svět takový, jaký jsme znali. Což je
pravda, byť důvodem změny v žádném případě nebude koronáč. Zásadní změny v podobě světa byly
vždy výsledkem kombinace revolucí a válek (revolucí technických a sociálních), které byly kauzálně pro-
pojené. Mory nic přelomového ve společenském vývoji nepřinášely, i když pochopitelně společnost ur-
čitým způsobem také měnily, zejména ohledně počtu populace. 

Otázka, kterou je třeba si klást, zní: je COVID-19 mor či nikoli? Pokud je to hrozivý novodobý mor, jak
je nám usilovně vtloukáno do hlav, pak jsou všechna opatření oprávněná, i když by to bylo poprvé v dě-
jinách, kdy se kapitalismus (či obecně "vykořisťovatelský" řád) stará o zdraví lidu a dá mu přednost
před kšeftem / zákonem zisku. Pokud to není mor, pak jsou tato drastická a bezprecedentní celosvětová
opatření zaváděna zcela určitě s jiným cílem. COVID-19 je (nejenom dle mého názoru) globální operací,
která má dosáhnout stejného výsledku, jakého se dříve dosahovalo světovými válkami, je tedy svého
druhu zcela specifickou a historicky novou formou světové války. Války vedené mezi špičkami imperi-
álních pánů světa, kteří už mají tolik moci (jejíž součástí je samozřejmě i moc mediální), že zbývá pro
ně poslední krok k definitivní světovládě - kdo s koho. V nižší úrovni se tato válka vede jako válka mezi
globály a lokály (řečeno termíny Zygmunta Baumana). Výsledkem globálního vítězství je akcelerace
v oblasti techniky (válka vždy přinášela likvidaci výrobních prostředků a jejich nutnou náhradu novým
"konstantním kapitálem"): 4. průmyslová revoluce a její urychlené zavedení do praxe - řadu znaků mů-
žeme sledovat i v souvislosti s opatřeními "proti šíření nákazy", ale hlavně u zdánlivě nesouvisejících
pobočných manévrů, momentálně probíhajících jakoby mimo centrum hlavní pozornosti, jež je účelově
soustředěna na Covid - nebudu to dále rozvádět. S tím je spojena i možná redukce obyvatelstva planety
- většina lidí se v důsledku 4. průmyslové revoluce stane definitivně nejenom nepotřebnými, ale také
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zbytečnou ekonomickou a ekologickou zátěží. Novým a definitivním pánům světa bude z lidstva bohatě
stačit tzv. zlatá miliarda. Svět bude opravdu brzy naprosto jiný - a nikoli kvůli jakémusi moru/nemoru. 

Koneckonců boj mezi elitami lokálů a globálů vidíme nyní více než názorně v USA, kde hnutí BLM je
využito v předvolebním šílenství, ve kterém demokraté (globalisté) neváhají doslova likvidovat v zájmu
vítězství nad republikány (lokály - America first!) silové a jiné pilíře státu. Vypadá to jako finální armage-
don, v němž už vůbec nejde o jedno volební prezidentské období, nýbrž o definitivní vítězství či prohru
té či oné koncepce světa. Kriminálník George Floyd, udušený při policejním zákroku koncem května, tak
nebyl ničím jiným, než využitou očekávatelnou rozbuškou (obdobně jako COVID-19). Je zcela náhodně
vybranou "obětí", jelikož takovýchto případů jsou v USA mraky, akorát Floyd byl tou správnou žertvou ve
správný čas a na správném místě. Není náhodné, že oba kandidáti – Donald Trump a Joe Biden - už pře-
dem avizují, že neuznají výsledky voleb, pokud vyhraje protivník. I to je v dějinách USA bezprecedentní.
A koronáč je rovněž součástí tohoto zápasu. 

Hned na počátku "pandemie" (mimochodem: podle některých informací WHO včas předem pozměnila
definici "pandemií") jsem si položila otázku - pro jednoduchost vyjádřenou názvy dvou filmů: jde o Dva-
náct opic (apokalyptické sci-fi režiséra Terryho Gilliama z roku 1995)? Nebo jde o Vesnici (mysteriózní
drama režiséra M. Night Shyamalana z roku 2004)? Rychle jsem dospěla k názoru, že koronáč není mor,
tudíž se nejedná o Dvanáct opic (byť se rovněž hraje o budoucnost lidstva), nýbrž se jedná o operaci me-
todou nahánění strachu, o globální manipulaci, tj. něco, co v malém realizuje skupina "vědoucích"/"vlád-
noucích" ve filmu Vesnice. 

Ještě k Vaší poznámce o demonstracích v Německu: obří demonstrace byla v Berlíně už 1. srpna -
a asi epidemiologickou situaci nijak zásadně nepoznamenala. Je zajímavé, že zatímco demonstrace proti
"koronaběsnění" v Německu jsou oficiálními médii kritizovány kvůli "epidemiologické hrozbě" a ze-
směšňovány coby shromáždění "covidiotů", masové protirežimní demonstrace v Bělorusku nejsou z hle-
diska "epidemiologické hrozby" takto vůbec hodnoceny, natož kritizovány. Proč asi?

Před nedávnem jsem si poslechla přednášku ruského filozofa prof. Alexandra Dugina "O idiotech".
Dugin se v ní opřel o psychiatrickou charakteristiku idiota: idiot je člověk, který rozumí řeči, avšak nero-
zumí významu slov. Upřesněno: idiot nechápe kontext, který jediný dává slovům jejich skutečný význam.
Pro pochopení nejenom slov, ale veškerého dění a chování, musí člověk znát kontext, v němž jsou slova
vyslovována a v němž se věci dějí. Čímž se vracím ke globální operaci Covid-19. Pokud budeme rozumět
pouze řeči o COVIDu-19 ale nebudeme chápat kontext, v němž je nám o něm vyprávěno, zůstaneme na
úrovni idiotů. Je třeba si nejenom klást otázky, ale vědět, že ještě důležitější je poznání, že nastal čas si
položit otázku. Poměrně rychle se situace vyvinula tak, že asi půlka lidí se řídí (oficiálními) řečmi o CO-
VIDu-19, zatímco druhá půlka se ptá či začíná ptát po jeho smyslu, po kontextu, v němž COVID-19 probíhá. 

Poslední věc (i když by jich bylo tisíckrát více): jedním ze zdůvodnění všech ekonomicky a společensky
až sebevražedných omezení (s perspektivou monstrózního zadlužení států, tj. občanů) je "ochrana
zdraví těch nejohroženějších - seniorů". Moje 87letá matka se před dvěma měsíci ocitla ve špitále kvůli
typické zlomenině kyčelního krčku. Jinak byla ve své věkové kategorii ve výjimečně dobré kondici,
v podstatě zcela soběstačná, s minimem chronických onemocnění - nijak zvlášť závažných a jednoduše
řešitelných léky. Výsledek její léčby: operace, pak reoperace, zanedbání jednoho chronického onemoc-
nění, neuvěřitelné nálože medikamentů, které ve spojení s jiným chronickým onemocněním a s příšer-
nou nemocniční stravou vedly k neustálému zvracení, tudíž fyzickému zdevastování atd., k tomu
nařízená sociální izolace coby "ochrana", která zhoršila už tak špatný psychický stav, celkem čtyřikrát
převoz na JIPku, a v konečném důsledku těžké srdeční potíže. Z relativně zdravé seniorky se tak velmi
rychle stala umírající apatická ruina, totální ležák. A na dotaz, jak je možné, že tohle je výsledek "léčby",
odpoví lékařka: To víte, paní už má svůj věk! Takže takhle to přesně vypadá v praxi: to víte, senioři už
mají svůj věk! Nebo je třeba je chránit i za cenu zastavení ekonomiky, kultury, společenského života...?
Opravdu? Kvůli tomu se všechno to běsnění děje? Kdo chce, ať tomu věří. Já nyní budu očekávat, až mi
ve schránce přistane respirátor a pět roušek. 

Snažila jsem se být stručná, tímto končím. Howgh!
S přáním pevného duševního a tělesného zdraví Ivana BLAHUTOVÁ
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Tak už je to tady!
RUDOLF HEGENBART

Poslední informace, ale i různé fámy o koronaviru,
způsoby léčení, statistiky, různá postižení občanů,
počty úmrtí, jsou pro každého z nás varující. Všichni
sdílíme obavy, tak či onak. Varující a nebezpečné pro
život každého z nás jsou problémy ekonomiky. Výrobu
omezují či zastavují podniky, služby. Lidé jsou vyřazo-
vány z pracovních procesů. Finanční problémy s tím
spojené nevěští nic dobrého. 

Nic dobrého nevěští ani přetížené nemocnice, únavy
a vypětí zdravotního personálu, pracovníků ochrany
a obrany státu, dopravního systému, zastavení restau-
rací, hotelů, rekreačních zařízení, ochromení života
vůbec. Hroutí se představy o uspokojování potřeb
a zájmů lidu, hroutí se představy finančního a sociál-
ního systému.

To všechno se děje nyní, v podmínkách po zboření
socialistického systému, v podmínkách obecného
souhlasu být součástí evropského systému. Ten pod
líbivými slovy svých představitelů likviduje úlohu ná-
rodních vlád, omezuje jejich aktivitu i svobodu pohybu
a jednání každého z nás. Bojuje proti vlastenectví, proti
národním zvykům, proti tradicím národním, znevažuje
historii.

Před 30 ti lety, po obrovské komedii a současně tra-
gédii 17. listopadu 1989, byli vyhledáváni ti, kteří tuto
hru mohli způsobit. Staré struktury obviňovaly ty, kteří
mysleli na pokrok socialistického systému, odpůrci so-
cialistického systému znemožňovali aktivitu všem,
kteří probojovávali, v rámci tvorby úspěšného sociál-
ního státu, spojení socialismu s vědeckotechnickým
rozvojem.

Ve Federálním shromáždění a posléze u kulatých
stolů rozhodli samotní komunisté. Dali se cestou ka-
pitalismu! Chtěli být v Evropě jako bychom dosud žili
někde jinde! Nepostřehli, že vítr změn vychází ze Zá-
padu, byť směr a průvan podpořily aktivně i některé
zrádné východní struktury. Vše se konalo ukvapeně,
nepromyšleně, bez znalostí možných teoretických vý-
chodisek z té či oné strany. 

Každý se chtěl nějak rychle zavděčit, ukázat se jak
"bojoval" proti komunistům, získat v nových podmín-
kách postavení, ale i rychle odsoudit a znemožnit
mnoho perspektivních osobností.

Normální člověk se divil, co komunisté dělají sami
se sebou, co dělají se socialistickým systémem, který
byl tak usilovně vytvářen. Pro dobro všech sociálních

skupin, pro každého
z nás!!

O situaci psala
i spisovatelka Olga
Vlasáková z Brna.
Věnovala mně tuto
báseň a vydala ji ve
své sbírce:

Jsou chvíle kdy
cesta k expozici života

uzavře clona vějířů ocasních per šedivých ptáků
rozestřených do lamel karet falešného hráče.
Těžko je najít pevný bod v mlhavém nekonečnu

gesta
kdy ruka mocných podle předlohy římských císařů

směřuje palcem dolů.
Zrcadlo detailů odkryje do času v krůpějích vlčící

obzor kontrastům tak
jako objevená barevnost sýkorky na pozadí ztem-

nělých stromů.
Ptali se vlka, kdy zima je největší!?
Prý když se slunko rodí!
Nejenom cykly mají svou výsadu slunovratů.
Ani člověk se bez nich neobejde!
V této souvislosti chtěl bych připomenout myšlenky,

kterými jsem se tehdy zabýval. 
V době, kdy jsem ležel v nemocnici mě požádala

agentura Reuters o rozhovor. Chtěli hovořit o mém
obecném názoru na politickou a ekonomickou re-
strukturalizaci, na vazby mezi ekonomickou a politic-
kou reformou, o průběhu reforem v ČSSR,
o možnostech kádrových změn v KSČ, o politickém
a demokratickém dialogu, který měl být veden KSČ. 

Pro nemoc se rozhovor neuskutečnil. Určitě bych
ale řekl, že proces společenské přestavby u nás ne-
mohou vést lidé, kteří nesouhlasili a vlastně rozbili
i s mezinárodní pomocí, systém, který se začal u nás
vytvářet v roce 1968, který tehdy uvítal a podpořil celý
národ. Určitě bych doložil, že hlavním motivem zničení
politiky roku 1968 bylo zlikvidovat bratrský a pevný
vztah k národům Sovětského svazu, ke Slovanům
vůbec.

Určitě bych zopakoval moje přesvědčení, že socia-
lismus u nás měl a má všechny předpoklady k úspě-
chům v oblasti lidských práv, v systémech ochrany
zdraví, v oblasti vědeckotechnického rozvoje, že je lep-
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ším jak kapitalismus. Spojení socialismu s vědecko-
technickým rozvojem je obrovská příležitost uspokojit
zájmy a potřeby všech sociálních skupin. Vše se mohlo
a může pozitivně vyvíjet za předpokladu zbaví-li se
společnost dogmatických stereotypů v ovlivňování
společenských procesů. Určitě bych zvýraznil, že za
těchto předpokladů socialismus může být předvojem
lepšího uspořádání Evropy a světa. O rozvoj socialismu
se u nás starají všechny sociální skupiny, a to je ob-
rovská vize a jistota!

Určitě bych ale upozornil na amerického sociologa
Daniella Bella. Ten chápal vědeckotechnickou revo-
luci jako období postkapitalistické a postkomunis-
tické. Dle něj nová technika, ekonomický růst
a stratifikace společnosti měla být upřednostňována
teorií hodnot poznání na úkor teorie hodnoty práce.
V popředí společenského zájmu měla být sociální
skupina techniků, a v organizaci společenského ži-
vota pak sociální skupiny vzdělaných profesionálů.
Společnost se měla zaměřit na rozvoj věd, informač-
ních systémů, rozvíjet zdravotnictví. Starat se, aby
vládní garnitury byly co nejobjektivnější, nezatížené
třídními a osobními ambicemi, aby oplývaly nevšed-

ním zájmem o vytváření nových intelektuálních tech-
nologií.

Nikdo v oné době u nás neanalyzoval takové vývody.
Nezajímal se o jejich podstatu. Když jsem některé
myšlenky zveřejnil, tak článek přešli mocní mlčením
nebo nelichotivými poznámkami jako ke každému ná-
vrhu na pokrok, změnu. Někdy i s nemístnou poznám-
kou, že se chci zviditelnit. Na jedné straně citáty líbivé,
ale na druhé straně nebezpečné. Chápal jsem, že pan
sociolog navádí, aby společenským pohybem se za-
bývala a usměrňovala ho jen úzká vybraná intelektu-
ální skupina. V globálním světě by to znamenalo
odstranit aktivity lidu v rozvoji společnosti, likvidaci
tradic azájmů národních seskupení, omezení samo-
statnosti národů.

Myslím si, že toto bylo podstatou 17. listopadu
1989, ať už na tom profitoval vědomě či nevědomě
kdokoliv. Myslím si, že likvidace socialismu a jeho hyb-
ných sil byla v základu celého listopadového a poli-
stopadového dění. Myslím si, že teorie sociologa Bella
je v základu všeho, co prožíváme nyní s koronavirem.
Mocným jde o světovou nadvládu a o poslušnost kaž-
dého z nás.... 6. 4. 2020

Letní ranní procházka PETR BURDA

Už několik let v zimě v létě, s výjimkou krátkého období letošní karantény, se dvakrát třikrát týdně pro-
budím v půl čtvrté ráno a vím, že už neusnu. A tak to řeším ranní procházkou po jedné z hlavních praž-
ských tříd a pak klidnou pěší zónou až k Václavskému náměstí. 

Koronavirová pandemie o sobě stále dává vědět. I když před čtvrtou hodinou ranní chodí po chodnících
více mladých lidí, na refýži nočních tramvají zní vedle češtiny a slovenštiny také ruština a ukrajinština. Před
několika hotely už stojí taxíky a více vozidel taxi, než při vypnutí cestovního ruchu, projíždí Prašnou bránou.

Cestou po Příkopech jsem se zastavil u reklamního sloupu se dvěma stejnými obrázky nad sebou.
Firma, která se stará o městský mobiliář, uveřejnila výsledky průzkumu o tom, jaké chtějí Pražané tram-
vajové zastávky. Bez bez wi-fi, bez solární dobíječky, což chápu, protože powerbanky jsou nabízeny ve
velkém výběru, a operátoři přišli s neomezenými daty. Takže stačí, aby skleněnými výplněmi bylo vidět
ven a na úzkém sedátku z plechu se dal přečkat dvacetiminutový interval mezi jednotlivými příjezdy
námi očekávané tramvaje. Podíval jsem se na reklamu detailněji a přišel na to, v čem je zavádějící. Uka-
zuje neexistující skleněnou boudičku před deštěm v zastávce Václavské náměstí. Před palácem Academie,
kde nikdy nestála a nestojí tam ani dnes. Na vysoké škole mi kdysi říkali, že reklama, ta profesionální,
má některé znaky shodné s politickým programem. Má být pro všechny sdělná, mírně poučit, mít v sobě
pravdivé a uvěřitelné sdělení. Což se u téhle konkrétní reklamy příliš nezdařilo.

Naproti bývalému Dětskému domu, kam jsem byl v letech 1954 až 1957 bráván za odměnu na hrneček
kvalitního kakaa, seděli na lavičce dva muži a hlasitě diskutovali o úskalích české ekonomiky. Ten starší
řekl větu, která se mi celý den vracela. 

„V ideální společnosti oligarchové vůbec nebudou, protože daňový systém vznik něčeho takového pro-
stě nedovolí.“

Slyšet takový názor za svítání horkého letního dne je inspirující. V diskusi s mladými lidmi se dá určitě
použít. 26. 8. 2020
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Odesilatel: Milan Kohout 
Datum: 03/13/20 22:26
Příjemce: Poláček Lípa Jan, etc…
Milí přátelé, 
tak jsme se celá rodina právě vrátili z testu na coronavirus, neb jsme se objímali s kamarádkou, která

má potvrzenou nákazu coronavirem, i když nemá žádné příznaky a cítí se naprosto zdráva…
Co mě šokovalo bylo, že tak někteří z lidí, kteří na testovaní pracovali, neměli žádné ochranné po-

můcky. 
Američanům zřejmě pořád nedochází vážnost této pandemie. Milan KOHOUT
*****************************************
Odesilatel: Milan Kohout 
Datum: 03/22/20 01:27
Příjemce: Poláček Lípa Jan
Ahoj Honzíčku, 
tady máš do Lípy otevřený dopis, jestli se hodí.
Otevřený dopis mému spoluchartistovi Vladimíru Líbalovi z Plzně
Láďo, teď, uprostřed pandemie, která způsobí asi největší úmrtnost u nás v "nejdokonalejším

a nejdůslednějším a absolutně privatizovaném kapitalismu" na světě si opět intenzivně uvědomuji,
že jsme neměli zničit bývalý socialistický systém v Československu. Neb to byl systém postaveny
na lokalizaci výroby a kolektivním vlastnictví výrobních prostředku a území a také na socializovaném
zdravotním systému!!! Což jsou podmínky, které bychom teď nutně potřebovali v USA k řešení pande-
mie!!! Měli jsme socialismus uchovat a zlidštit, ale ne zadusit!!!

Náš kapitalistický, na soukromém vlastnictví postavený systém je úplně nemohoucí v teto situaci!!!
Láďo, místo posměšné výstavky o "hrůzách" bývalého socialistického systému, kterou jste zrovna

měli u vás v plzeňském muzeu, byste spíše dnes měli hledat nesporné klady bývalého socialistického
systému!!! 

Jestli chceš, můžeme být společnými kurátory takové objektivní výstavy
Upřímně Milan KOHOUT
*****************************************
Odesilatel: Milan Kohout (plzenslovany@gmail.com)
Datum: 03/28/20 03:20
Příjemce: Polacek Lipa Jan (jan.polacek@szu.cz)
Ahoj Honzíčku
tady je zpráva z Bostonu.
Já a moje rodina sedíme už dva týdny neustále doma v mém atelieru. Ale dnes jsme vyrazili autem na

nákup a k mému šoku jsme viděli davy lidí "rekreujících" se podél pláží, které se vinou od Bostonu na sever.
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Svět Kapitálu bez hodnot
SVATOSLAV BUTORA

Shnilá jablíčka ze shnilého stromu Světa Kapitálu dozrávají stejným způsobem jako za časů nadlidí v
éře Adolfa Hitlera. Na svět z nich vylézají lidem se podobající červi podobného ražení jako tehdy, a ukazují
Světu Lidí cestu do zářivé budoucnosti... 

Za všechna neštěstí jejich shnilého Světa Kapitálu mohou podle těchto lidských červů ti, kteří nepři-
jímají ideologii skvělého života v shnilém "demokratickém" systému Světa Kapitálu, a nechtějí se na
procesu ničení Světa a Světa Lidí podílet. Je třeba si položit otázku: Jakou skvělou myšlenku tito lidští
političtí červi vytvořili? A jak se opovažují tito červi dovolávat se pozornosti Světa Lidí?

Brodíme se po kolena v bahně informačního a skutečného politického hnusu. Za chvíli nebude o čem
diskutovat, protože červí Sluhové Světa Kapitálu vzali útokem evoluci Lidí a diskusím o budoucnosti
smysluplné hodnoty odzvonilo. Předmětem diskusí ve světě, ovládaném lidskými politickými červy, už
není budoucnost Světa Lidí, ale pouze a jen budoucnost “skvělých“ nadlidí a politických červů, kteří již
nemají co žrát v jimi ovládaném Světě Kapitálu...

Proto šíří kolem sebe jenom "smysluplný" hnilobný hnus... a na vrcholu pyramidy hnilobného hnusu
září celý systém "hodnot" USA a spol., a takzvaná Evropská unie, kterým “naši“ místní parlamentní hnu-
sáci slouží a chtějí hnilobné "hodnoty" importovat k nám do České republiky a dál na Východ. Je čas za-
hájit diskusi o úniku ze světa jejich "hodnot". 

Přeji hezké dny v nehezky uspořádaném světě.
23. 6. 2020 Zvědavec

Přikládám dokumentární fotografie, které bych nazval "Moji milí američtí sobečtí spoluidioti" (foceno z au-
tomobilu). Není divu, že se Spojené státy zařadily na první místo na světě v počtu nakažených corona virem.

A k tomu ještě dodávám, že po mé osobní zkušenosti s odběrem vzorku na test coronaviru v místní
nemocnici, kde se kolem procházeli naprosto nechránění zdravotní pracovníci, se nedivím, že je
více jak 160 zdravotníků nakažených tímto virem. Přikládám článek z Boston Globu.

A ještě perličku. Dnes musel dopravní podnik v Bostonu vyřadit jeden vůz ze soupravy v metru, protože
v něm jakýsi mladý idiot olizoval tyče jazykem, což prý je teď velký celosvětový trend na sociálních sítích
mezi takzvanými "snowflakes", neboli sněhovými vločkami (název pro mladé lidi v USA, kteří se hned zhroutí,
když někdo řekne něco politicky nekorektního, ale na staré lidi, jak je vidět, serou). Milan KOHOUT

************************************
Odesilatel: Milan Kohout
Datum: 06/01/20 23:53
Příjemce: Poláček Lípa Jan
Honzíčku zpráva z Bostonu:
Milí přátelé,
dnes ráno jsem šel obhlédnout výsledek nočního povstání bostonské chudiny. 
Musím říct, že to vypadá, že změnilo její třídní vědomí, protože tentokrát se rabování a rebelie

soustředily na centrum bostonských zbohatlíků a jejich snobských obchodů, namísto tradičního
vypalování podniků jen v chudinských čtvrtích. 

Samozřejmě se bude vládnoucí ekonomická třída, podporovaná parazitující akademií opět snažit od-
vést pozornost od skutečné příčiny hněvu chudých, a to jen na poukazování na rasovou nesnášenlivost.
Totiž vinit jen rasismus za chudobu a nerovnost ve společnosti je naprosto bezpečné pro vládnoucí
úzkou vrstvu zbohatlíků a neohrozí to jejich pozici. 

Ale kvůli epidemii, která vyvolala hrůznou nezaměstnanost ve Spojených státech, se v této krizi ještě
více zvýraznilo skandální rozdělení společenského bohatství amerických občanů mezi zbohatlíky a chu-
dáky, což se právě vyvaluje na povrch. Milan KOHOUT  

Lipa_03_2020_LIPA  04.11.20  17:59  Stránka 69



Operácia CIA Splinter Factor 
IVAN ŠTUBŇA

Túto akciu CIA opisuje vo svojej knihe VÝBUŠNINA
autor STEWART STEVEN. Kniha vyšla už v roku 1974
v Nemecku, a odhaľuje praktiky zločineckej tajnej
služby CIA po skončení 2. svetovej vojny. Hovorí o pri-
amom podiele CIA na politických procesoch 50. rokov
v Poľsku, Bulharsku, Maďarsku a Československu. Uve-
denú operáciu rozpracovala CIA pod vedením svojho
riaditeľa Allana Dullesa, a mala za cieľ kompromitovať
vedúcich komunistických funkcionárov v týchto štátoch
a vyvolať voči nim politické procesy. Podarilo sa. Ste-
wart Steven v knihe osvetľuje temnotu, ktorá dlho za-
haľovala udalosti 50. rokov. Treba si vážiť statočnosť
autora knihy, že sa podujal na odtajnenie týchto dejin-
ných udalostí. Zomrel v roku 2004 vo veku 68 rokov,
a slúži mu ku cti, že nikdy neodtajnil svoje zdroje z vy-
sokých miest politiky počas skúmania týchto dejinných
udalostí. 

Svet bol po 2. svetovej vojne v chaose, a veľmoci sa
snažili dostať pod svoj vplyv štáty, ktoré predstavovali
ich záujem či už z pohľadu hospodárstva alebo obran-
nej politiky. Na rokovaní konferencie víťazných moc-
ností, ktorá je známa ako Postupimská dohoda sa
dohodli Stalin, Truman a Churchill (ktorého neskôr vy-
striedal Attlee), na povojnovom usporiadaní Nemecka,
vojnových reparácií a mierových zmluvách v niektorých
európskych štátoch. Takisto ako sa menili mapy sveta,
tak sa menili aj vedúce politické pozície v nich. Jedno
však zostalo po starom. Bola to paradoxná averzia proti
ZSSR Západom, ktorý si uvedomoval, že iba vďaka
ZSSR sa aj Západ zachránil pred fašistickou porobou.

USA hneď po skončení vojny z Nemecka poodvážali
tony dokumentov, materiálu aj vojenského a vedeckého
charakteru, a tiež vedcov, hlavne z vojenského prie-
myslu, pre svoje využitie. Zvlášť si USA dali záležať na
tom, aby sa zmocnili nemeckých spravodajských ma-
teriálov a archívov. Množstvo fašistických dôstojníkov
bolo prevezených do USA, kde pod vedením fašistic-
kého generálmajora Reinharda Gehlena pomáhali bu-
dovať CIA a neskôr boli zapojení do špionážnej činnosti
v Nemecku proti ZSSR. Gehlen bol počas vojny špeci-
alista na boj proti ZSSR, a preto bol pre USA mimori-
adne cennou osobou. Po vojne mali nemecké
špionážne služby svoje centrály vo Francovom fašis-
tickom Španielsku, odkiaľ plánovali svoje akcie v spo-
lupráci so CIA až do zrútenia španielskeho
diktátorského režimu. Myslieť si, že po skončení krva-

vej vojny budú všetci ľudia bratia, bol jednoducho omyl.
Západné krajiny okamžite začali budovať vo východ-
ných štátoch svoje špionážne siete pre budúcu prácu. 

Náš príbeh sa začína v okamihu, keď poľský podplu-
kovník kontrarozviedky Josef Swiatlo naznačil oficiál-
nemu predstaviteľovi SIS (Secret Intelligence Services,
anglická špionážna služba) pri jednej príležitosti, že má
záujem o spoluprácu. Na schôdzku so Swiatlom bol
vyslaný kapitán SIS Sullivan. Potvrdilo sa, že Swiatlo
má záujem prebehnúť na druhú stranu. Swiatlo bol jed-
ným z najmocnejších mužov bezpečnostných orgánov
Poľska. Tento úlovok sa mal stať triumfom SIS. Triumf
sa stal blamážou v okamihu, keď sa o situácii dozve-
dela CIA. SIS váhala s využitím Swiatla, lebo sa jej
zdalo, že ide z jeho strany o spravodajskú hru. Z ich
vtedajšieho pohľadu bolo nemysliteľné, aby takáto
veľká ryba prebehla. Preto keď sa o prípad začali zau-
jímať v CIA, nerobili ani veľké okolky a Swiatla im odo-
vzdali do riadenia. Allan Dulles sa priam triasol od
vzrušenia, keď od SIS dostal Swiatlove spisy. Presne
toto mu pasovalo do jeho zámeru, ktorým bolo vytvo-
renie podmienok pre národné povstania, a politické
zmeny v krajinách pod sovietskym vplyvom. Na tento
účel potreboval okrem peňazí vybudovať agentúru
v týchto krajinách, riadenú CIA. 

Dulles poslal do Varšavy svojho agenta, ktorý so
Swiatlom dohodol podmienky spolupráce (spravodaj-
ské spojenie, odovzdávanie správ, odmeňovanie, úni-
kové cesty v prípade núdze apod.) a požiadal ho, aby
zatiaľ zostal na svojom mieste. Swiatlo súhlasil a bol
definitívne získaný pre spoluprácu so CIA. 

NASTRČENÁ FIGÚRKA
Noel Field, jedna z kontroverzných figúriek na ša-

chovnici Dullesa. Narodil sa v Londýne, vyrastal v Zuri-
chu. Študoval na Harwarde s cieľom urobiť kariéru
v amerických štátnych službách. Field sa na začiatku
svojej kariéry spoznal s Dullesom ešte v roku 1929.
Dulles bol republikán, Field ako ľavicovo orientovaný
sympatizoval s americkými komunistami. Zoznámil sa
s Hede Massingovou, sovietskou agentkou, ktorá ho
plánovala získať pre spoluprácu, pretože v tej dobe bol
Field už vedúcim predstaviteľom ministerstva zahrani-
čia USA pre oblasť hospodárstva v odbore pre západo-
európske záležitosti. V období fašizmu a 2. svetovej
vojny mnoho Američanov verilo, že Sovietsky zväz je
tou krajinou, ktorá nakoniec fašizmus porazí. Pre Mas-
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singovú nebol problém ľavicovo orientovaného Fielda
získať pre spoluprácu. Field tak začal Massingovej odo-
vzdávať materiály, ktoré neboli ale zvlášť citlivé. Neskôr
mu bolo ponúknuté vedúce miesto na odbore pre ne-
mecké záležitosti, čím by sa pre sovietov stal mimori-
adne zaujímavým. Field však prehlásil, že chce
pracovať v Spoločnosti národov a odišiel do Ženevy.
Dulles pracoval v Berne od roku 1942 ako šéf švajči-
arskej sekcie OSS (Úrad strategických služieb, pred-
chodca CIA). Field sa v Ženeve stal vedúcim Unitarian
Services pre Európu, ktorá sa starala o utečencov v Eu-
rópe. Postupne sa vypracoval
medzi najvplyvnejších Američa-
nov vo Švajčiarsku. Cesty oboch
mužov sa tak opäť skrížili. Začala
sa ich tesnejšia spolupráca, lebo
logicky v neutrálnom Švajčiarsku
bolo množstvo špionážnych za-
stúpení všetkých významných
štátov sveta. Okrem toho Dulles
vedel, že Fielda môže využiť pre
vytypovanie špiónov z radov ute-
čencov, ktorí prechádzali jeho ru-
kami. 

Field v čase, keď sa už vedelo,
že Nemecko vojnu prehrá, navr-
hol Dullesovi pripravovať pôdu na
územiach východných štátov Eu-
rópy vrátane Nemecka, pre nové
politické smerovanie. Dulles jeho
návrh prijal a tak OSS začala fi-
nancovať komunistických odporcov fašizmu, keďže tzv.
demokratické sily vtedy ešte vôbec neboli sformované.
Dulles podporoval peniazmi OSS aj ľavicové noviny
Neues Deutchland, z ktorých sa stal neskôr po vojne
oficiálny denník východonemeckej komunistickej
strany. Všetko išlo v réžii Fielda. Po skončení vojny sa
všetko prevalilo a tajné služby Východu i Západu sa
smiali Dullesovmu poníženiu. Dulles však nebol z tých,
ktorý len tak ľahko zabúda. Po vojne v roku 1949 Field
pricestoval do Poľska s cieľom nájsť si vhodné zamest-
nanie. Mal obrovské skúsenosti, množstvo osobných
kontaktov na európskych politikov. Ako Američan však
bol podozrivý aj zo spolupráce so CIA. Paradoxne Ame-
ričania ho opačne podozrievali zo spolupráce s komu-
nistickými tajnými službami. Pôvodne chcel ísť do
Prahy. V Československu bol však na zozname podo-
zrivých osôb a tak víza nedostal. Poľské bezpečnostné
orgány v čase príjazdu Fielda do Poľska mu venovali
špeciálnu pozornosť. Tak sa dostal Field do hľadáčika

Josefa Swiatla. Pomocou operatívnych opatrení Swi-
atlo zistil, že Field sa stretáva často s Annou Duraczo-
vou, s ktorou sa zoznámil ešte vo Švajčiarsku.
Duraczová bola sekretárkou Swiatlovho šéfa kontra-
rozviedky Jakuba Bermana. Field ju požiadal, aby mu
vybavila u Bermana povolenie na prácu u Sovietov. V tej
dobe ohľadne Američanov tohto kalibru sa súhlas so-
vietskej moci vyžadoval. Swiatlo nenávidel Bermana
a hľadal na neho kompromitujúce materiály počas celej
svojej kariéry. Dozvedel sa o liste a začal robiť kroky
k odstráneniu Bermana. Swiatlo chcel obviniť Bermana

zo spolupráce s americkým
agentom. O Fieldovi vedel veľa
a tak by nebolo ťažké použiť aj
dôkazy. Swiatlo bol už vtedy
agentom CIA, a preto požiadal
americkú stranu o súhlas. Požia-
davka pristála na Dullesovom
stole a ten si okamžite uvedomil,
že prišla chvíľa jeho pomsty voči
Fieldovi, a že zároveň s pomocou
Swiatla sa môže pokúsiť vyvolať
prevraty v štátoch východnej Eu-
rópy a dosiahnuť, aby sa vymanili
spod vplyvu Sovietov. 

Swiatlo bol prekvapený, keď si
s ním schôdzku dohodol najvyšší
riadiaci orgán americkej strany.
Ten ho na základe Dullesovej po-
žiadavky informoval, že nebude
písať žiadne analýzy, ani informo-

vať o politickej alebo vojenskej situácii, ale bude odha-
ľovať „amerických agentov“ v straníckych štruktúrach
Poľska a iných východných štátoch Európy. S dôkazmi
si robiť starosti nemusí, tie obstarajú Američania. Bude
odhaľovať „trockistické“ spiknutie, financované Spoje-
nými štátmi, ktoré zasiahne nielen Poľsko, ale aj Bul-
harsko, Rumunsko, Československo a Východné
Nemecko. Bude hlásiť Berijovi (Stalinov minister vnútra
a riaditeľ NKVD), že Field je centrálnou osobou a orga-
nizátorom týchto spiknutí. Poukáže na Fielda, že viedol
počas vojny úspešnú špionážnu organizáciu vo Švaj-
čiarsku a že verboval funkcionárov komunistických
strán za amerických agentov a pripravoval ich na ob-
sadenie dôležitých postov v štátoch východnej Európy.
Swiatlo urobil čo mu bolo prikázané a poslal do Moskvy
túto informáciu.Moskva si samozrejme preverovala ta-
kéto informácie. Požiadala svojho agenta vo Washing-
tone o preverenie správy. Tento agent bol dublér
(pracoval pre dve strany). Američania prostredníctvom
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neho spracovali vierohodnú správu pre Rusov a potvr-
dili, že je to pravda. Správa bola napísaná tak, aby Rusi
cítili, že Field svojou činnosťou ohrozuje záujmy celého
východného bloku. V neprospech Fielda hovorila i sku-
točnosť, že v čase spolupráce so Sovietmi pred 2. sve-
tovou vojnou neposlúchol inštrukciu Moskvy o prevzatí
vedúceho oddelenia na americkom ministerstve za-
hraničia, ale odišiel do Ženevy. Stalin s Berijom uverili
tejto dezinformácii.

Stewart Steven doslova vo svojej knihe píše: “Pokiaľ
ide o Rusov, tí budú kŕmení takým obrovským spiknu-
tím, že se nim musia zadusiť. Na národy východnej Eu-
rópy sa znesie nová doba temna.
Pravda sa stane politickou škvrnou.
Lož nástrojom štátnického umenia.
Mučenie a vraždy budú na dennom
poriadku. Väznice sa naplnia ľuďmi,
ktorý celý svoj život zasvätili veci,
ktorá ich teraz zničila. Súdy sa
stanú hračkou druhoradých tyra-
nov. Taký majster ako Josef Stalin,
to Dulles vedel, na nič nezabudne“. 

Krycie meno operácie tak do-
stalo názov Operation Splinter Fac-
tor.

CELÁ RODINA ZMIZLA
Dňa 5. mája 1949 nastúpil Field

na palubu lietadla Air France, ktoré
smerovalo do Prahy. Dostal telefo-
nicky pozvánku na rokovanie
ohľadne jeho miesta docenta na
Karlovej univerzite, o ktoré sa už dávnejšie snažil. V re-
kordne krátkom čase dostal víza, pričom mu nebolo
vôbec podozrivé, že krajina, ktorá ho v minulosti odmi-
etala, zrazu otočila o 180 stupňov. Myslel si, že je to vý-
sledok snaženia jeho známej v Poľsku Duraczovej.
Jeho manželka Herta letela z Paríža do Ženevy, kde
chcela zlikvidovať domácnosť a hneď ako by to bolo
možné, pricestovať za manželom do Prahy. Dňa 11.
mája 1949 v hoteli Palace v Prahe Fielda vyhľadali
dvaja muži. Spoločne odišli z hotela a odvtedy bol Field
nezvestný.Herta chvíľu čakala, ale keď nedostávala ži-
adnu správu od manžela, obrátila sa na jeho brata Her-
manna Fielda, ktorý jej sľúbil, že jej pomôže. V júli
odleteli spolu do Prahy a pátrali po Noelovi Fieldovi. Nič
nezistili. Hermann mal povinnosti vo Varšave, a tak sa
dohodli, že keď vybaví veci, tak sa vráti do Prahy
a potom bude pokračovať za rodinou cez Londýn do
Ameriky. Dňa 22. augusta Hermann na letisku vo Var-
šave prešiel pasovou a colnou kontrolou. Do Prahy ani

Londýna však nepriletel. Jeho meno nebolo ani na zoz-
name cestujúcich. Jeho manželka Kate šla teda na
americkú ambasádu a nahlásila zmiznutie bratov Fiel-
dovcov. Herta zmiznutie tiež ohlásila v Prahe na ame-
rickej ambasáde dňa 25. augusta. Keď ju o deň neskôr
kontaktoval pracovník ambasády v hoteli Palace, bolo
mu oznámené, že Herta odcestovala. Zmizla aj ona.
Zdalo sa, že Fieldovci svoju úlohu dohrali. 

Pre Washington mali zohrať len druhoradú úlohu,
spočívajúcu v kompromitácii prvého tajomníka poľskej
strany Gomulku, ministra vnútra v Maďarsku Rajka, ná-
mestníka predsedu vlády Bulharska Kostova a ďalších.

Všetky strany tzv. východného bloku
boli síce z presvedčenia komunistic-
kými, ale chceli mať vzťahy na rov-
novážnej línii tak so Sovietskym
zväzom ako aj so západnými kraji-
nami. Nechceli byť satelitmi Stalina.
Neskôr sa zistilo, že v spolupráci
s československou políciou Fielda
zatkli v Prahe maďarskí policajti,
ktorí ho prepravili do Budapešti na
výsluch. Československá polícia
pôvodne bola proti tomu, ale na
osobné naliehanie ruského generála
Belkina nakoniec spolupracovala.
Hermanna Fielda na letisku vo Var-
šave osobne zatýkal Swiatlo. Denné
svodky z výsluchov Fieldovcov sa
stretávali u jedného z najbližších
spolupracovníkov Stalina generála

Belkina. Počas dlhých výsluchov sa preverovala činnosť
oboch bratov, ich prepojenie na tajné služby USA, na
množstvo špičkových predstaviteľov komunistických
štátov, ktorí mali tú smolu, že sa s nimi poznali. Hlavne
Noel mal obrovskú databázu stykov, ešte zo Švajčiar-
ska, ale aj neskôr keď sa otvorene hlásil ku komuni-
stom. Pre Stalina Field bol zaujímavý len z toho
pohľadu, do akej miery mohol vniesť rozkol do komu-
nistických štátov východnej Európy. Toto považoval za
skutočné nebezpečenstvo a tak keď Field vyslovil ne-
jaké meno, v tom okamihu osud toho človeka bol spe-
čatený. A tak sa v týchto štátoch začal hon na nič
netušiacich komunistov vo vysokých pozíciách. CIA vý-
datne napomáhala týmto udalostiam podsúvaním dez-
informácií potvrdzujúcich zradu týchto ľudí. 

ĽUDOVÝ SÚD ZASADÁ
Takto boli vytvorené predpoklady pre veľké komu-

nistické procesy 50. rokov, zinscenované Allanom Dul-
lesom a CIA a uskutočňované domácimi ľudovými
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súdmi pod dohľadom Stalina. Dňa 16. septembra začal
súd s László Rajkom v Maďarsku a ďalšími obvinenými
osobami. Na čestnej tribúne súdu sedel podplukovník
poľskej kontrarozviedky Swiatlo a americký špión, ktorý
na podnet Dullesa spustil celú súdnu mašinériu. Swi-
atlo tiež osobne vypočúval Fielda v Maďarsku k ziste-
niam jeho kontaktov s Poliakmi. Stewart Steven o tom
píše: „Paradoxnejšie to už ozaj nešlo. Americký agent
prehovára v maďarskom väzení ruského špióna, aby
priťažil poľským komunistom verným línii. Akcia Splin-
ter Factor obrátila svet. Na všetkých procesoch, ktoré
bežali vo viacerých komunistických štátoch vrátane
Československa bolo fascinujúce to, prečo obvinení
presvedčení komunisti na vysokých pozíciách sa na
súdoch dobrovoľne priznali k tomu čo neurobili, vrátane
špionáže proti vlastnej krajine.

Eugen Löbl, bývalý námestník ministra zahraničného
obchodu v Československu, docent a vedec, to objas-
ňuje takto:

„Bol zostavený text z otázok a odpovedí, ktoré mali
odznieť na súde. Učil som sa ho vo väzení. Všetko čo
človek zdedil po svojich predkoch, čo som si najviac
cenil, bolo vo mne vymazané. Cítil som sa vinný, že nie
som dosť silný, aby som odporoval teroru. Bol som cel-
kom normálnym človekom, až na to, že som prestal byť
človekom.“

Ešte výstižnejšie sa vyjadril Löblov spoluobžalovaný
Artur London: 

„Dva alebo tri dni pred súdnym konaním ma priviedli
do miestnosti, v ktorej sedel minister bezpečnosti Ba-
cílek. Povedal mi, že strana počíta s tým, že sa budem
držať svojej výpovede tak, ako je v spise zapísaná a že
krajina je vo vážnej situácii, že hrozí vojna a strana odo
mňa očakáva, že sa dám viesť národnými a straníckymi
záujmami. Ak nesplním tieto očakávania, neostalo by
to bez vplyvu na môj rozsudok. To ma utvrdilo, že keby
som niečo poprel alebo sa prehlásil za nevinného, tak
by mi aj tak neverili a jednoducho by ma obesili. Vedeli
sme, že medzinárodná situácia je napätá, že zúrila stu-
dená vojna a že imperialisti si môžu nájsť zámienku na
vyvolanie novej vojny. Ako uvedomelí komunisti sme si
nemohli vziať na svedomie, že sa staneme „objektív-
nymi komplicmi“ imperialistov.“ 

Zinscenované divadlo, na ktoré naletel Josif V. Stalin,
si žiadalo svoje obete. Tejto situácii v mnohom napo-
mohli aj západné médiá, ktoré vychvaľovali odsúde-
ných ako nositeľov novej národnej a modernej politiky,
čím vlastne utvrdzovali verejnosť v domnienke, že ob-
vinení sa skutočne dopúšťali špionáže. Dulles si dal na
dezinformačných podrobnostiach záležať. 

Podpredseda vlády Bulharska Trajčo Kostov sa brá-
nil. Nepodľahol manipulácii súdov, nepriznal sa k ab-
surdným obvineniam a na súde vyhlásil:

„Považujem za svoju povinnosť, ktorú mi ukladá
svedomie, prehlásiť pred týmto súdom a bulharským
ľudom, že som nikdy nebol v službách britskej tajnej
služby, že som sa nikdy nepodieľal na žiadnom spiknutí
a že som mal Rusko vždy v úcte a vážnosti.“ 

Kostov svojim vyhlásením rozpoltil bulharskú ve-
rejnú mienku. Viacerí začali o jeho vine pochybovať.
Preto ho štátna moc urýchlene v decembri 1949 obe-
sila. Svojim spôsobom zvíťazil, lebo rozzúrený Stalin
proces bral ako svoju porážku a sovietski poradcovia,
ktorí proces riadili, skončili na Sibíri. 

Poliaci sa rozhodli, že sa podobnej chyby ako Bulhari
v procese s Gomulkom, generálnym tajomníkom ko-
munistickej strany Poľska nedopustia. Viacerí Poliaci
obvinení zo špionáže, sediaci už viac mesiacov vo
väzení, medzitým spáchalo samovraždu. Poliaci dlho
nechceli Gomulku obviniť. Stalin však na tom trval.
Preto bol spracovávaný Gomulkov najbližší spolupra-
covník generál Spychalski. Ten ho nakoniec zradil. Go-
mulku tak odvolali z funkcie v roku 1948. Rozhodnutie
o jeho zatknutí padlo až v roku 1951. Swiatlo neváhal
ani s odstránením Spychalského. Nepotreboval svedka,
ktorý Gomulku neprávom obvinil. Osobne ho zatkol
v jeho dome. Spychalski sa však rozhodol, že Gomulku
nebude kompromitovať. Gomulka bol skoro dva roky
vypočúvaný, ale k ničomu sa nepriznal. Naopak obvinil
vtedajšieho prezidenta Bieruta a jeho kliku z kolaborá-
cie s nacistami. Gomulka vedel veľa, bol zásadový a ne-
bolo možné ho len tak obviniť. Mal mnoho zástancov
medzi Poliakmi. Stal sa tak symbolom poľskej nezá-
vislosti. Organizátori akcie Splinter Factor tak mali ne-
čakaný problém. Po jeho rehabilitácii sa Gomulka opäť
stal prvým tajomníkom strany v roku 1956. 

ČESKOSLOVENSKO
Allanovi Dullesovi sa dlho nedarilo rozpútať akciu

Splinter Factor v Československu. Preto americký špión
Swiatlo pracoval „nadčasy“ na pokyn svojich americ-
kých pánov, a v rokovaniach s československou rozvi-
edkou naliehal na odstránenie „amerických agentov“
v Československu z funkcií. Významne mu v tom po-
máhal stalinovec Matyas Rákosi, ktorý bol od roku
1949 generálnym tajomníkom maďarskej komunistic-
kej strany a náčelníkom výboru pre bezpečnosť štátu.
Tí, ktorí s jeho politikou nesúhlasili sa vysporiadal tak,
že nechal asi 2000 ľudí popraviť, 100 000 ľudí bolo
uväznených, 200 000 vlastných členov strany bolo vy-
lúčených. V septembri 1949 Rákosi napísal Gotwaldovi
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list, v ktorom ho informoval o začiatku súdneho kona-
nia s Rajkom. Uviedol, že budú zverejnené mená čes-
koslovenských predstaviteľov, ktoré boli zistené ako
západní špióni. Na Rákosiho zozname figurovali Vladi-
mír Clementis, minister zahraničných vecí, Artur Lon-
don, jeho námestník, Václav Nosek, minister vnútra,
Otto Šling, tajomník strany, Eugen Löbl, námestník mi-
nistra zahraničného obchodu a Ludvík Frejka, pred-
nosta národohospodárskeho odboru kancelárie
prezidenta republiky. Klement Gottwald po dlhom vá-
haní nakoniec pozval so Slánskym do Prahy ruských
dôstojníkov bezpečnosti Lichačeva a Makarova. Obaja
boli zásobovaní informáciami od Swiatla, o tom, že asi
stovka obvinených Poliakov, ktorá bola v spojení s Fi-
eldom sa vyjadrila, že centrom spiknutia bola Praha
a obvinila prominetných československých politikov zo
zrady. Zámery organizátorov akcie Splinter Factor
s Clementisom boli pôvodne iné. Clementis bol Slovák,
vo svete uznávaný diplomat a všeobecne obľúbený. Mal
byť získaný pre emigráciu, čoho dôsledkom by bolo za-
týkanie jeho politického okolia. Dulles počítal aj s kli-
nom vrazeným medzi Čechov a Slovákov s následným
oslabením štátu. Medzitým sa začal aj pohon na Ottu
Šlinga a jeho spolupracovníkov. Na základe vykonšt-
ruovaných dôkazov boli pozatýkaní. Clementis sa v ok-
tóbri 1949 zúčastnil Valného zhromaždenia OSN v New
Yorku. CIA na neho tlačila cez pracovníkov zahranič-
ných vecí USA, aby požiadal o azyl. Anglická SIS ho tla-
čila do pozície politického emigranta cez anglický
Foreign Office. Clementis na rokovaniach viedol rozho-
vory, ktoré boli medializované spôsobom, ako keby bol
pomaly nepriateľom Sovietskeho zväzu a Gottwalda.
Nechápal, o čo tu ide, a skoro denne musel telefonicky
Gottwaldovi dementovať nepravdy v americkej a ang-
lickej tlači. A komplot pokračoval. Švajčiarske noviny
uverejnili informáciu, že Clementis bude po svojom ná-
vrate zatknutý. Tentoraz túto informáciu musel demen-
tovať Gottwald. CIA potom otvorene kontaktovala
Clementisa a vyzvala ho k emigrácii. Clementis to od-
mietol a vrátil sa do Československa. Neskôr na zá-
klade udania Swiatla a Rákosiho bol Clementis v roku
1950 zbavený funkcie a v roku 1951 zatknutý. Z komu-
nistickej strany bolo vylúčených na základe obvinenia
z buržoázneho nacionalizmu 169 000 ľudí. Potom prišla
správa od Swiatla, že Hermann Field uviedol ako svoju
spojku Máriu Švermovú, vdovu po národnom hrdinovi
Jánovi Švermovi. Bola zatknutá a väznená 5 rokov.
V roku 1956 bola rehabilitovaná.

V lete 1951 bola situácia napätá a Dulles očakával,
že môže dôjsť k prevratu. V nemeckom Norimbergu boli

uvedené do pohotovosti české ozbrojené sily, ktoré boli
súčasťou medzinárodnej brigády, vytvorenej americkou
armádou. Allan Dulles považoval Slánskeho za jediného
človeka v Československu, ktorý mohol udržať Česko-
slovensko pod vplyvom Sovietskeho zväzu. Rozhodol
sa ho odstrániť. Pomohol mu v tom nemecký generál
Gehlen v službách CIA, ktorý na to použil svojho praž-
ského agenta akéhosi českého Swiatla. Neskoršiemu
obvineniu Slánskeho napomohlo aj to, že Šling a niek-
torí ďalší obvinení začali od svojej osoby odvádzať po-
zornosť smerom k Slánskemu dúfajúc, že ich koleso
monsterprocesov nezvalcuje. Z buržoázneho naciona-
lizmu bol tiež obvinený Bedřich Geminder, šéf medzi-
národného oddelenia ústredného výboru strany. 

Stalin však už začínal mať tušenie o vplyve CIA do
týchto záležitostí a preto odvolal z Prahy svojho po-
radcu Bojarského a napísal šifrovaný list Gottwaldovi
o tom, že dôkazové materiály ohľadne Slánskeho a Ge-
mindera sú nepostačujúce. Následne ho pozval na ro-
kovanie do Moskvy. Gottwald sa ospravedlnil zo
zdravotných dôvodov a poslal namiesto seba ministra
národnej obrany generála Čepičku, ktorý bol aj jeho
zaťom. Stalin odovzdal Čepičkovi list pre Gottwalda,
v ktorom sa písalo, aby vyšetrovania prebiehali ko-
rektne, keďže sa môže stať, že predkladané dôkazy
môžu byť provokáciou nepriateľa. Dva roky predtým
bol v Prahe zatknutý americký špión Otto Haupter, pra-
cujúci v českom oddelení CIA v Mníchove. Z obavy
o svoj život súhlasil so spoluprácou pre Sovietsky zväz.
Rusi ho prepustili. Haupter však po svojom návrate do
Mníchova všetko povedal CIA a tí sa rozhodli, že Hau-
ptera použijú pre likvidáciu Slánskeho. Haupter ozná-
mil v novembri 1951 Rusom, ktorí si mysleli, že
pracuje pre nich, že Slánskeho chce dostať CIA z Čes-
koslovenska, pričom vykonávateľom má byť priamo
on. Stalin na základe toho požiadal Gottwalda o oka-
mžité Slánskeho zatknutie cez svojho zástupcu Miko-
jana, ktorý prišiel do Prahy. Gottwald Stalinovi
odporoval a povedal, že nemá dostatočné dôkazy na
jeho zatknutie. Dulles preto v Mníchove rozohral partiu
cez českých emigrantov a amerických špiónov, ktorí
vedome zásobovali informáciami o emigrácii aj sovie -
tsku ambasádu. Z času na čas púšťali aj do médií vy-
myslené informácie zo „zaručených zdrojov“. A tak
v novembri 1951 Gottwald z ťažkým srdcom nariadil
Slánskeho zatknutie. Po oslave u Antonína Zápotoc-
kého, keď sa Slánský vracal, bol vo svojom dome aj
s manželkou zatknutý. 

20. novembra r. 1952, presne rok po zatknutí sa ocitli
na lavici obžalovaných Rudolf Slánský, bývalý ústredný
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tajomník Komunistickej strany Československa a pod-
predseda vlády, Bedřich Geminder, bývalý vedúci med-
zinárodného oddelenia ústredného výboru
komunistickej strany, Ludvík Frejka, bývalý prednosta
národohospodárskeho odboru kancelárie prezidenta
republiky, Josef Frank, bývalý zástupca ústredného ta-
jomníka KSČ, Vladimír Clementis, bývalý minister za-
hraničia, Bedřich Reicin, bývalý námestník ministra
obrany, Karel Šváb, bývalý námestník ministra štátnej
bezpečnosti, Artur London, bývalý námestník ministra
zahraničných vecí, Vavro Hajdů, bývalý námestník mi-
nistra zahraničných vecí, Eugen Löbl, bývalý námestník
ministra zahraničného obchodu, Rudolf Margolius, bý-
valý námestník ministra zahraničného obchodu, Otto
Fischl, bývalý námestník ministra financií, Otto Šling,
bývalý krajský tajomník KSČ v Brne, André Simon, bý-
valý redaktor Rudého práva. Boli obvinení zo špionáže,
vlastizrady a ďalších vykonštruovaných trestných činov.
Vavro Hajdů, Artur London a Eugen Löbl boli odsúdení
na doživotie. Všetci ostatní dostali trest smrti. Popravy
boli vykonané 3. decembra 1952.

Už o pár mesiacov ich na večnosť nasledoval Stalin
aj Gottwald. So Stalinom „zomrela“ aj akcia Splinter
Factor a jedna z najväčších zločineckých akcií v réžii
USA, CIA a Dullesa osobne. Poľský zradca a zločinec
podplukovník Swiatlo splnil svoju úlohu a 21. decem-
bra 1953 ušiel na Západ. Od marca 1954 každú noc
rozprával o svojom poslaní v špionážnom rádiu Slo-
bodná Európa.

Vo východných štátoch sa opätovne otváralo státi-
síce prípadov, nevinní ľudia boli prepúšťaní z väzenia
a rehabilitovaní. Rodina Fieldovcov dostala odškodné,
a bola prepustená z maďarskej väzby. Noel Field
s manželkou sa rozhodli zostať v Maďarsku. Nechceli
sa vrátiť do krajiny, ktorá ich hrubo zneužila pre svoje
vražedné ciele. 

Allan Dulles, jeden z najväčších zločincov svojej
doby, odišiel z funkcie v roku 1961 po debakli v Zátoke
svíň. Z funkcie bol odvolaný Johnom F. Kennedym. Po
atentáte a vražde prezidenta Kennedyho sa stal členom
vyšetrovacej Warrenovej komisie. Organizátori vraždy
Kennedyho zo CIA a FBI si nemohli nájsť lepšieho člo-
veka na zakrytie tohto zločinu. Zomrel v roku 1969. 

Akcia Splinter Factor je jedna z najtemnejších strá-
nok americkej chobotnice CIA, zločineckej organizácie,
ktorá sa dodnes vymyká spod kontroly amerického
kongresu a od skončenia 2. svetovej vojny ma na sve-
domí množstvo zločinov po celom svete. Používa však
oveľa sofistikovanejšie metódy boja na ovládnutie
sveta, zneužíva miliardy dolárov daňových poplatníkov

USA na ciele v rozpore s medzinárodným právom. Ich
činnosť možno s čistým svedomím porovnať s neofa-
šistickými metódami a bezohľadnosťou voči blížnemu.
Svojou povahou sú korporátnou zločineckou organizá-
ciou. 

CIA je v podstate riadená zo zákulisia americkej po-
litiky tzv. “neviditeľnými silami“, o ktorých sa vie, že exi-
stujú, ale každý sa ich bojí. Ak by sa niekto pokúsil
o demokratizáciu a očistu CIA, riskoval by kariéru,
stratu svojich práv, bol by spoločensky i profesne zne-
možnený s obrovským rizikom straty života.

Obrovské tragédie koncom 40. a začiatkom 50.
rokov sú dnes tzv. mainstreamom označované ako ko-
munistické zločiny. Treba však poznamenať, že spúš-
ťačom týchto udalostí boli zločinci v OSS, SIS, CIA
s Dullesom na čele. Išlo o do všetkých podrobností pre-
pracovanú diverznú akciu, namierenú proti východným
štátom Európy. Je vysoko pravdepodobné, že bez zor-
ganizovanej akcie Splinter Factor by nebolo došlo
k týmto tragickým udalostiam. Smrťou Josifa Vissari-
onoviče Stalina by sa politické napätie vo východných
štátoch zmiernilo, a vývoj by mal iný priebeh. Main-
stream si však tieto dejinné udalosti nevšíma. Museli
by obviniť USA a iné západné krajiny z organizácie tejto
vražednej akcie, a to sa im do „krámu“ nehodí.

***************************************************
Poznámka editora Vladimíra Stwory:
Existuje vůbec v moderní historii nějaká špinavá

událost, ve které by neměly prsty USA anebo Izrael?
31. 7. 2020
Zvědavec
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Vykonstruovaný soudní proces
s Julianem Assangem
Krutá pseudosoudní fraška

THOMAS SCRIPPS

Nedávné slyšení v Londýně ukázalo, pokud bylo ně-
jakého dalšího důkazu zapotřebí, že trestní řízení s Ju-
lianem Assangem je ostudný a ponižující
vykonstruovaný soudní proces, který má dostat ne-
vinného muže do vězení nebo do cely smrti kvůli tomu,
že odhalil zločiny amerického imperialismu.

Soudní řízení bylo naprosto zpackané. Assange
nebyl na začátku přiveden do video místnosti, aby se
připojil k řízení; američtí žalobci byli špatně informo-
váni o čase slyšení, takže se nedostavili včas; do
soudní síně byl umožněn přístup pouze pěti pozoro-
vatelům; žádným novinářům a právním pozorovate-
lům, kteří se snažili poslouchat slyšení z dálky, nebyl
povolen vstup.

Assangeovi, světově nejproslulejšímu politickému
vězni, byl od března 2020 odepřen přístup k jeho práv-
níkům, od té doby neviděl svou rodinu, ani své děti.

Nejodpornějším a do nebe volajícím opatřením bylo
to, že pouze dva dny před tímto slyšením americké
ministerstvo spravedlnosti, jehož hlavou je pravicový
a autoritářský ideolog William Barr, vydalo proti As-
sangeovi zcela nové obvinění, které si obviněný do-
konce ani nemohl před tímto slyšením přečíst.

„Zdá se, že americká vláda chce pokaždé změnit
obvinění, když se sejde soud, avšak bez toho, aby tyto
důležité dokumenty viděla obhajoba, nebo sám Ju-
lian,“ uvedla šéfredaktorka WikiLeaks Kristinn Hrafns-
sonová.

Méně než 24 hodin před zahájením závěrečného
procesního jednání a méně než čtyři týdny před ob-
novením extradičního řízení podepsal Barr novou
33stránkovou žádost, aby byl Assange převezen ze
Spojeného království do USA.

Náhradní obžaloba, na níž je založena nová žádost
o extradici, byla vydána 24. června, avšak američtí
státní zástupci ji odmítli potvrdit v průběhu dvou sly-
šení, 30. června a 28. července, tedy přesně v době,
kdy by měla být předložena v britském soudním ří-
zení.

Nová žádost o extradici byla podána poté, co As-
sangeův tým právníků předložil všechny své důkazy.

Obhajoba prohlásila, že pokud se bude pokračovat na
základě nového obžaloby, bude se to v podstatě rovnat
zneužití řádného procesu. Soudkyně Baraitserová tuto
žádost obhajoby zamítla, místo toho umožnila, aby si
požádali o odložení jednání.

Assangeův tým právníků nyní čelí rozhodnutí, zda
akceptovat další sabotáž případu svého klienta, nebo
prodloužit ohrožení jeho života pobytem ve vězení po
dobu několika dalších měsíců.

Přestože pandemie COVID-19 řádí i v britském vě-
zeňském systému, Assange zůstává ve věznici Bel-
marsh. Lékařští odborníci, kteří ho vyšetřovali, tvrdí,
že jeho zdraví se neustále zhoršuje, a že by mohl ve
vězení zemřít.

Nové obvinění zvětšuje rozsah toho, co je označo-
váno jako trestná činnost. Obvinění z neoprávněného
zveřejnění informací o obraně předtím Assangeho ob-
viňovalo jednoduše ze zveřejňování válečných záz-
namů z Afghánistánu a Iráku a kabelogramů
ministerstva zahraničí na internetu. To bylo nyní roz-
šířeno o distribuování dokumentů, například do jiných
mediálních organizací.

Blízcí spolupracovníci Assangeho - Sarah Harriso-
nová, Jacob Applebaum a Daniel Domscheit-Berg, bý-
valý zaměstnanec WikiLeaks - byli také vybráni za cíl
jako „spoluspiklenci“. Úsilí spojené s pomocí získat
pronásledovanému informátorovi (Edward Snowden)
azyl nebo dokonce mluvit na jeho obranu je krimina-
lizováno, stejně jako nejobecnější prohlášení na pod-
poru transparentnosti vlády.

Z těchto podrobností jasně vyplývá, že zatímco byl
Julian Assange izolován ve vězení a nemohl se setkat
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se svými právníky, americká vláda budovala případ ex-
tradice a rozšiřovala rozsah vendety proti všem oso-
bám, které pomohly WikiLeaks odhalit pravdu a sdělit
ji celému světu.

Julian Assange, který čelí 175 letům ve federálním
vězení za to, že odhalil válečné zločiny USA v Iráku
a Afghánistánu, které si vyžádaly desítky tisíc životů,
je pronásledován v rámci mezinárodního úsilí vlád-
noucí elity kriminalizovat informátory, novináře a po-
litický disent.

Státní spiknutí proti Julianu Assangeovi je hlavní
součást nepřetržité ofenzivy proti demokratickým prá-
vům, zaměřeným na pracující třídu. Assangeův zločin
v očích jeho pronásledovatelů je to, že odhalil imperi-
alistické válečné zločiny a diplomatické intriky, což vy-
volalo masovou opoziční náladu po celém světě.

Nové obvinění sestavil Barr, který se šest dní před-
tím objevil ve vysílání Fox News, kde veřejně odsoudil
široký zástup Trumpových politických oponentů, které
označil za revolucionáře a bolševiky, odhodlané zbořit
systém. Barr podporuje skutečný rozsah Trumpových
plánů na zavedení prezidentské diktatury.

Tento vývoj je palčivým obviněním všech politických
sil, které buď mlčely, nebo podporovaly Assangeovu
perzekuci. Jde o Demokratickou stranu ve Spojených
státech, která vedla útok proti WikiLeaks v rámci neo-
mccarthyovské protiruské kampaně. Demokratičtí
kandidáti ve volbách, které proběhnou v roce 2020,
Joe Biden a Kamala Harrisová, jsou nadšenými účast-
níky této reakcionářské a antidemokratické vendety.

Pokud jde o liberální média, v jejichž čele jsou Gu-
ardian a New York Times, ta předhodila Assangeho
vlkům. Za vše mluví to, že žádná velká zpravodajská
organizace v USA se ani neobtěžovala tím, aby podala
zprávy o včerejším slyšení. Ani žádné pseudolevicové
časopisy, jako je Nation nebo Jacobin, neinformovaly
o útoku na základní práva, k němuž došlo v londýnské
soudní síni.

Jak se dalo očekávat, samozvaní socialisté Bernie
Sanders, Jeremy Corbyn, Alexandria Ocasio-Cortezová
a Rashida Tlaibová se k včerejší pseudosoudní frašce
vůbec nevyjádřili.

Politická zodpovědnost za schopnost Trumpovy ad-
ministrativy v USA a Johnsonovy vlády ve Velké Británii
pokračovat ve společném úsilí umlčet Assangeho spo-
čívá na celistvém pseudolevicovém bratrstvu, které se
postavilo proti Assangeovi, opětovně použilo očerňo-
vání a lži ministerstva zahraničí, Pentagonu a CIA o fa-
lešném obvinění ze Švédska, neschopné redigovat,
a další lži.

Účastníci oficiální kampaně kolem WikiLeaks, kteří
se snaží směrovat Assangeovu obhajobu k britské la-
bouristické “levici“, odborovým byrokratům a hlav-
nímu perzekutorovi Assangeho, tj. Demokratické
straně ve Spojených státech, se dopouštějí politického
podvodu, který brání skutečnému hnutí za osvobození
Assangeho.

Webová strana World Socialist Web Site opět vyzývá
k tomu, aby mezinárodní dělnická třída obhajovala Ju-
liana Assangeho. Dělnická třída si musí ujasnit zá-
kladní spojitost mezi perzekucí Assangeho, obranou
demokratických práv a bojem proti kapitalistickému
systému, který vhání svět do války a barbarství.

Boj za osvobození Assangeho je neoddělitelný od
mobilizace masového politického hnutí v boji za soci-
alismus proti imperialistické válce, sociální nerovnosti
a tendencím diktátorských forem vládnutí.

Komentář The show trial of Julian Assange: A cruel
and pseudolegal farce vyšel 15. 8. 2020 na ICH. 

Překlad Zvědavec. 20. 8. 2020 

Poznámka editora Zvědavce Vladimíra Stwory
Neuvěřitelná fraška kolem stíhání Assangeho pře-

kročila už všechny možné meze trapnosti, ubohosti,
pomstychtivosti, malosti a křupanství současných zá-
padních režimů. Tohle by si nevymyslel ani William
Shakespeare, ani Christian Andersen. Ten napsal krás-
nou pohádku Císařovy nové šaty. Možná by neškodilo
si ji připomenout.

*******************************
Z diskuze ke článku
Frank51 89.?.?.? 20. 8. 2020 14:06
To je ta americká "demokracie" v praxi.
Každý normální jedinec přece dávno ví, co jsou

Američané a jejich poskoci za svině.
********************************
coinageboy 172.?.?.? 20. 8. 2020 20:06
Jen Tak na Okraj
Pojem "dělnická trida" odrazuje - spousta lidí na

to kouká z hora. Ovšem musíme si uvědomit, že v šir-
ším pojetí - jestli jste ředitel, primář ve fakultní ne-
mocnici, ekonom, inženýr, nebo prodáváte v obchodě
etc…, pokud musíte makat, abyste se uživili, tak jste
dělníci.

*******************************
Rudolf K 2a0b.?.?.? 22. 8. 2020 1:11
Tržiště Juliana Assange
Navrhuji přejmenovat Tržiště na Malé Straně, kde

stojí americká ambasáda, na Tržiště Juliana Assange.
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Bol Václav Havel eštebák
či agent vplyvu?
PAVOL JANÍK

Uplynulo 30 rokov od známej aféry Bartončík,
ktorú objektívne treba pokladať skôr za aféru
Havel, pretože vtedajší komunistami zvolený pre-
zident Václav Havel hneď v zárodku demokratic-
kého systému flagrantne ukázal, že v novej ére
nepôjde o súťaž programov, ale podrazov. 

Pripomeňme si základné fakty. Josef Bartončík
sa v rámci politických zmien po 17. novembri 1989
stal predsedom ČSL (Československá strana li-
dová), ktorá si doplnila názov na KDU-ČSL (Křes-
ťanská a demokratická unie –
Československá strana li-
dová). Tesne pred voľbami
v júni 1990 (počas predvoleb-
ného moratória) námestník fe-
derálneho ministra vnútra Jan
Ruml vystúpil vo vtedy jedinej
(teda monopolnej) Českoslo-
venskej televízii s tvrdením, že
J. Bartončík bol za socializmu
tajný spolupracovník Štátnej
bezpečnosti. 

V afére sa vehementne
osobne angažoval prezident
Václav Havel (mimochodom –
sám vedený v evidencii ŠtB
ako kandidát tajnej spolu-
práce), ktorý vyhlásil, že prípad bol zverejnený
preto, lebo mu J. Bartončík sľúbil, že sám odstúpi,
čo však obvinený politický konkurent poprel. Pre-
zidentove slová potvrdzovali J. Ruml a prezidentov
poradca Jiří Křižan (tiež sám vedený v evidencii
ŠtB ako kandidát tajnej spolupráce). Navyše o tom,
že išlo o cieľavedomý podraz, svedčí skutočnosť,
že stretnutie Václava Havla s Josefom Bartončíkom
sa údajne konalo iba medzi štyrmi očami. Vzhľa-
dom na počet svedkov bolo tých očí a uší akosi pri-
veľa.

Strojcovia aféry dokonca nechali na tlačovej
konferencii vystúpiť aj dôstojníka ŠtB, ktorý mal za
socializmu v pôsobnosti kontrarozviedkovú
ochranu politickej strany ČSL, čo sa vo výsledku
tiež obracia proti Václavovi Havlovi a jeho spoloč-

níkom, pretože to jednoznačne poukazuje na ich
prinajmenšom dobré vzťahy, teda presnejšie pove-
dané tesnú spoluprácu s ŠtB.

Jednoducho – tzv. aféra Bartončík bola prie-
hľadná špinavosť Václava Havla a spol. s cieľom
poškodiť politickú konkurenciu už v prvých demo-
kratických voľbách vo vtedajšom Československu.
Odvtedy sa z politických špinavostí stala v našej
federácii a po jej rozdelení v oboch nástupníckych
republikách základná športová disciplína. Tridsať-

ročné skúsenosti potvrdili, že programy a slogany,
nemajú nič spoločné s realitou a zodpovedajú zná-
mej anekdote, že nikto vám nemôže dať to, čo vám
my môžeme sľúbiť.

Navždy zostane záhadou, či bol Václav Havel eš-
tebák, disident alebo agent vplyvu, pričom treba
zdôrazniť, že uvedené možnosti sa navzájom vôbec
nevylučujú, ale naopak sa súbežne veľmi vhodne
dopĺňajú. V tejto súvislosti je azda vhodné širšej či-
tateľskej verejnosti vysvetliť, že agent vplyvu je člo-
vek vo významnom postavení, ktorý využíva svoju
pozíciu na ovplyvňovanie verejnej mienky alebo
prijímanie rozhodnutí, aby sa dosiahli výsledky
v prospech krajiny, ktorej spravodajská služba ho
riadi.

7. 7. 2020
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Je to k nevíře, brzy to bude už 31 let, co jsme
prožili nečekaný převrat roku 1989. V novodobé
historii mu předcházela hrůzostrašná první svě-
tová válka, pak ještě strašnější světová válka
druhá. A pak přišla ještě „válka studená“. Bylo
to nepřátelské měření sil mezi kapitalistickým
Západem a socialistickým Východem. Trvala
zhruba 40 let a skončila pádem socialismu v ze-
mích Východního bloku. Stalo se tak i u nás. 

Před 31 lety nastal u nás mocenský převrat
a s převratem se otevřela brána představ o ne-
tušené historické změně. Věřili jsme, že teď už
konečně přijde trvalý světový mír a zavládne
svoboda a spravedlnost mezi lidmi i mezi ná-
rody. Tuto změnu jsme s důvěrou očekávali. Ale
ukázalo se, že marně. Jen slibů jsme se dočkali.
Slibů pravdy a lásky, slibů svobody a demokra-
cie, a slibů vší možné prosperity a blahobytu. Ale
to, co se skutečně dálo, přinášelo jen neuvěři-
telné události, které byly nadějím a očekáváním
na hony vzdáleny. Přinesly jen neradostná zkla-
mání. 

Sám první popřevratový prezident Václav Havel
způsobil nepředvídatelné skutečnosti. Sám jeho
vstup do čela státu je obestřen mnoha nevysvět-
lenými záhadami. Ale co horšího, on ve své
funkci nedovedl udržet a uchránit to hlavní, co
mu bylo svěřeno, Československo, demokratický
stát Čechů a Slováků. Československá republika
vznikla jako šťastný a hrdý výsledek našeho od-
boje za první války světové. S mnoha dalšími
obětmi a s výsledným pocitem vítězství našeho
druhého odboje slavila republika své osvobození
a těšila se z obnovy po 2. světové válce. Po
40letém zmařeném pokusu o budování socia-
lismu nastoupil nový prezident Havel jako před-
stavitel obnovy kapitalismu. 

K historickému odkazu naší vlasti nebyl, jak se
ukázalo, nijak citově vázán. Dokonce bez lítosti
souhlasil s rozdělením tehdejšího Českosloven-
ska, s neblahou změnou, při níž z jednoho fede-
rativního státu vznikly samostatné státy dva.
Neviděl v tom žádnou historickou ztrátu ani ci-
telné mezinárodní oslabení obou zemí, přestože
se octly se zřetelem na geopolitickou situaci na
řádově nižší úrovni.

Zbytkový český
stát pak vystavil
svou nepochopi-
telnou omluvou
a vstřícností otev-
řenému útočnému
r e v a n š i s m u
Němců, kteří byl
odsunuti po válce
z českého pohraničí. Jako by nebylo německých
antifašistů, orientoval se právě na odsun a na
přesídlení, byť k němu došlo rozhodnutím vel-
mocí a v rámci smluvního poválečného uspořá-
dání Evropy. Ti odsunutí tvořili (byť početnou)
menšinu v pohraničí předválečného Českoslo-
venska, a s nástupem fašismu v Německu se
stali protistátními rozbíječi. Chtěli, jak hlásala je-
jich protistátní propagandistická kampaň ve 30.
letech, chtěli se vrátit do své vlasti, do Německa.
Do Německa chtěli patřit i za cenu zničení celého
Československa. Podařilo se jim to. Mnichovskou
dohodou dosáhli rozbití Československa a připo-
jení jeho pohraničí k Říši. Od Adolfa Hitlera za to
obdrželi celkem 1,162.617 medailí. Ty medaile
putovaly skoro do každé německé rodiny v čes-
kém pohraničí. Hitler neváhal vyznamenat „sou-
kmenovce“ za zásluhy o rozbití státu, který byl
Třetí říši na překážku. Podle nacistického pře-
svědčení neměli Češi na území, na které si
Němci dělají nároky, co pohledávat. Tady, podle
jejich mínění, kterým se netajili, nesmí zůstat ani
jediný Čech. 

Poválečné rozhodnutí velmocí o vysídlení ně-
mecké menšiny sledovalo princip denacifikace,
demilitarizace a demokratizace. Důraz byl polo-
žen na to, aby se v budoucnosti nemohla rozpou-
tat agresivní válka na podnět zmanipulované
národnostní menšiny. Aby se zabránilo zmanipu-
lované menšině dát podnět k agresi. Aby se udá-
losti nástupu fašismu a rozbití Československa
nemohly opakovat. 

A jaký postoj zaujal náš prezident 45 let po
válce? Náš prezident Havel překvapivě a k úžasu
většiny národa podpořil revizionisty, odmítající
výsledky 2. světové války a kompromitoval spo-
jence. Oživil problémy z dávna, zaslepil občany

Ke 31. výročí
STANISLAVA KUČEROVÁ

Fo
to

 J
an

 P
ol

áč
ek

Lipa_03_2020_LIPA  04.11.20  17:59  Stránka 79



a zabránil jim chápat, co se děje dnes. Bylo od
té doby podáno bezpočtu svědectví o tom, komu
sluší omluva. 

Přemnoho pamětníků protestovalo proti falšo-
vání dějin. Uvedu jen jeden projev zoufalého ne-
souhlasu, projev příslušníků prvorepublikové
Pohraniční finanční stráže z roku 1993.

„Z vlastní zkušenosti víme, že odsun němec-
kých fašistů a jejich pomahačů v poválečném ob-
dobí se nijak nedotkl těch Němců, kteří mohli
prokázat (a prokázali) svoje antifašistické smýš-
lení. Zejména proto jich zůstalo v českém pohra-
ničí na 250.000. Teprve Vy, pane prezidente, jste
vnesl mezi nás nejistotu. Hovořil jste o jakési ko-
lektivní vině a její nepřípustnosti, o amorálnosti
odsunu a o pocitu křivdy a hanby, kterou prý při
zmínce o odsunu fašistů z našeho území pociťu-
jete. Domníváme se, že jste projevil naprostou
neznalost historických událostí a jejich souvis-
lostí, že zaměňujete příčinu a následek a jedno-
stranně hodnotíte situaci, která by při
eventuálním vítězství německého Reichu v druhé
světové válce vedla k likvidaci našeho národa,
a nejen jeho. Soudíme, že nejvyšší představitel
České republiky nemůže nedbat na skutečné dě-
jiny a jejich průběh. Nemáte právo hovořit naším
jménem. Zklamal jste naše očekávání. Vyzýváme
Vás, abyste na svou funkci rezignoval. Požadu-
jeme Váš odchod.“ (Z pozůstalosti Karla Kolína.) 

Na rozdíl od zakladatelských prezidentů, pre-
zidenta Osvoboditele Tomáše G. Masaryka a pre-
zidenta Budovatele Eduarda Beneše, si
popřevratový prezident Havel samostatného su-
verénního státu nijak necenil. Ale nevážil si ani
našeho národa. Aniž by respektoval rozdíl mezi
nacionalismem a vlastenectvím, odsoudil lásku
k národu jako inferiorní touhu příslušet ke stádu
či smečce, vlast označil za dvorek, noru a nevět-
raný pelech, semeniště šovinismu, provinciona-
lismu, skupinového egoismu, xenofobie
a rasismu a – specielně v našich podmínkách –
jako projev krátkozrakého sebeničivého čecháč-
kovství. Popřevratový prezident výrazně přispěl
ke vstupu České republiky do Severoatlantické
aliance – NATO (roku 1999) a do Evropské unie –
EU (roku 2004, toho data už se ale nedožil). 

V době války v Kosovu souhlasil s bombardo-
váním Srbska a označil je za humanitární. Pod-
poroval projekt protiruského radaru na našem
území. I tady byla jeho politika jednostranně ori-

entovaná a podřízená silám Západu v jejich boji
o světovládu. Vidíme, že všechny nectnosti stu-
dené války se po roce 1989 vrátily, jen v opač-
ném gardu. (A snad ještě ve výraznější podobě,
třeba v té či oné spoluúčasti na armádních mi-
sích Západu v Afghánistánu, v Iráku, v Libyi,
v Sýrii apod.)  

A co se v uplynulých letech po převratu dálo
uvnitř nového státu? Spisovatel Jan Trefulka to
svého času popsal velmi výstižně: „Všemocná
ruka svobodného trhu se v ničem neosvědčila,
způsobila stamilionové škody, doširoka se otev-
řela podvodníkům všeho druhu, tunelářům
a chamtivcům bez svědomí. Převálcovala kulturu
konzumními produkty, hloupou privatizací tele-
vize, rezignací na státem podporovanou filmovou
tvorbu, odprodejem tisku zahraničním majitelům,
tvrdě zaměřeným na komerci, mocným bulvárem,
výrazným a trvalým zhoršováním kultury lidských
vztahů. Privatizace se ocenila jako by byla jedinou
zárukou rozvoje ve všech oborech lidské činnosti,
bez ohledu na úpadek duchovních aktivit
a mravů, i v politice. Povědomí národní identity se
rozplynulo v záplavě akčního braku, romantic-
kého kýče a nechutných reality show. Přehlédlo
se, že demokracie potřebuje demokraty a že chybí
inspirace k spolupráci, navazující na ideje, na
nichž stát Čechů a Moravanů (i odpojených Slo-
váků) vznikal.“ (Salon/Právo, 21.9.2006)

Dodejme, že jen pochybní zbohatlíci, tuneláři
a podvodníci, restituenti a privatizátoři mohou
být vděčni za vítězství “Pravdy a lásky nad lží
a nenávistí“. Většina národa zažívá pocity exi-
stenční nejistoty, ztráty perspektiv a nárůst sta-
rostí. Ekonomický úpadek jako následek
rozprodeje a rozdání národního bohatství je bez-
útěšný. Jakákoli konkurence na naší straně byla
bezohledně likvidována. Tak jen namátkou. Byla
zrušena výroba světoznámých motocyklů, výroba
osvědčených aut byla převedena do zahraniční
firmy a proměněna v pouhou montáž. Zrušena
byla výroba kvalitní nerezové oceli na Kladně.
Padla i brněnská Geofyzika, jeden ze 3 špičko-
vých ústavů světa pro hledání vody, ropy a ne-
rostného bohatství vůbec. “Král privatizace“ nás
připravil i o naši námořní flotilu. Řadou odešly
i všechny významné podniky jiné. Buď zmizely
zcela nebo se octly v rukou zahraničních maji-
telů. Vždyť ani voda pramenící na našem území
nám nepatří. I ta je v cizích rukou.
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Tunelování a rozkrádání podniků a bank ma-
nažery, kteří jsou dobře placeni, a jejichž podivné
obohacování je jen těžko dokazatelné, vede
k růstu dobře utajených ziskuchtivých mafií. Kri-
minalita, korupce a prostituce narůstá v celé
společnosti. Dokonce i u školáků. Smysl života
u mnoha lidí se soustřeďuje na otázku, jak získat
peníze, jak dobře vydělat. A morálka? Ta neexis-
tuje. Slyšela jsem od studentů: „Není žádné
dobro a zlo. Jsou jen dobré a špatné obchody.“

Připojili náš stát k světovému odmítání sociální
spravedlnosti a k přijetí globální polarizace neu-
věřitelné míry bohatství a chudoby. Situaci celého
světového společenství i každého jedince dnes
komplikuje a ztěžuje hrozivá epidemie corona-
viru. Vypukla počátkem roku 2020. Jde o zlo-
věstný případ nevídané světové krize. Krize ze
záhadných příčin a se zá-
hadnými důsledky a ná-
sledky. Jsou o tom různé
teorie, i tzv. konspirativní.
Zapůsobily tu přírodní vlivy
jako kdysi, když řádil mor
nebo cholera? Vyvolal epi-
demii lidé svými pokusy
v laboratořích? A šlo o ne-
chtěný únik nebezpečného
viru nebo o něčí strategický
záměr? Nevíme. Ale světem
se šíří nová, neznámá a ne-
tušená epidemie. Přináší ne-
předvídané následky na lidském životě a zdraví,
na výrobě, obchodu i dopravě a ve všech spole-
čenských aktivitách materiální i duchovní povahy.    

Tady se otvírá i nový, dříve neznámý problém.
Jak řešit uspořádání a vedení státu v podmín-
kách globální epidemie? 

V době po roce 1989 je od počátku obtížné
ustavit a udržet skutečnou, a ne pouze formální
demokracii. Vládne se pod praporem neolibera-
lismu, který se vynořil a postupně prosadil v ze-
mích Západu od 70. - 80.  let minulého století.
Nese s sebou velebení a adoraci neomezené svo-
body, kult svobody bez řádu a bez odpovědnosti.
Jen neviditelná “ruka trhu“ má rozhodovat mezi
všemi, kteří podnikají a bohatnou. Nová svoboda
vtrhla mocně zvláště do peněžního trhu s nebýva-
lou změnou v nabývání zisku. Nevydělává se jako
dříve na práci. Bohatne se nesrovnatelně více na
všech potřebách člověka i v jeho volném čase, od

rána do večera, a od večera do rána, od narození
k pohřbu, celoživotně a celosvětově, globálně. A co
je zvláště důležité: Peníze dělají peníze bez ja-
kýchkoli regulí, bez právního a mravního omezení.
Nejvýnosnější jsou lichvářské úroky z půjček
a z dluhů. Propast mezi bohatými a chudými se
stále více prohlubuje a rozšiřuje. Mluví se o nůž-
kách, které se neuvěřitelně rozevírají. Takovou ne-
rovnost svět ještě neviděl.

K nám přišel neoliberalismus o 20 let později,
s převratem v roce 1989. Ale stejně jako na Zá-
padě i u nás byl dosavadní sociocentrismus (ori-
entace na společnost) a normocentrismus (ohled
na pravidla, normy, psanou i nepsanou morálku)
vystřídán egocentrismem (sebestřednost, sebe-
prosazování, hedonismus a osobní požitek jako
smysl života). 

Vidíme, že demokracii v národním státě za časů
globalizace nejvíce podemílají nadnárodní korpo-
race, monopoly, tzv. neziskové organizace a hnutí
rozmanitých menšin. Disponují zjevnými i skry-
tými podporami a dotačními zdroji, a svým půso-
bením překážejí jakémukoliv národnímu
a společenskému konsensu. Nepodléhají kontrole
demokratických vlád ani mezinárodního práva
OSN. Větší část veřejného prostoru ovládají me-
diálně, reklamou, lobbováním i dobře zavedeným
uplácením. Zvláště zajímavé jsou směry a hnutí,
které halasně a rafinovaně protestují proti údajné
diskriminaci. Jsou to všelijaké módní fragmenty
multikulturalismu, genderismu, sexismu, femi-
nismu apod. Poznáváme v nich jakési samoú-
čelné odbočky a odštěpky hodnotových orientací
současné euroamerické civilizace. Neváhají orga-
nizovat ani protivládní protestní akce. Jsou to
směry a skupiny společenské disgrese, anarchie. 
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Jejich představitelé a mluvčí jsou matoucím
způsobem, často hanlivě a nepravdivě označo-
váni jako neomarxisté. Prý proto, že jsou proti
něčemu a marxismus také byl proti něčemu. Ale
odpovídá to logice? Všichni, kdo jsou proti čemu-
koli, oponenti nejrůznějších skutečností, směrů
a věr patří do jedné skupiny? A ta skupina po-
nese jméno klasika historického materialismu
poloviny 19. století Karla Marxe, jako by na něj
nějak navazovala?

Marx vycházel z podrobné analýzy tehdejšího
kapitalismu a z představy, že tento řád bude vy-
střídán řádem kvalitativně novým. Nálepkovat
označením neomarxismus nejrůznější disgresisty
a anarchisty není nic jiného, než jenom bezob-
sažné pejorativní označování. Ukažme si tu ab-
surditu na příkladu. Náš politický myslitel
Miloslav Ransdorf napsal knihu o tom, jak nově
po těch cca 150 uplynulých letech číst Karla
Marxe se zřetelem na další historický vývoj. To
je skutečný neomarxismus. Jiný myslitel, snad
vzdělaný akademik, se halasně účastní frivolních
karnevalových skopičin pod záminkou, že bojuje
za rovná práva LGBT (lesbiček, gayů, bisexuálů
a transsexuálů). Je snad jasné, že ti dva do jedné
skupiny, a to do skupiny (skutečných) neomar-
xistů, nepatří. Je ovšem zajímavé, že všem di-
versním, rozkladným a protestujícím odbočkám,
odchylkám, úchylkám a odštěpkům se dostává
veřejné mediální i skryté peněžní podpory od dr-
žitelů vlivu, moci, bohatství. Oni znají dobře starý
římský princip, „Divide et impera“, a tak jsou di-
visionisty. Ne jednota lidu celého světa, ale frag-
mentarizace lidu celého světa, to je jejich ideál.

Po 31 letech stojíme na křižovatce dějin. Ne-
vycházíme z údivu. Svět je plný válečných kon-
fliktů a nebezpečí nové světové války.  

Jsme smluvně a submisivně vázáni s nadná-
rodními bloky, takže jen s obtížemi můžeme hájit
své národní zájmy. Aktuální je například otázka
masové migrace do Evropy a nebezpečí islami-
zace evropské kultury a ztráty naší identity a na-
šeho domova.  

Ani domácí politika nepřináší uspokojení. Nad-
poloviční většina z parlamentních voleb má moc,
ale to nezabezpečuje názorovou shodu a věcnou
diskusi ve veřejném prostoru. Pravicová opozice
provádí věčné nenávistné protivládní útoky, haš-
teření je na pořadu dne. Občanům chybí společné
vize, programy. Politika se “díky“ pravici redu-

kuje na nepřestávající osobní napadání a očer-
ňování vůdčích osobností vládnoucího hnutí ANO
a ČSSD a je tolerující KSČM. Jsou věčným terčem
mediálních útoků. Demokracie tak nabývá stále
zvrhlejší formy a mění se v ochlokracii, v dema-
gogickou nadvládu svévole, emocí a vášní nad
rozumem, nad diskusí, nad odborností.

Filozofie bývala kvintesencí doby. Živou duší
kultury. I my jsme měli svou filozofii a paměť ná-
roda. S jejich pomocí jsme se stali samostatným
národním státem po 1. válce světové, obnoveným

po 2. válce světové. Dnes stojíme na křižovatce
dějin.  Celý svět na ní stojí. V životě lidí jsou cesty
k záchraně a jsou cesty do záhuby. Po letech po-
převratových zkušeností a po roce zkušeností
s epidemií známe svá východiska. 

K záchraně vede cesta uvážlivé rezistence. Ne-
dovolujme protičesky a protislovansky přepisovat
naše dějiny. Snažme se udržovat v paměti
všechny vynikající postavy naší minulosti, naše
buditele, bojovníky za svobodu a samostatnost,
zakladatele a budovatele státu. Nedovolujme vál-
covat naši cennou domácí a evropskou kulturu
jednostranně angloamerickou popkulturou. Ta je
mediálně intenzivně šířena, a překrývá a vytla-
čuje kulturu domácí i evropskou. Snažme se
o osvětu, snažme se, aby naši občané věděli, co
je skutečná demokracie a co je humanita. Co
skutečně představuje naši státnost. A aby paměť
národa byla jejich životním heslem, ke kterému
se budou celé generace hlásit slovy:

„Věrni zůstaneme.“ 5. 10. 2020
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Jsem zatvrzelý vlastenec
IVAN ČERNÝ

Tato slovy hrdě říká světoběžník a spisovatel
Frank Nekovář.

Slovan každým coulem, dodává s úsměvem
strojař, inženýr a muž devíti příslovečných řemesel
s botami z toulavého telete. Z vlasti ho na přelomu
sedmdesátých a osmdesátých let minulého století
nevyhnala ani tak politika, jako touha po podnikání
a dobrodružství. To vše si splnil, jak můžeme číst
v jeho knize vzpomínek Afrika země voodoo, která
před časem vyšla.

Zpočátku své emigrace Frank Nekovář úspěšně
podnikal v Německu ve stavebnictví. V Africe pak,
aby shromáždil kapitál na geologický průzkum
zlata a těžební zařízení, vodil zásobovací konvoje
nákladních aut přes smrtonosnou Saharu v době,
kdy probíhal válečný konflikt mezi Libyí a Čadem.
Mnoho let poté podnikal v těžbě zlata a dalších ak-
tivitách, spojených s dopravou. Když v Čechách
došlo k politickým změnám a převratu, vrátil se
domů, aby si uskutečnil svůj velký vlastenecký sen,
který v něm dlouhá léta zrál při pobytu v zahraničí,
kdy znepokojeně sledoval nebezpečné globalizační
a islamistické snahy, vedoucí k potlačení či zániků
Slovanů jako takových. Vše již ale začalo při jeho
pobytu v NSR, odkud pramení současné snahy
o překrucování dějin, především průběhu a vý-
sledků 2. světové války a snahy vyvinit se z vyhla-
zování Židů, Slovanů či Romů, jako by nacistické
plány Třetí říše na světovládu bez „nižších“ ras,
a nebyly příšernou historickou událostí.

Sen jménem Lípa slovanská
Frank Nekovář má velké manažerské zkušenosti

s nadčasovými projekty z neziskové organizace
World‘s Green Lungs, kterou zakládal a která se
podílí na záchraně tropických pralesů již více než
deset let. V rámci jeho projektu AgroForesty zales-
ňuje s partou nadšenců z Evropy i Čech vypálené
plochy pralesa v Africe s přáním, aby naše modrá
planeta země zůstala zelená a mohla dýchat. 

Nezná slovo nelze, jinak by se jen těžko mohl
pustit do vzkříšení odkazu prapůvodního spolku
Lípa slovanská, který v zemích c. a k. Rakousko-
Uherska existoval již před 170 lety, než ho ra-
kouské úřady zakázaly! Přesněji řečeno, první
spolek Lípa slovanská byl založen 30. dubna 1848
v Praze, rok poté z vůle vyšší moci rozpuštěn. 

Proč ale obnovo-
vat myšlenku slo-
v a n s k é
vzájemnosti?

„V projektu Lípy
slovanské chceme
posilovat myšlenku
slovanské vzájem-
nosti tady doma
v Evropě. 

Spolek je dobrovolnou demokratickou organi-
zací, sdružující občany i organizace, které podpo-
rují i v této době věc slovanské vzájemnosti, a to
bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, ná-
boženství, rasy a pohlaví.

Je nutné připomínat především té nejmladší ge-
neraci, zasažené globalizačními tendencemi jaké-
hosi nadstátu bez hranic mezi původními obyvateli,
aby nezapomínali na skutečnost, že téměř polovina
Evropy byla slovanská. Že slovanská historie je bo-
hatá na události i postavy a jak často Slované trpěli
pod jhem především germánských kmenů.

Po pravdě řečeno: Kdo šel kolem, ten nás obsa-
dil. Ale nevydržel náš humor a zase odešel. My
Češi jsme stále zde. V nejkrásnějším koutu Evropy.
A tak to bude.“

„Především si přejeme zachovat a připomínat
ohromné duchovní hodnoty slovanského písemnic-
tví, které nás všechny spojuje. Je to most, který slo-
vanské národy spojuje. Legendy o sv. Václavu a sv.
Ludmile jsou základní kameny tohoto mostu poro-
zumění. Musíme si zas a znovu uvědomovat, že
máme společnou křesťanskou kulturu. Slovanská
minulost je ukryta v národních mýtech a legendách.
Ty nám nabízí způsoby, jak řešit konflikty dneška.
Musí se tedy připomínat a jako štafetový kolík pře-
dávat našim synům a vnoučatům otázky i odpovědi,
jako kupříkladu Kdo jsme, Odkud jsme přišli, Co
bude dál…Vážíme si hluboce práce a moudrosti
našich předků. Slovanské písemnictví je jejich ne-
nahraditelným odkazem. Ten zkrátka musí být
uchován pro ty, co přijdou po nás. Tady vidím jeden
z hlavních úkolů naší obnovené Lípy slovanské…“

Je mužem činu a jeho slova a plány nezůstávají
dlouho jen na papíře. A tak držíme v ruce první
vlaštovku. Knížka atypického formátu se skvělými
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Vážený a milý pane šéfredaktore, 
děkuji za novou Lípu, bohatě kvete. Posílám článek Případ sloup, který se líbil paní redaktorce Marušce

Veselé. Dalších pár slov píšu zvlášť… V mém článku, ke konci, prosím o opravu. Ti tři jmenovaní básníci
(Jaroslav Durych, Jakub Deml, Jan Zahradníček), se v tisku vyjádřili nepokrytě rasisticky, antisemitsky.
Váhala jsem s výslovným odsudkem pro jakousi polehčující okolnost - neznali ještě holokaust, hrůzo-
strašné hromadné vyhlazování všech Židů. Tu větu o nich však je třeba změnit se zřetelem na kladné
nebo záporné sloveso. Obráceně: „Židy tehdy neviděli jako politické protivníky v určité situaci, ale jako
rasu, která má typické a nezměnitelné, trvale záporné znaky." Takže první sloveso je záporné (neviděli),
druhé (nevyslovené - viděli) kladné - bez toho ne. Po TÉTO opravě teprve je možno mluvit o rozdílu
s Janem Nerudou, protože ten kritizoval Židy jako politické protivníky v určité situaci, nikoli jako nežádoucí
rasu. Děkuji za opravu, errata jsou nevyhnutelnými průvodci tištěné literatury.

Na adresu pana P. J. Hejátka. Všichni vlastenci a všichni levicoví myslitelé by se měli sdružit, spojit,
spolupracovat na "národu roli dědičné". Jen ve spojenectví je naděje. Nikoli v názorovém štěpení. Kdo
má usilovat o lásku k vlasti a národu, když to "odpískáme?"

Znám České národní listy, Hraničáře, Slovanskou vzájemnost, LUK a Lípu, plus několik osobností - a se
všemi litujeme, jak je dnes těžké zápasit o udržení paměti národa a o národní uvědomělost. Vlivné instituce
jsou proti nám. A pan Hejátko se tváří, jakoby vlastenectví bylo trapný produkt jakési podřadnosti, deprese
a inkluze (?). Jsem z toho nešťastná a ptám se: co proti tomu úpadku dělá? Vlastenectví v jeho pojetí neznám. 

Ale podivné povrchní "vlastenčení" pan Hejátko zase odmítá právem.
Ovšem své kontroverzní názory může pan P. J. Hejátko probírat s přáteli v debatním kroužku. Ale nehodí se

publikovat je ve veřejném prostoru, ve kterém jsme v bezbranné defenzivě, a kterou tím ještě citelně oslabuje.
Mnoho zdaru a mnoho sil přeje Stanislava KUČEROVÁ

ilustracemi a v dárkové kazetě ještě voní tiskař-
skou černí.

„Zpracovali jsme Legendu o svatém Václavovi
do samostatné publikace způsobem, jak je zobra-
zena ve Velislavově bibli. K obrázkům je připojen
krátký text, aby si čtenář mohl zařadit zobrazený
děj do historických souvislostí. Současně s českou
verzí vychází kniha i v ruské mutaci. Velislavova
bible je, jak známo, nejobsáhlejší obrázkový ruko-
pis ve středověké Evropě. Jedná se o vrcholné dílo
gotické knižní malby. Kresby zobrazují začátek Sta-
rého zákona, část Evangelií a Skutků, cyklus o An-
tikristovi, Apokalypsu a právě poslední části bible
jsou pergameny s Legendou o svatém Václavovi.
Bible představuje nadčasový skvost, který svojí ori-
ginalitou a křesťanským cítěním oslovuje už po
celá staletí čtenáře řady národů a bude tak činiti
i v časech příštích – pokud se jim dostane do rukou
– což už bude zase naše práce.“ 

A další plány spolku?
„Chtěli bychom vytvořit knihovnu faksimile sta-

rých slovanských knih a rukopisů, případně zhoto-
vit jejich repliky. Tímto bychom zachránili pro
budoucnost tyto základní kameny slovanské vzdě-
lanosti tak, aby se staly dostupné všem zájemcům
k poznání i studiu po celém světě. Plánujeme proto
právě vydanou legendu o sv. Václavovi přeložit do

všech slovanských jazyků a nabídnout ji zájemcům
v těchto zemích. Též bychom byli rádi, kdyby tam
mohli vzniknout i národní pobočky naší Lípy slo-
vanské a jejich čestnými členy by mohli být prezi-
denti či premiéři…“

Nyní dokončuje druhý zamýšlený svazek edice
Lípy slovanské, a to publikaci o kněžně z rodu Pře-
myslovců, o sv. Ludmile, která se stala první slovan-
skou křesťanskou světicí. Žádná jiná žena z národů
slovanských nedosáhla tak velkého významu, který
přetrval věky až do dnešních dnů. V roce 2021
uplyne 1100 let od její mučednické smrti. 

Frank Nekovář není vyhraněný náboženský blouz-
nivec ani ateista, nebo lépe řečeno, je jinak věřící.
Křesťanské kulturní a historické slovanské kořeny
si nás ostatně, ač si to uvědomujeme nebo ne, tak
či onak formují a v případě slovanské vzájemnosti
by vůbec nemělo vadit, je-li někdo katolík, evange-
lík, pravoslavný nebo zrovna třeba ateista. To samé
se patří napříč politickým spektrem, nechť v přípa-
dech slovanství a vzájemné spolupráce politické
partaje zapomenou na obvyklé rozpory či šarvátky,
a konečně už také jednou potáhnou za jeden provaz.
Důležité je, jak čteme v zásadách spolku, pokračovat
v odkazu prapůvodního spolku Lípa slovanská. A to
je to, oč tu běží! Více na www.lipaslovanska.cz

19. 8. 2020
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So slovami treba zaobchádzať opatrne, pretože
majú schopnosť ovplyvňovať ľudí – od ich individuál-
neho konania až po činnosť mocenských štruktúr. Aj
pojmy slovenský, slovácky a slovanský majú v rozlič-
ných obdobiach a jazykoch odlišný význam. Napríklad
– v jazykoch južných Slovanov „slovenski“ (nepouží-
vajú ypsilon) znamená slovinský i slovanský. Sloven-
ski jezik (slovenščina) = slovinský jazyk (slovinčina).
Text piesne: Ja sam Jugoslovenka, moja duša je slo-
venska = Ja som Juhoslovanka, moja duša je slovan-
ská.

To len na okraj objavujúcich sa a opakujúcich sa
úsilí vnímať Slovensko ako stred sveta či aspoň Eu-
rópy. Lenže aj geografických stredov Starého konti-
nentu je príliš veľa a nachádzajú sa na území
viacerých krajín – počnúc Nemeckom a nekončiac
Bieloruskom. 

Vhodnou odpoveďou na etnické mapy Strednej Eu-
rópy, ktoré majú dokumentovať všadeprítomnú slo-
venskosť či aspoň jej niekdajšie ohromné zemepisné
rozmery, môže byť mapa nerealizovanej federalizácie
habsburskej monarchie, ktorú navrhoval následník
trónu arcivojvoda František Ferdinand d’Este na zá-
klade koncepcie Aurela Popoviciho z roku 1906 pod
názvom Spojené štáty Veľkého Rakúska, po nemecky
Vereinigte Staaten von Groß-Österreich, po anglicky
United States of Greater Austria.

O zložitosti situácie, ktorú mala riešiť zamýšľaná
federácia svedči fakt, že zámer predpokladal vznik
15 členských štátov, na ktorých území by sa nachád-
zali autonómne oblasti obývané prevažne Nemcami. 

Pre nás je iste zaujímané, že plán obsahuje aj
štátny útvar Slovensko, hoci s nemeckým pomeno-
vaním Slowakenland – na rozdiel od používaného vý-
razu Slowakei, ktorým sa v nemčine označuje aj
Slovácko (kraj na juhovýchodnej Morave, ktorého oby-
vatelia sa nazývajú Slovák a Slováčka). Mimochodom
– aj v slovenčine a češtine starší názov znel Moravské
Slovensko. Pozoruhodné je, že Bratislava sa mala na-
chádzať na území Nemeckého Rakúska, ale Košice
na Slovensku.

Aspoň stručne charakterizujme štruktúru neusku-
točneného modelu stredoeurópskej únie. Nemecké
Rakúsko predstavuje dnešné Rakúsko, južné Tirolsko
a južnú časť Českej republiky na princípe nemeckej
etnicity. Nemecké Čechy zaberajú severozápad dneš-
nej Českej republiky s nemeckým osídlením. Ne-

mecká Morava sa nachádza na severovýchode dneš-
nej Českej republiky s rovnakým zložením obyvateľov. 

Čechy pozostávajú z južnej a strednej časti dnešnej
Českej republiky na základe českej etnicity. O Sloven-
sku sme už hovorili. Západná Halič je súčasťou dneš-
ného Poľska a má poľské etnikum. Východná Halič je
súčasťou dnešnej Ukrajiny a Poľska s rusínskymi
a ukrajinskými obyvateľmi.

Maďarsko sa rozprestiera na svojom dnešnom
území i na teritóriu južného Slovenska a severnej Voj-
vodiny s maďarským osídlením. Sikulsko je súčasťou
dnešného Rumunska s maďarským etnikom. Sedmo-
hradsko, Banát a Bukovina sú súčasťou dnešného Ru-
munska a Ukrajiny s rumunským obyvateľstvom.

Trentino je súčasť dnešného Talianska a má talian-
ske osídlenie. Terst a Gorica sa nachádzajú na úze-
miach dnešného Talianska, západná Istria je súčasťou
dnešného Slovinska a Chorvátska, obývané sú talian-
skym etnikom. Kraňsko je dnešné Slovinsko a južné
Korutánsko so slovinským etnikom. Chorvátsko za-
hŕňa Srem v dnešnom Srbsku a Boku Kotorskú
v dnešnej Čiernej Hore s chorvátskym a srbským oby-
vateľstvom. Vojvodina je súčasťou dnešného Srbska,
kde popri Srboch žijú viaceré menšiny vrátane slo-
venskej.

Nemecké obyvateľstvo by malo autonómiu vo via-
cerých členských štátoch – napríklad vo východnom
Sedmohradsku, Banáte a v niekoľkých častiach Ma-
ďarska, v južnom Slovinsku, na Slovensku (najmä na
Spiši a v okolí Smolníka), ako aj vo veľkých mestách
– Praha, Budapešť, Ľvov, Brno a podobne.

Komplikovaná zemepisná a národopisná schéma
názorne ukazuje, že etnická konštrukcia štátov v Eu-
rópe je už vývojom prekonaná. Jej vzkriesenie by pre-
budilo démonov nacionalizmu a viedlo by
k rozsiahlym územným nárokom s nepredstavite-
ľnými dôsledkami. 

Slovenských rojkov, ktorí snívajú o zašlej či nebodaj
i budúcej veľkosti Slovenska, by mohol prebudiť fakt,
že v súčasnej Európe sú partnermi unitárneho slo-
venského trpaslíka také neporovnateľné entity ako fe-
deralizovaný nemecký gigant s priľahlým spolkovým
Rakúskom a neutrálnym (úradne štvorjazyčným)
Švajčiarskom. 

Napriek tomu, že Švajčiarska konfederácia for-
málne nie je členom ničoho, ani Európskej únie, nik
nepochybuje o tom, že zohráva významnú úlohu vo

Prebúdzanie zo snov o minulosti a budúcnosti
PAVOL JANÍK

Lipa_03_2020_LIPA  04.11.20  17:59  Stránka 85



svetovej politike. Ale Slováci si robia svoju politiku,
ktorá sleduje všelijaké geopolitické záujmy, len nie
vlastné. Mohli by sme sa poučiť z historickej skúse-
nosti Švajčiarska, ktoré bolo aj počas 2. svetovej vojny
neutrálne. Jeho tajná služba oficiálne nevystupovala
proti nacistickému Nemecku, ale jej BÜRO HA v hlbo-

kej konšpirácii pôsobilo proti nemu. Tým chcem po-
vedať, že je absurdné, keď Slovenská informačná
služba označuje slovanskú vzájomnosť za bezpeč-
nostné riziko. Tomu primerane zodpovedá fakt, že
prezidentka prijíma zahraničné návštevy v Pezinku.

21. 7. 2020
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Od: Kubištovi 
Komu: Karel Sýs <karel.sys@futura.cz>
Datum: 4. 10. 2020 
Předmět: Paní Vernarská k volbám

Při tejto príležitosti chcem vyjadriť svoji úctu k neznámym občanom Českej republiky, ktorí dodnes
odovzdávajú svoj hlas KSČM. Vysoko si vážim ich pevný a zásadový postoj k ídeám KSČM. Osobitne si cením
30-ročnú existenciu tejto strany, ktorá odoláva neuveriteľným psychologickým tlakom zvyšku spoločnosti
a médií. Kým ostatní ideológovia vymenili nejeden kabát, vytvorili nezmyselné strany bez obsahu a jasného
zaradenia do politického spektra (ODA, TOP09, ANO...), prípadne vytvárali strany na jeden účel – tak KSČM,
ale aj KDÚ – ČSL, neuhli, nepremenovali sa, nezmenili farbu a nehrajú žiadne mimikry na voličov.

Za túto statočnosť a morálnu silu si KSČM a jej voliči zaslúžia obrovské uznanie.
****************************************************************

Znáte tuto komentátorku, publikující na Paroubkových webovkách Vaše věc? Její komentáře vždy
stojí za přečtení. Ale aby se (komunisti) příště dostali do Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky, tak se potřebují zbavit Dolejše a přestat se bát dát do programu skutečně odvážný návrhy. K.
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Rusové jsou tupí. Beznadějně hloupí. Jsou to
amatéři nejhoršího druhu. Ignoranti na steroidech.
Proč?

Nu, přeci kvůli jejich tzv. super biologické bojové
látce „novičok“, která není schopna nikoho zabít.
To si Rusové už museli uvědomit. Když se snažili
zabít Skripala (poté, co ho pustili z vězení), dali tuto
látku novičok úplně všude: na lavičku poblíž Salis-
bury, na kliku u dveří Skripalova domu, dokonce
i do nějaké lahvičky parfému, kterou našla místní
narkomanka v odpadkovém koši. Pravděpodobně
po celém domě Skripala, načež Britové původně
tvrdili, že tak extrémně toxické místo zboří (přesto
tam přežila Skripalova kočka a jejich křeček - což
vypovídá o tom, jak naprosto nepoužitelná ta ja-
koby biologická látka ve skutečnosti byla...).

Člověk by si pomyslel, že se po tomto celkovém
nezdaru Rusové poučí.

Ale oni ne. Jsou na to zjevně příliš hloupí.
Tak se rozhodli, že otráví Alexeje Navalného,

známého to „disidenta“.
A opět se jim to nepodařilo.
Znovu!
Nejen, že použili přesně stejný „novičok“ (neboť

tak to tvrdí německá média), ale dokonce umožnili
letadlu, kterým letěl Navalnyj, nouzově přistát
a ruská Federální služba bezpečnosti FSB neudě-
lala nic pro to, aby zabránila převozu Navalného
sanitkou do nemocnice. Jak je vidět, FSB nemá do-
konce ani žádnou pravomoc zabránit takové ur-
gentní léčbě muže, kterého chtějí zabít. Sakra,
přeci mohli nějak vytvořit dopravní zácpu, aby se
Navalnyj nedostal do nemocnice včas.

Jsou naprosto neschopní!
Co je ještě horší, že tito zpropadení ruští lékaři

dali Navalnému atropin, přesně stejnou látku, jakou
mu dali Němci. Zajímalo by mě, jestli tito lékaři ne-
byli náhodou všichni agenti CIA/BND (Spolková
zpravodajská služba), kteří se snažili zachránit Na-
valnému život.

Je zcela zřejmé, že ruská FSB je pěkně tupá:
vždyť oni ani neumí přimět pilota letadla nebo lé-
kaře, aby je uposlechli...

Ale je to ještě horší. Navzdory tomu, že Navalnyj
porušil podmínky svého podmíněného trestu, a na-
vzdory faktu, že takový člověk nemůže opustit

zemi, ruští imbecilové mu umožnili odletět do Ně-
mecka, zatímco jeho tělo bylo stále plné novičoku,
který z něj cákal kolem.

K zabití Navalného by Rusům přeci stačila jediná
věc - mohli použít kteroukoli z mnoha nevystopo-
vatelných látek (například chlorid draselný) a při-
vodit mu infarkt.

V zoufalství mohla také zcela bezradná FSB za-
řídit, aby Navalnyj zemřel třeba při “autonehodě“.

Ale oni neumí ani tohle. Hanba vám, FSB!
Jelikož Navalnyj je diabetik, jeho zabití by mělo

být úžasně jednoduché: stačilo by dát mu špatnou
dávku léků a, voilà, sbohem Navalnyj. Ale ne, tito
idioti se rozhodli opět použít nechvalně známý no-
vičok.

Je zřejmé, že Rusové jsou nejtupější a nejne-
schopnější idioti na planetě! Ruské speciální
služby a biologické výzkumné ústavy jsou ob-
zvláště známé svou nehoráznou nekompetent-
ností. Důkaz:

Ukradli Britům vakcínu na COVID-19, potom ji
učinili nebezpečnou.

Idioti!
Že ano?!
Stejně jako takzvaní ruští hackeři (další katego-

rie Rusů, známá svým extrémně nízkým IQ!), kteří
se ani nesnažili utajit hacknutí počítačů americ-
kého Demokratického národního výboru nebo zma-
nipulování voleb v roce 2016. Všude po sobě
zanechali rusky znějící pseudonymy. Sakra, vždyť
tito hackeři snad pracovali jen během doby, kdy
jsou v Moskvě úřední hodiny.

Říkám vám - Rusové jsou nesmírně tupí, nej-
hloupější lidé na planetě.

Zejména agenti jejich rozvědky a bezpečnost-
ních složek, specialisté na biologické zbraně a hac-
keři. Pitomci. Všichni do jednoho!

Zopakujme si to společně ještě jednou: Rusové
jsou hloupí! Rusové jsou hloupí! Rusové jsou
hloupí!

To je velmi “vysoce pravděpodobné“!

Komentář Russians are the dumbest idiots on
the planet! vyšel 4. 9. 2020 na thesaker.is

Překlad Zvědavec 
16. 9. 2020 

Rusové jsou nejhloupější idioti na planetě!
THE SAKER
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Vojenský analytik David Axe není zdaleka jediný
kdo má “jasno“ ohledně budoucnosti Běloruska,
když ve svém komentáři pro Forbes uvedl: „Režim
ruského prezidenta Vladimira Putina už mnoho let
hladově pokukuje po Bělorusku, bývalé sovětské
republice s devíti milióny obyvatel, která leží mezi
Ruskem, Polskem a Ukrajinou. A nyní má možná
Putin záminku tuto zemi anektovat díky bělorus-
kému autoritářskému prezidentu Lukašenkovi.“

Nejsou to ale právě USA, které se od konce 2.
světové války nikdy nezřekly fantasmagorie na
podmanění si území bývalého SSSR a dnešní RF,
po celou dobu pod pláštíkem zlikvidování komu-
nistické říše zla kují plány k zmocnění se přírod-
ního bohatství nevyčíslitelné hodnoty?

Dnes získaly USA ke svým kolonizátorským
cílům přisluhovače, loutky ve svých protektorátních
státech, včetně České republiky. Ta již oficiálně pro
běloruský převrat vyčlenila peníze daňových po-
platníků a bývalý diplomat (dnes lobbista) Kolář po-
skytuje premiéru Andreji Babišovi knížecí rady!
Chybí jen firma Šimona Pánka, tedy Člověk v tísni,
aby s přispěním svých chlebodárců zde zapustila
kořeny i ona!

Součástí scénáře v Bělorusku je samo-
zřejmě mediální válka. Jsou zadržení de-
monstranti oběti násilí běloruské policie,
nebo zločinci a násilníci? Jsou květiny ur-
čené demonstrantům rozdávány příslušníky
policie, nebo demonstranty nosícími policejní
uniformy? Je překvapením, že lídři demon-
strací jsou pravidelnými účastníky schůzek
na americké ambasádě?

Pro záchranu Běloruska byla Západem vy-
brána “carevna“ Svjatlana Cichanouská
(nebo také Světlana Tichanovská) která již
mezinárodní společenství vyzvala, aby ji
uznalo za vítěze voleb. Scénář tu použitý je
podobný událostem ve Venezuele, chybí jen,
zatím, “tajemní odstřelovači“ z ukrajinského
Majdanu!

Zda Ruská federace bude mít i v budoucnu
na území Běloruska své základny, ukáže
další vývoj. Dnes je osud Běloruska spojen

s budoucím osu-
dem RF. Způsob za-
sahování Západu,
včetně jeho vazalů
ČR a Polska, do
svrchovanosti su-
verénních států (a
to nejen Běloruska
a Ruské federace)
je ve 21. století ne-
přijatelný. V podání
USA se ale jedná
o každodenní způ-
sob jejich zahraniční politiky. Vědomi si, že soudní
tribunál v Haagu je připraven pro jiné! Zda bude
Lukašenkovu Bělorusku lépe s Putinovým Ruskem,
nežli s americkou demokracií je výsostnou záleži-
tostí občanů této nyní zkoušené země. Průběh Zá-
padem organizované další tzv. barevné revoluce
v další postsovětské zemi (neboť o to se tu jedná!)
konkrétně zrovna u Běloruska může mít ten násle-
dek, že bude k území RF přičleněno stejně pevně
jako Krym. 18. 8. 2020
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Na chystaném převratu v Bělorusku
se aktivně podílí také Česká republika
MIROSLAV KAVIJ
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Je to stejné, jako ve většině trestních případů.
Záměr vyjde brzy najevo, takže se brzy přijde na
motiv a pachatele. Jako vždy si můžeme klást
otázku, kdo na tom získá, což je spolehlivé vodítko
pro vyšetřování.

Tento týden německé úřady dramaticky obvinily
ruskou vládu z údajné otravy disidenta Alexeje Na-
valného,   který je údajně stále v kómatu v jedné
berlínské nemocnici. Několik dnů poté, co byl Na-
valnyj během minulého víkendu přepraven z Ruska
do Berlína, německá vojenská laboratoř prohlásila,
že v jeho těle našla stopy po smrtelném nervovém
plynu novičok.

Na základě neprokázaných a nepodložených zá-
važných obvinění proti Moskvě se nyní ukazuje, že
německá kancléřka Angela Merkelová je opět pod
dalším tlakem, aby odstoupila od ruského projektu
plynovodu Nord Stream-2.

Hlavní němečtí zákonodárci ve vládní
straně Merkelové vyzývají Berlín, aby se vzdal
tohoto ambiciózního energetického projektu
jako odplaty za „pokus o vraždu“ Navalného.
Není tajemstvím, že tito němečtí zákonodárci,
jako např. Norbert Röttgen, jsou dlouholetými
odpůrci plynovodu Nord Stream-2.

Trumpova administrativa a americký Kon-
gres zintenzivňují politické úsilí o zmaření
podmořského plynovodu v hodnotě 11 mili-
ard dolarů, který je z 90 % dokončen. Ame-
rický ministr zahraničí Mike Pompeo
nedávno prohlásil, že USA „udělají vše“, aby
zabránily dokončení projektu.

Nord Stream-2 má zdvojnásobit dodávky
ruského plynu do Německa. Je to obrovský strate-
gický projekt. Washington se netají touhou utnout
tento projekt, přičemž disponuje návrhy na prodej
svého vlastního plynu na evropský kontinent, který
je dražší.

Politici v Německu, Polsku a pobaltských stá-
tech, kteří jsou nakloněni Washingtonu, agresivním
způsobem lobují proti obchodování s energií s Rus-
kem, a to částečně kvůli rozené rusofobii, a bez-
pochyby také kvůli teplým místečkům a úplatkům,
které dostávají od strýčka Sama.

Případ Navalného se objevil v příhodnou dobu.
Minulý týden kancléřka Merkelová trvala na tom,

že onemocnění Navalného nebude mít dopad na
ekonomickou záležitost plynovodu Nord Stream-2.
Vzápětí tento týden německá vojenská rozvědka
oznámila, že má „jednoznačný důkaz“ o tom, že
Navalnyj byl otráven novičokem, chemickou bojo-
vou látkou z dob Sovětského svazu. Nyní v této vá-
nici obvinění pomyslný obviňující prst ukázal
směrem na Kreml.

Nejvýmluvnější na tom je, že největším politic-
kým dopadem je rázný požadavek na Merkelovou,
aby se vzdala plynovodu Nord Stream-2.

Pojďme si shrnout jednotlivé události. Když 20.
srpna Navalnyj onemocněl během letu ze Sibiře do
Moskvy, ruští lékaři, kteří ho léčili, nenašli v jeho
těle žádné stopy po jedech, žádných nervových lát-
kách organofosfátového typu, jako je novičok. 

Ruští lékaři dospěli k závěru, že onemocnění Na-
valného bylo způsobeno metabolickou poruchou,

jako je extrémně nízká hladina cukru v krvi, což
není nepravděpodobné, jelikož údajně trpí cukrov-
kou.

Němečtí lékaři, kteří ošetřovali Navalného,   
když byl 22. srpna letecky převážen do Berlína,
rovněž nezjistili žádné konkrétní jedovaté látky.
Uvedli, že test na inhibitory cholinesterázy je po-
zitivní, což jen potvrdilo to, co zjistili jejich ruští
kolegové.

Avšak na rozdíl od Rusů, kteří tyto látky přisuzují
široké škále různých legálních farmaceutických
léků, berlínští lékaři dramaticky oznámili, že to
souvisí s nervovým jedem.

Otrávit Nord Stream-2
FINIAN CUNNINGHAM

Kr
es

ba
 S

pu
tn

ik
.n

ew
s

Lipa_03_2020_LIPA  04.11.20  17:59  Stránka 89



Kdy se objeví novičok v Bělorusku?
JAN SCHNEIDER

*Je prý sovětské provenience, ale novičokem ho nazvali na Západě.
*Prý je dvousložkový, ale občas prý také funguje z jednoho flakónku.
*Je to prý nervový plyn, který se prý ale dá také namazat na kliku.
*Je prý prchavý, ale občas prý vydrží hodiny, dny – ba i týdny.
*Účinkuje prý okamžitě, ale někdy prý také s prodlevou.
Prý má obrovský smrtící účinek již v malém množství, ale prý dá se též přežít (pouze to má ten důsle-

dek, že přeživší osoba zmizí – jako se to stalo Sergeji Skripalovi).
Nikdo na světě ho prý nemá, kromě Ruska, ale v nejednom státě jsou prý schopni novičokem zasažené

léčit, k čemuž potřebují mít vzorek novičoku. (Ten byl vyráběn do roku 1992 v uzbekistánském Nukusu,
pak vývojoví pracovníci i s dokumentací a laboratořemi odjeli do Spojených států, kde se od té doby
věnují zřejmě vývoji dětských pudrů proti opruzení, nebo co… �)

Co se účinného rozptylu týče, v Salisbury prý novičok vážně zasáhl i zasahujícího policistu, v případě
prý novičokem zasaženého Alexeje Navalného se desítkám lidí kolem něj v Rusku nic nestalo (je však
možné, že byl něčím otráven až v Německu).

Jinými slovy, novičok je pracovní název pro univerzální prostředek, kterým se snaží autoři největších
hybridních fantasmagorií slepit své ubohé a děravé konspirační teorie, aby alespoň pro ty nejblbější
dávaly zdání nějakého smyslu. Jinými slovy, snaží se uplést z novičoku bič, napráskat jím Rusům, a ještě
přitom vonět po konvalinkách.

Na mysl přichází temná předtucha, určená běloruským aktivistům – zdá se, že je jen otázkou času,
než se novičok objeví něco vyřešit v Bělorusku. Nebude-li totiž vývoj situace splňovat očekávání Západu,
dávejte si pozor, kdo vám nese kelímek s čajem! Vladimir V. Putin opravdu nemůže ohlídat zdraví a životy
všech, kteří mu sice pilně utrhají na cti, ale když je jejich snažení marné, mohou nakonec posloužit ještě
jednou, jako oběti. 4. 9. 2020

Toto původní tvrzení „potvrdila“ o několik dní
později laboratoř Bundeswehru, která prohlásila,
že v těle Navalného detekovala novičok.

Takže buď říkají pravdu ruští lékaři, nebo ně-
mečtí, avšak překvapivě dospěli ke zcela odlišným
závěrům. Nabízí se velmi důležitá otázka, proč
Němci neposkytli biologické vzorky, o nichž tvrdí,
že test na novičok vyšel pozitivně? Ruští lékaři
uvedli, že mají původní biologické vzorky, které
podle nich nevykazují žádné stopy po nervovém
jedu. Spor by samozřejmě mohl být vyřešen nezá-
visle, pokud by však obě strany spolupracovaly.

A o to právě jde. Německá strana demonstra-
tivně odmítla jednat s ruskými lékaři nebo státními
zástupci, aby byla zjištěna příčina zdánlivého one-
mocnění Navalného. Místo toho si Berlín pospíšil
s vážnými obviněními proti Moskvě - a to společně
se svými západními spojenci, jako by šlo o předem
rozhodnutou reakci, zaměřenou na obvinění.

Bez poskytnutí řádné dokumentace pro důkazní
vzorky, které údajně ukazují na použití novičoku

proti Navalnému, jsou všechna obvinění, která učinil
Berlín, neplatná a nesplňují základní standardy řád-
ného právního procesu. Berlín má nyní povinnost,
nikoli Moskva, řádně doložit důkazy a odpovědět na
otázky, založené na náznacích a předpojatosti.

V současné fázi této podivné záležitosti je prvo-
řadou otázkou, kdo dosáhne svého - z politiků na
obou stranách Atlantiku, dožadujících se záměr-
ného narušení projektu plynovodu Nord Stream-2.

Letadlem dopravíte „opoziční postavu“, vychva-
lovanou západními médii, do Berlína, přičemž tělo
zpočátku nevykazovalo žádné stopy jedu. Poté ně-
mecké testy z vojenské laboratoře „najdou“ stopy
po smrtelné nervové látce. A poté následuje zcela
předvídatelná disharmonie, která má zrušit obcho-
dování s energií s Ruskem. Spiknutí, v němž hraje
roli jed, je zcela zřejmé, a tvůrcem celého komplotu
není Moskva.

Komentář Poisoning Nord Stream-2 vyšel 4. 9.
2020 na ICH. 

Překlad Zvědavec. 10. 9. 2020 
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Svjatlana Cichanouská dosud pracovala jako
učitelka a tlumočnice a starala se o svou rodinu.
Když byl v květnu uvězněn její manžel Sjarhej Ci-
chanousky - čímž mu bylo znemožněno kandidovat
na běloruského prezidenta - rozhodla se na tento
post kandidovat sama. Bylo to její první politické
angažmá. Po prezidentských volbách se v médiích
začaly objevovat zprávy, že podle “některých vo-
lebních komisí“ – prý v souladu s “nezávislými
průzkumy“ – nezvítězil prezident Alexandr Luka-
šenko, ale Cichanouská.

Nepasovalo to ale v tom, že mělo jít o údajné vý-
sledky a průzkumy pouze v některých volebních
okrscích hlavního města Minsku, nikoliv v celém
Bělorusku. Že byly volby „cinknuté“, o tom nepo-
chybuje asi nikdo (ostatně, Američané se svým
soudně zastaveným přepočítáváním volebních vý-
sledků na Floridě v roce 2000 též nemohou být
vzorem čistoty voleb). Nicméně dle odhadu zku-
šených diplomatů Lukašenkův „čistý“ volební
výsledek by se pohyboval okolo dostatečných 55
procent.

Cichanouská – bůh suď proč  - si myslela, že
by ji, přestože nemá žádnou politickou minulost
ani zkušeností, mohla volit většina běloruských
voličů. A tak se sama vyhlásila vítězkou se zis-
kem 60 až 70 procent hlasů. Klíčem k této její
absurdní představě snad může být, že žije v tro-
chu jiném světě, neboť se svým manželem pro-
vozovala společnost Studio Kompas produkující
reklamy a videoklipy. Tento úhel pohledu na svět,
v němž se virtualita považuje za realitu a přání
za skutečnost, pravděpodobně vysvětluje “poli-
tické“ výroky Cichanouské.

O setkání Alexandra Lukašenka s ruským pre-
zidentem Vladimírem Putinem nadutě prohlásila,
že ať domluví cokoliv, nebude to právně platit. Po-
važuje se snad za konečnou soudní instanci?
Takto autoritativně by si představovala výkon
moci? Dále vyčetla Putinovi, že vede dialog
s „uzurpátorem“. S kým by chtěla vést dialog?
Kritizovat soukromou osobu, že je absolutně ne-
políbená politikou, by bylo zbytečné. Vydá-li se
však tato nezkušená soukromá osoba do veřej-

ného prostoru a začne rozdávat rozumy, lze ji prá-
vem označit za arogantní.

Možná by pomohlo – a Cichanouské zcela ne-
pochybně – kdyby se nejprve přiučila mnohému
a pořádně, aby dohnala to manko. Co se cíle jejího
snažení týče, mohla by se zamyslet nad zdánlivě
prostým, ale v důsledcích neobyčejně důsažným,
mnohatisíciletou historií poučeným výrokem býva-
lého izraelského premiéra Jicchaka Rabina, že
„mír se dělá s nepřáteli“. Tedy i s uzurpátory. Jde
však Cichanouské o mír?

Co se způsobu společenských změn týče, mohla
by se inspirovat u Vladimíra Bukovského, pokud
ovšem jí něco říká jméno neurofyziologa, spisova-
tele a disidenta, který strávil 12 let v sovětských
věznicích a psychiatrických léčebnách, o jejichž
zneužívání informoval svět. V roce 1976 byl vymě-

něn na Západ za propuštění chilského komunisty
Luise Corvalána z vězení. Bukovskij se nesmířil
s vývojem ani v Sovětském svazu, ani v Rusku.
Jeho cesta však byla výlučně legální, protože
věděl, že „revoluce zdvihá kal od dna“.

Jaké jsou hodnotové limity takového aktivistic-
kého politického snažení? Těžko po Cichanouské
chtít, aby je rozumně definovala, když mnozí lidé
se za politiky považují, ale stejně to neumějí. Snad
jim můžeme jako vodítko nabídnout rébus k pře-
mýšlení. Je to tisíce let stará moudrost: „Tam, kde

Prezidentská kandidátka Cichanouská
není řešením krize v Bělorusku
JAN SCHNEIDER
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Toto má být demokratický Senát?
JAN SCHNEIDER

První téma „Šíření zahraničního vlivu ve veřej-
ných institucích ČR“ očekávaně vyvrcholí výstu-
pem Michala Koudelky, ředitele Bezpečnostní
informační služby. Název jeho příspěvku „Proble-
matika pohledem bezpečnostních institucí ČR“ si
zasluhuje jedovatou poznámku: to se Koudelka cítí
být hlavou české zpravodajské komunity, že neho-
voří jen za službu, které šéfuje?

Druhým tématem budou „Příklady zájmu ČLR
o veřejné instituce v ČR“, což už dokládá, že si se-
nátoři sedí na rozumu a chtějí sedět i na našem,
protože tam explicitně chybí příklady zájmu jiných
zemí o naše instituce, jako například nestoudné
americké varování našim zákonodárcům, aby je ani
nenapadlo zvýšit daně nadnárodním gigantům.

Zlatým hřebem programu bude příspěvek senátora
Petra Fischera na téma „Pokusy o získání vlivu na
činnost veřejných institucí ze strany ČLR“. Toto sená-
torovo „terénní šetření“ (!) dokládá úděsnou trans-
mutaci bývalého výborného diplomata (jehož televizní
příspěvky z posledních francouzských prezidentských
voleb patřily k tomu nejlepšímu, co se v této oblasti
dalo kdy slyšet) do aktivistického šmíráka, obesílají-
cího činitele veřejné správy naprosto neuvěřitelnými
dotazy (zda byl dotyčný v Číně osobně, kdo mu cestu
platil, s kým se v Číně setkal/!/).

Olga Lomová, profesorka Univerzity Karlovy, pro-
nese příspěvek s pěkně staropartajnickým názvem
„Jednotná fronta za působení současného gene-
rálního tajemníka čínské komunistické strany“,
který naznačuje, že paní profesorka je asi dost
vzdálena od pochopení toho, co se skutečně v Číně

děje, nicméně prokazuje, že její postoj je ideolo-
gicky naprosto kovaný.

Jak je na tomto „veřejném slyšení“ pravidlem,
bude prezentovat toto jediné Senátem připuštěné
stanovisko proti Číně, bez jakéhokoliv systémově
(=demokraticky) do panelu zakomponovaného
oponentního či jinak alternativního příspěvku.

Ovšem, přátelé, třetí panel „Efektivní ochrana
před nežádoucími zahraničními vlivy na veřejné in-
stituce ČR“ slibuje skutečně adrenalinové zážitky!

„Boj proti dezinformacím ve veřejném prostoru,
osobní zkušenost z práce týmu Evropské komise“
bude příspěvkem Jakuba Kalenského a Moniky
Richter. Napětí vygraduje Petr Hůrka, náměstek
pro státní službu, a Benedikt Vangeli, vedoucí zá-
hadného Centra proti terorismu a hybridním hroz-
bám, příspěvkem s názvem „Činnost Ministerstva
vnitra ČR pro státní správu a samosprávu s cílem
zvýšit odolnost vůči zahraničním vlivům“. A pak
přijde finále.

O zkušenosti s přímým zahraničním ovlivňová-
ním práce samosprávy se podělí Zdeněk Hřib, pri-
mátor hl. m. Prahy, Ondřej Kolář, starosta MČ Praha
6 a Pavel Novotný, starosta MČ Praha – Řeporyje!

Vyvěšováním vlajek, sundáváním soch a svléká-
ním spoďarů - za větší bezpečnost naší vlasti!

Odhaduji, že po tomto zážitkovém tsunami po-
sluchači těžko zkoncentrují svou rozhozenou psy-
chiku natolik dostatečně, aby ocenili komiku jiného
druhu, jakou hodlají příspěvkem „Návrhy k zajiš-
tění odolnosti veřejných institucí“ prezentovat Stá-
lou komisi pro hybridní hrozby Poslanecké
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je snaha dosáhnout úplné pravdy, trpí mír. Tam, kde
je snaha nastolit úplný mír, trpí pravda.“

Zcela v souladu s těmito moudrými zásadami
je pak – pro laiky možná překvapivý – názor zku-
šených diplomatů, že optimální by bylo, kdyby Lu-
kašenko situaci ustál, a aktivita obyvatel by se
kultivovaně převtělila do systematické a trvalé de-
mokratizace země. V případě Lukašenkova pádu
a následného chaosu „po ukrajinském vzoru“ (což
je v případě Cichanouské více než pravděpodobné)
by se totiž mohlo stát, že by do „stabilizace“ Bělo-
ruska bylo téměř nezbytně vtaženo Rusko.

A to třeba vojensky, o své újmě, protože o další
takové avantýry nestojí, není-li do nich dotlačeno.
Stačí vzpomenout předpověď amerického geoana-
lytika George Friedmana z jeho knihy Příštích sto
let: „Ruské akce se v budoucnu budou jevit agre-
sivní, i když budou vlastně obranné.“

Svými výroky Cichanouská zatím naznačuje,
že jí bohužel nejde o to, co Bělorusko potřebuje,
tedy ani o mír, ani o dialog. Co je tedy cílem jejího
snažení? Pro koho vlastně pracuje?

21. 9. 2020
Zdroj: www.ceskapozice.lidovky.cz
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sněmovny Parlamentu ČR Robert Králíček a Helena
Langšádlová.

Shrnuto, sečteno – celá koncepce onoho senát-
ního výboru je zřetelně postavena na deklaraci, že
nežádoucí zahraniční vlivy k nám směřují pouze
z Číny, respektive možná i z Ruska. Těm se musíme
bránit – a to na nevyslovený, ale zřetelný rozdíl od
všeho blahodárného, co k nám přichází ze Západu,
čemuž se bránit nemáme, ale naopak to vděčně při-
jímat. Kdo by nevěděl jak, může si vzít mustr v pa-
desátých a sedmdesátých letech, kdy režim tuto
lubrifikační ekvilibristiku prováděl na vysoké úrovni.

Nedovzdělaní senátoři, kteří zřejmě nikdy nevi-
děli glóbus a neslyšeli o akcích pod třetí vlajkou,
takto reálně sabotují české bezpečnostní zájmy.
Kdyby si vzali do ruky glóbus, seznali by dříve či
později, že čím víc je kdo prozápadní, tím dříve se
může ocitnout na Dálném Východě. Jinými slovy,
co se té třetí vlajky týče, tito senátoři svou činností
proti údajnému čínskému nebezpečí z Východu
vlastně otevírají tomuto údajnému čínskému ne-
bezpečí zadní vrátka ze Západu. Doporučují všem
veřejným institucím, aby byly obezřetné ke všemu,
co přichází z Východu, s nevysloveným předpokla-
dem, že co přichází ze Západu, je v pořádku. Co
když ale ten čínský vliv se bude šířit prostřednic-
tvím západních, zejména amerických firem?

Tato elementární úloha, kterou řeší zpravodajští
elévové již v nástupních kurzech, je však na ně-
které senátory příliš intelektuálně náročná. Jiné
zase asi od zdravého rozumu odvrátilo něco jiného.

Každopádně jejich rozlišování, co je a co není
cizí, připomíná vtip, jak pan Rybář hraje v hospodě
karty, když přiběhne soused s tím, že mu doma
někdo cizí smilní s manželkou. Pan Rybář mrští
kartami o stůl a vyrazí. Za chvilku se vrátí, vezme
karty, hraje dál a brblá: „To nebyl nikdo cizí...“

P.S. Pěkné by bylo, kdyby alespoň některým po-
slancům chytly saze a uspořádali by „veřejné sly-
šení“ ve Sněmovně tak, aby této senátní frašce
v negativech nekonkurovalo, ale aby přineslo ně-
jaká pozitiva. Jako třeba myšlenku „kruhové ostra-
žitosti“ našich veřejných institucí a „kruhové
ochrany“ vědeckotechnických informací. Stačilo
by, kdyby pozvali z každého panelu tohoto senát-
ního veřejného slyšení jednoho či dva výrazné
představitele a doplnili je experty, kteří by prezen-
tovali odlišná stanoviska. A kdyby se podařilo ty
debaty dobře moderovat, mohly by tím normali-
zační praktiky některých senátorů dostat na frak
a sošnému TGM by se možná na tváři po dlouhé
době vykouzlil úsměv.

22. září 2020
rp, prvnizpravy.cz
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Hybridní hrozby
JAN ŠOLTA

Byly úžasné ty včerejší přednášky (od 9 do 14
hodin) v Senátu PČR, plné fanatického odhodlání,
nenávisti a vypjatě nesmiřitelné útočnosti!

Jak vidět, četné Komise proti hybridním hroz-
bám (pocházejícím především z Ruské federace +
Čínské lidové republiky) již rozhodně nestačí! 

(Nechápu jenom, proč vlastně zcela zbytečně
zrušili StB, když ji teďkonc obtížně opět obnovují.
Proč zřizovat pouze novou funkci ve vládě - koor-
dinátor národní bezpečnosti /předložený návrh/,
když se lze snadno vrátit k osvědčenému Minister-
stvu národní bezpečnosti, které přece velice ús-
pěšně fungovalo na počátku 50. let? Mimo jiné
bezproblémově zabezpečilo cca 250 špagátů
apod.)

Současný hrozivý stav je výsledkem hrubého
zanedbání nepřátelských vlivů Ruska + Číny a vý-
razného deficitu práce Ministerstva vnitra ČR!
Českou adekvátní reakcí na tuto trvalou agresi
(jež je zatím pouze informační) by možná bylo od-
povědět jim stejným způsobem, avšak v EU dosud
existují "demokrati", kteří by chtěli s těmito za-
vilými nepřáteli dokonce i nadále obchodovat!
Rusko se přitom nestydí ani v období pandemie
destabilizovat EU nejen dezinformacemi, ale též
prostřednictvím dodávek své lacinější ropy
a plynu (například oproti dražší US břidlici), jak
důrazně upozornil Povejšil.

V naší společnosti jsou nejohroženější skupinou,
vystavenou těmto zákeřným vlivům Ruska + Číny,
právě veřejná správa a akademici - univerzity, stu-
denti a vůbec mládež! Jsou vůči nim příliš otevření,
naivně se nebrání navazování těchto vysoce nežá-
doucích kontaktů, bezelstně diskutují. Nepřítel tyto
vztahy nenápadně kultivuje, záměrně o ně pečuje,
eventuálně lidi obdarovává, a to již od počátku ka-
riéry oslovených úředníků. Poté je snadno zneu-
žívá, vydírá, zastrašuje i ohrožuje!, jak s výstrahou
varoval Koudelka z BIS.

Bývalý rektor UK Hampl proto ihned požádal
Ministerstvo vnitra o okamžitou pomoc pro vy-
soké školy! Například vydáním manuálu, jak se
účinně bránit těmto nepřátelským "vlivům", když
jsou dnes vědci příliš propojeni na vědu RF +
ČLR. (Ministerstvi vnitra samozřejmě manuál již
má, ale VŠ si jej musí napřed vyžádat, aby MV

nebylo opět obvi-
něno ze zasaho-
vání do autonomie
univerzit.)

P. Fischer upo-
zornil na aktivity
Číňanů, kteří jako
první oslovují nevě-
domé našince, ini-
ciují navazování
nebezpečné spolu-
práce mezi čes-
kými kraji
a čínskými provin-
ciemi, korumpují a nenápadně vyzvídají, pilně sbí-
rají veškeré informace; jejich zájem se přitom
koncentruje především na fungování českého so-
ciálního systému a oblast VŠ! V tom jim pomáhají
záhadné české zprostředkovatelské agentury (pro-
věřit!) a jiné pochybné osoby. Proti těmto nepřá-
telským "vlivům" je bezpodmínečně nutno se
jednotně postavit! Spojit úsilí zasažených institucí,
vnitra, zpravodajských služeb apod. Navrhl proto
zřídit společnou centrální kontrolu nad těmito zá-
vadnými styky, nejlépe nový úřad, který by je cent-
rálně řídil, sledoval, prověřoval, kontroloval
a vyhodnocoval, vedl by jejich evidenci, etc. Před
každou cestou do těchto zemí (R + Č) by všechny
povinně proškoloval. Kontroloval a certifikoval by
též záhadné zprostředkovatelské agentury. Vnitro
by mělo bezodkladně šetřit i neúmyslné vyzrazení
informací; jeho vliv je proto žádoucí výrazně posí-
lit!

Sinoložka O. Lomová mimo jiné suše konsta-
tovala, že ČLR je systémovým rivalem EU a USA,
její ekonomický růst je pouze spektakulární a je
celý založen na zprofanovaném stalinském mo-
delu.

J. Kalenský široce rozvedl informační agresi
Ruska a Číny, kterou je zapotřebí pečlivě moni-
torovat a dokumentovat (v Bruselu prý takto Čínu
sleduje jeden člověk, Rusko tři lidé); poté prav-
divě informovat veřejnost o skutečných hroz-
bách; a nakonec tyto agresory trestat! Nejedná
se přitom o svobodu slova, neboť autory dezin-
formací nejsou novináři, nýbrž vojáci, kteří jsou
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Vyjádření mluvčího Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice
ohledně cesty předsedy Senátu Parlamentu ČR na Tchaj-wan

2020/08/29
Otázka: Předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil dnes odletěl na návštěvu Tchaj-

wanu. Jak to hodnotí čínské velvyslanectví v České republice?
Odpověď: Čína vždy oponovala jakékoliv formě oficiálních výměn s Tchaj-wanem u států, se kterými

Čína navázala diplomatické vztahy. Předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil je lho-
stejný vůči čínsko-českým vztahům a vzájemně prospěšné spolupráci, ignoruje názor široké veřejnosti
České republiky a ve vlastním politickém zájmu stejně trval na návštěvě Tchaj-wanu, čímž se dopustil
vážného vměšování do vnitřních záležitostí Číny, vážně porušil národní suverenitu a územní celistvost a
vážně porušil základní principy mezinárodních vztahů a politické závazky bilaterálních vztahů. Čínská
strana výrazně nesouhlasí a odsuzuje takový čin. 

Tchaj-wan je nedílnou součástí Číny. Čínská vláda a čínský lid má pevnou vůli chránit národní suve-
renitu a územní celistvost a bránit se proti zasahování jakýchkoliv vnějších sil do vnitřních záležitostí
Číny. Čína vyzývá českou stranu, aby dodržovala zásadu jedné Číny a skutečnými skutky chránila rozvoj
vztahů mezi ČLR a ČR.

S pozdravem
ZHANG Ning (Nina) 
atašé Velvyslanectví ČLR 
add: Pelléova 18,160 00 Praha 6 
mobil: +420 778 522 680 
http://www.chinaembassy.cz/cze

například v Rusku za tuto činnost vyznamená-
váni.

Obrana před touto agresí RF a ČLR je však v EU
nedostatečně tvrdá, EU na ni totiž vynakládá málo
peněz.

Vedení EU tuto trvalou bezpečnostní hrozbu
dosud plně nechápe, převažuje v něm technokra-
tický přístup, není dostatečně ochotno se účinně
uvedeným hrozbám bránit, bohužel se zde i nadále
vyskytují neuvážené tendence dalšího rozvoje ob-
chodu s těmito agresory!

V. Horna mj. zdůraznil, že obrana před hybrid-
ními hrozbami bude nedílnou součástí kritérií při-
jetí do státní služby.

Benedikt Vangeli, šéf Centra pro hybridní hrozby
a terorismus MV ČR, tvrdil, že se převážně zabývají
školením státní a veřejné správy; jejich činnost prý
nesouvisí s prověrkami NBÚ, byť se zpravodajci
těsně spolupracují. Po vyškolení bezpečnostních
ředitelů ministerstev, se zaměřili na náměstky
a ostatní ředitele a pokračují na střední úrovni.
Velký úkol na ně nyní čeká při školení univerzit
a novinářů.

O nesmírném nátlaku Ruska a Číny na pražské sta-
rosty promluvil P. Novotný (My jsme se jich však ne-

báli, na rozdíl od prezidenta a premiéra, jsme se jim
hrdinně postavili!), O. Kolář (Já to schytal z nás tří nej-
víc, a přitom jsem konal zcela legálně!) a Z. Hřib (Vždy
jsem vycházel z přání spoluobčanů, a navíc Prahu ne-
osvobodila Rudá armáda, nás (na Moravě) osvobodili
Rumuni a na Plzeňsku Američané!) O jedné konkrétní
formě nepřátelského vlivu ČLR informovala starostka
MČ - velvyslanec ČLR ji totiž poslal osobní gratulaci
ke zvolení do funkce! Jaká to hrůza!

P. Žáček napadl falšovatele dějin (Pullmann
a spol.) a další dezinformátory. Do boje proti hyb-
ridním hrozbám navrhl zapojit nejen MV ČR a BIS,
ale též Ministerstva kultury i školství, mládeže a tě-
lovýchovy! Žádal neprodleně obnovit ideovou
a brannou výchovu mládeže! 

K názorům, že v každodenní praxi je vždy nutno
ostře a tvrdě rozlišovat mezi spojenci a nepřáteli,
a že proti trvalé agresi je třeba vystupovat rázně
a jednotně, se připojili se též další přítomní senátoři
a poslanci.

***
Je to jen vaše škoda, že jste v neděli 28. 9. v Se-

nátu PČR také nebyli!
Byl jsem, slyšel jsem a poblil jsem se (málem).
29. 9. 2020
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Andre Vltchek je mrtev, ať žije
Andre Vltchek
Nekrolog pro Lípu

22. září 2020 byl jeden z nejpokrokovějších svě-
tových novinářů Andre Vltchek na své investigativní
cestě z tureckého města na břehu Černého moře
Samsun do Istambulu. Po příjezdu se ho pokoušela
jeho manželka vzbudit a zjistila, že je mrtvý. 

Dle tureckých medií zahájila místní policie vyšet-
řování jeho smrti jako “podezřelé úmrtí”. Pro mě není
překvapením, že se snaží turecké instituce před svě-
tem ukázat svojí vylhanou “objetivní a nezaujatou
tvář”. Kdo Andreho osobně znal je tato policejní “ob-
jektivita”, která bezpochyby prohlásí, že se jednalo
o přirozené úmrtí, téměř s jistotou důkazem, že má
někdo na rukou jeho krev. 

Následující text jsem napsal jako předmluvu do
Andreho knihy IMPÉRIUM LŽE, publikovanou v Česku
nakladatelstvím BROKEN BOOKS v roce 2016.

Myslím, že je příhodným nekrologem, který lze na-
zvat jednou větou z této předmluvy:

“Andre byl pro šíření pravdy proklet establišmenty
celé řady zemí světa, a je téměř zázrakem, že tyto
útoky proti své osobě doposud přežil.”

Před léty jsem chodil na Harvardské náměstí
v bostonské Cambridge, abych si tam v malém
stánku kupoval nová čísla časopisu CounterPunch.
Časopisu, který mně jako bývalému disidentovi
a chartistovi z české druhé kultury připadal v záva-
lech kapitalistickými zájmy koupených a diktovaných
médií jako jeden z nejpravdivějších zdrojů informací
o dění ve světě našem vezdejším. 

Několikrát jsem tam narazil na články a eseje od
autora, který mě neuvěřitelně zaujal svým umělecko-
poetickým a zároveň analytickým úhlem pohledu na
kruté události, od válečných konfliktů až po pod ka-
pitalistickým jhem zakořeněnou sociální nesprave-
dlnost v zemích námi arogantně nazývaných "třetí
svět". Jeho svědectví o pokrytectví naší takzvané zá-
padní civilizace mě vždy nadchla umělecky zpraco-
vanou sžíravě realistickou pravdivostí a odvážně
otevřeným pojmenováváním krutostí, kterých se náš
"civilizační prostor" dopouštěl a bez přestání dopou-
ští po celém světě. 

S autorem těchto článků jsem se ztotožňoval
hlavně tím, že jsem z nich cítil duši aktivisty a umělce

filosofa, který své dílo prolíná se skutečným životem,
přesně tak, jak jsem já prožíval filosofický duch (prin-
cipy) české undergroundové druhé kultury. 

Cítil jsem, že v jeho textech opět ožívá naše un-
dergroundové zdůrazňovaní autenticity v umělecké
tvorbě, chápaní umění jako základní životní hodnoty,
žití v pravdě, nepotlačovaní jakékoliv myšlenky, otev-
řené říkání všeho, co si myslím, naprostá solidarita
s ostatními druhokulturními rebely a hlavně podvě-
domá fúze umění, politiky (polis) a života. 

Autor se nebál říci svoji pravdu nezatíženou neu-
stálým požadavkem západní akademické do sebe
zacyklené a omezující korektnosti, požadující odka-
zování se na jiné či předchozí autory. 

Autor neváhal bořit takové mýty, jako je nedotknu-
telný mýtus o západem blahořečené soběsloužící
křesťanské "demokracii" a nutnosti jejího "nevyhnu-
telného a i pomocí násilí ospravedlnitelného exportu"
do zbytku "kulturně a politicky zaostalého" světa.

Nebál se projevit svůj kritický názor dokonce i na
nahromaděné "umělecké" sbírky či skladiště mrt-
vých exponátů v muzeích evropské kultury, které
v drtivé většině jen potvrzují drogovou závislost na
svém a do sebe zahleděném kulturním imperia-
lismu.

Odhaloval rádoby zapomenuté genocidy prová-
děné po celém africkém kontinentu ziskuchtivými
křesťansko-kapitalistickými predátory s Biblemi v ru-
kách. Genocidy, které později používali jako inspira-
tivní studijní materiály i budovatelé nacistických
koncentračních táborů za druhé světové války. 

A v neposlední řadě ve svých esejích tvrdě ozna-
čoval západem vykonstruovaný kapitalistický eko-
nomický systém za příčinu kolapsu životního
prostředí na celé Zeměkouli, čímž k nepříčetnosti
rozzuřoval proponenty zaslepené ekonomické teorie
postavené na neustálém a sebeúčelném růstu. 

Po několika letech mě napadlo autora těchto
článků Andre Vltcheka zkontaktovat.  

Napsal jsem mu mail, na který Andre téměř oka-
mžitě odpověděl a začali jsme si vyměňovat anglicky
psané názory na katastrofální pokrytectví a zločiny
západní civilizace. 
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"Kde jsi vlastně vyrůstal?" napsal jsem jednoho
dne Andremu. 

Odpověď mi vyrazila dech: "V Československu."
Okamžitě jsem odpověděl: "No, to je neuvěřitelné,

protože já také. A v jakém městě?"
Po následující odpovědi jsem si řekl, že Země-

koule je tak malá, že jen arogantní klimatoskep-
tici ji vidí jako nekonečnou: "V Plzni." Chvíli jsem
váhal, jak nejlépe zformulovat svoji odpověď, aby
nevypadala jako z kýčového hollywoodského
filmu: "Andre, já jsem také vyrůstal v Plzni". 

Pak jsme se dlouhou dobu smáli, každý na
svém konci internetových žilek.

Ač jsme se neznali, tak jsme oba vyrůstali
v relativně malém městě na západě Českoslo-
venska, a jako děti prožívali dobu, kdy se zá-
sadně testovaly charaktery lidí po sovětské
okupaci v roce 1968. 

Andre ji prociťoval o to intenzivněji, protože byl
synem plzeňského vědce a ruské matky z Lenin-
gradu. Proto mu jeho spolužáci po českém zba-
bělém způsobu dávali najevo, že i on, malý kluk,
je přece vinen za okupaci Československa so-
větskými vojsky. Nechutné slabošské útoky
v něm zřejmě už tenkrát zasely touhu bojovat
proti nespravedlnosti světa. 

Jak jinak by se ostatně dítě zformovalo, když
by po vyučování našlo své boty plné zmrzlé moči
na okenním rámu školní šatny. 

Andre, jak jen to bylo možné, vyrazil z Česko-
slovenska a záhy začal svoji nesmírně plodnou
dráhu umělce, spisovatele novelisty, filosofa, in-
vestigativního žurnalisty a filmaře. 

Je někdy až neuvěřitelné, kolik zemí Andre
osobně navštívil, kolik válečných konfliktů zažil
z první ruky, kolik vyslechl svědectví o hnusných ne-
spravedlnostech a vraždění, které vědomě vytváří náš
"demokratický" pokrytecký západní kapitalistický
systém, kolik přírody zničené naším bezohledným,
imperialistickým "soukromým podnikáním" postave-
ným na drancování na vlastní oči viděl, na kolik námi
způsobených a záměrně zapomenutých genocid ve
své práci upozornil, kolik lží vytvářených našimi médii
diktovanými úzkou zájmovou imperiální třídou odhalil. 

Není divu, že byl Andre pro šíření pravdy proklet
establišmenty celé řady zemí světa, a je téměř zá-
zrakem, že tyto útoky proti své osobě doposud přežil.
Jeho demaskování demagogických myšlenkových
stereotypů je nebezpečná aktivita, ke které je třeba
značné odvahy a ochoty k nejvyšším obětem. 

Někomu může Andre připomínat fiktivního středo-
věkého bojovníka za lidská práva Dona Quijota, který
říkal, že je nutné se vrhat do bitev, o kterých předem
víme, že jsou prohrané. Ale právě proto tyto bitvy
v lidských srdcích nakonec vždy vyhrál.

I v Andreho postavě ještě pořád přežívají vášnivé
instinkty naší kmenové minulosti, kdy se po miliony
let snažilo lidské společenství pomocí svých eticky
orientovaných umělců čili filosofů skutečného života
vždy vytěsnit zlo a degenerující trendy ze svého
středu. 

V takových chvílích lidská společenství zapojují
všechny své smysly a city a probouzí se z otrocké le-
targie a amnézie uvržené na ně věčně rodícími se
parazity a výsledkem jsou revoluce čili otočení
systému kolem osy humanistických hodnot. 

A bez tohoto ozdravného revolučního procesu,
který žádá radikalizaci sebezáchovných myšlenek,
by totiž náš lidský kmen nikdy nepřežil a ani nepře-
žije. MILAN KOHOUT
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Největší strach – strach 
z „chtíče“ sebezáchovy
JAN KRISTEK

Skutečnost, že propaganda pracuje hlavně se
strachem, je asi skoro každému známa. Vzhledem
k tabuizaci tématu ale není každému známo, že
nejvíc úsilí je věnováno vytváření strachu ze sexu.
A ještě méně je známo, že se tak děje proto, že
sexuální pud se z velké míry kryje s pudem se-
bezáchovy.

Jakákoli zmínka, že sexu už není tolik jako dřív,
nebo dokonce, že by snad mohl být systematicky
potlačován, vždy vyvolávala a dosud vyvolává zu-
řivé reakce hlavně těch, kterým bere poslední na-
děje, že by mohli někdy sex mít. Svůj nedostatek
sexu často i projikují na druhé a udílejí jim
opravdu bizarní rady.

Proti nim však dnes už mluví i statistiky, podle
nichž v naší „západní společností“ množství sexu
kleslo za posledních třicet let plus minus na de-
setinu. Skutečnost, že v Česku je podle průzkumů
sexu úplně nejmíň, nám dovoluje vidět z naší per-
spektivy tuto záležitost ostřeji.

Sex prostě zmizel, a všechny řeči o tom, že
dnes lidé mají jiné možnosti, jsou nepřesvědčivé.
I kdyby je měli, musel by je někdo přesvědčit, že
jsou lepší než sex. Po stránce genetické, hormo-
nální, imunitní, biochemické, fyziologické, psy-
chického zdraví atd. zdaleka tak přínosné nejsou.
O zdraví společnosti nemluvě.

Lidi od sexu neodrazují nějaké „lepší možnosti“,
ale strach, nebo lenost, což je ale také strach -
strach před námahou. Strachem od sexu lidi od-
razují od pradávna různá náboženství, strašící je
například peklem, nebo je ovládající světské sku-
piny, které sex u ovládaných (často na rozdíl od
sebe samých) nějakým způsobem postihují.

Často lidi od sexu odrazuje strach, že by se od
ostatních lišili, nebo naopak strach, že by se od
ostatních nelišili. Například, když vám devět z de-
seti žen řekne, že sex nedělají, „aby nebyly jako
ty ostatní“. (O takových prohlášeních s „posunu-
tou logikou“, jako, že která to dělá zadarmo, tak
je kurva, ani nemluvě.)

Strach z nemocí, dříve nazývaných pohlavní,
dnes „pohlavně přenosné“, což je ale také už jen

teoretická mož-
nost, a převážně se
šíří jinými způsoby.
Nebo ani nešíří,
neboť se jedná
o bakterie a viry,
které v sobě má
každý, a které se
u něj projeví, když
má sníženou imunitu třeba právě nedostatkem
sexu.

Nebo nemocí, které ani neexistují, jako třeba
ajc, jehož statistická nakažlivost je taková, že by
heterosexuálové museli mít sex 2x týdně, 21 let,
a jen s nakaženými partnery. Statistická, protože
ve většině takových „přenosů“ se jedná o páry
narkomanů, z nichž u jednoho je hiv pozitivita re-
akcí na drogy... a po čase i u druhého.

Velký strach vyvolává možnost vedlejšího
efektu - otěhotnění - kterým je sex prozrazen
a lidé jsou pak trestáni. V nejmírnějším případě
jsou pokutováni (platba za interrupci je ve sku-
tečnosti pokutou za heterosexuální sex), v horším
je jim odmítnuta léčba, za neoficiální léčbu se za-
vírá do vězení, vraždí je fanatici...

V případě nežádoucího otěhotnění jsou ženy
psychickým i fyzickým násilím nuceny donosit,
muži jsou přinejmenším psychickým i fyzickým
násilím nuceni na výchovu nevyžádaného dítěte
finančně přispívat nebo se i účastnit péče. Na léta
mají zablokovanou možnost žít jako sociální by-
tosti.

„Patriarchát“, tedy systém, ve kterém se na
rozdíl od dřívějších systémů zkoumá, kdo je otec,
a z toho se vyvozují důsledky, byl ještě vylepšen
vynálezem naprosté absurdity, „biologického“
otce, aby bylo možno trestat muže, kteří nechtějí
roli otce, která byla předtím společenská, při-
jmout.

Genetika je tak zneužita ke šmírování, kdo
s kým měl sex, k terorizování lidí strachem, že
by se to mohlo provalit, obavami z možnosti
uplatnění různých „nároků“ a vydírání všeho
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druhu, často likvidačních. I když v případě nej-
novější vlny “meat too“ už ani genetika není za-
potřebí.

Největším motorem strachu ale bude všudypří-
tomná ostrakizace, agresivní propaganda tvrdící,
že sex dělali jen lidé za komunizmu, protože ne-
měli jiné možnosti, že sex je „zábava chudých“,
„církevní neomylnosti“, že heterosexuální styk je
horší než terorizmus, že je jako nájemná vražda,
v USA, že homosexuální styky jsou častější a tedy
normálnější.

Lidé jsou od přirozené sexuality odváděni jed-
nak skupinou převážně homosexualistů, majících
zmonopolizovanou duhu a vyhla-
šující další desítky a desítky no-
vých “pohlaví“, jednak skupinou
proliferastů, majících zmonopoli-
zovaného ducha, a vnucující lidem
ještě méně funkční podobu sexu-
ality.

Je nasnadě, že tyto dvě skupiny,
i když to navenek nemusí být ně-
komu zjevné, a ani jejich řadoví
členové do toho nebudou zasvě-
ceni, spolupracují a jsou řízeny z jednoho centra.
Je to jako vlak, který má lokomotivu jak vepředu,
tak vzadu. Jedni táhnou, druzí tlačí - je to takový
vylepšený druh „transportu do nebytí“.

Jedni prý chtějí zničit rodinu, druzí za „tra-
diční rodinu“ vyhlašují novodobou, umělou ne-
přirozenou, zcela uzavřenou jednotku, jejíž
členové přežívají prakticky bez jakýchkoli soci-
álních kontaktů, například podle hesla „kdo ne-
krade okrádá rodinu“. Nanejvýš se scházejí s jim
podobnými a sektářsky se utvrzují ve své
„pravdě“.

Propaganda se snaží u lidí vyvolat pocity viny
zaměňováním morálky za morulku, snahou spo-
jovat interrupce s nacismem - když právě nacisté
je zakazovali. Prý ale ne druhým, jenom sobě - no
právě! Také se satanismem, když právě na tvr-
zení, že „potrat je vražda“, stojí jejich vydávání
rituálních interrupcí za „plnohodnotné“ lidské
oběti.

Strach je ale i na druhé straně. Je to vidět na
jejich reakcích na prostý fakt, že zákaz interrupcí
byl v Evropě zaveden až v roce 1869, v rámci pro-
jektu vytváření fašistické ideologie. Nebo na fakt,
že za to, že interrupce je dnes nejšetrnější formou
antikoncepce, mohou právě ti, co způsobili, že

méně škodlivé formy antikoncepce upadly v za-
pomenutí.

Podle hesla „zloděj křičí...“ jsou muži viněni
z útoků na ženy, třebaže je jasné, že cílem útoků
na ženy je oslabit muže, nejen aby neměli sílu
bránit sami sebe, ale aby neměli sílu sledovat
dění v obcích a podobných sociálních celcích, aby
tyto skupiny a celky ovládli právě ti, co útoky na
ženy řídí.

Aby se zapomnělo na její sociální funkci, byla
sexualita prohlášena za asociální. Jejím potlače-
ním se pak i komunikace heterosexuálních osob
stala „nadbytečnou“, protože k seznámení dnes

prakticky nemůže vést. Odpovídat
frází na frázi může robot. Abyste se
ještě nezavěšovali, že už jste v po-
řadí, vám řeknou na x telefonních
číslech.

Sexualita byla a je potlačovaná
ne kvůli ní samé a nějaké „hříš-
nosti“, ale proto, že se z valné části
překrývá s pudem sebezáchovy
(který má navíc např. nějaké útě-
kové reakce). Této skutečnosti se

původně využívalo i k tomu, aby se bojovníci sta-
tečněji bránili. Dnes už ale mají lidé pud sebezá-
chovy potlačený natolik, že se bránit nebudou...

Sebezáchova jak individuální - za sexem byla
touha žít a nejen přežívat, ale i sebezáchova sku-
pinová, neboť byl hlavní motivací pro komunikaci
ve skupině. Jen skupina, ve které probíhala ko-
munikace, mohla přežít. Jen tam, kde se lidem
dostávalo možnosti sexu, se komunikace udržela,
jen takové skupiny její členové - zejména muži -
podporovali.

Potlačení sexuality - a tedy ztráta sebezáchovy
- tak nevede jen k tom, že si lidé ničí zdraví ne-
zdravými náhražkami, ale také k tomu, že lidé
slepě volí fašistické strany (třebas nazývané
jinak) a ještě slepěji kolaborují se skupinami,
které víceméně otevřeně hlásí jejich vlastní vy-
vraždění.

Přesně to je cílem - vznik snadno ovladatel-
ného, propagandou vykastrovaného stáda, které
je možné namnožit nebo vybít dle rozmarů ovlá-
dajícího, bez obav, že by jej napadlo se bránit.
Stáda, které je možné snadno hnát na jatka, ome-
zovat jeho stav nevhodnými životními podmín-
kami, či je rovnou chemicky či biologicky trávit.

4. 10. 2020
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Jak ukončit koronavirové šílenství
JAN KORÁL

Koronavirus na nás číhá všude. Nejen v tele-
vizi, v rádiu, v novinách, na internetu. Nyní
i venku na reklamních plochách, ale především
v myslích lidí, které potkáváme venku na ulici,
v dopravních prostředcích, obchodech, školách,
veřejných budovách, nemocnicích, v práci.
Všude. Bojíme se, že na nás vyskočí z ledničky.
Někdo doslova. Nedá se před ním utéct, leda by-
chom chtěli žít jako poustevníci. Musíme se s tím
vypořádat. Ale jak? Buďme metodičtí a důslední. 

V prvé řadě musíme pochopit, co se doopravdy
děje, což bohužel vůbec není jednoduché, pro-
tože s něčím takovým se lidstvo doposud neset-
kalo. A nemám na mysli nějaký nový virus, resp.
nemoc, ale to globální mediální a politické šílen-
ství, které se kolem toho rozpoutalo. Lidstvo
vstoupilo do epochy, kdy je globálně propojené
na všech úrovních, ať už se nám to líbí nebo ne,
a proto je také možné globální dění ovlivňovat
a řídit lidstvo jako jeden celek/objekt. Pokud
ovládáte mainstreamová média, klíčové (v tomto
případě zdravotnické) instituce a řídící politiky ve
všech zemích světa, můžete ovládat celé lidstvo
tak, jak potřebujete. Politici jsou ovládáni přes
OSN, zdravotnictví přes Světovou zdravotnickou
organizaci (WHO) a média přes globální tiskové
agentury - Associated Press (AP), Agence
France-Press (AFP) a Reuters. Z těchto zdrojů
přišly začátkem letošního roku základní pokyny
pro všechny státy světa o tom, že projekt Koro-
navirus je spuštěn a jak se v jeho rámci chovat.
Konkrétní detaily globální řízení ponechalo už na
protektorech jednotlivých států, proto se s nasta-
lou situací vypořádávají v různých zemích růz-
ným způsobem. Základní instrukce však dostali
jasné: 

• Šiřte paniku o rychle se šířícím nebezpeč-
ném viru

• Omezte pohyb a komunikaci občanů, jak nej-
více to lze a zaveďte jejich sledování

• Jako řešení a vysvobození propagujte vak-
cínu

• Omezte šíření jakýchkoliv informací, které
jsou v rozporu s oficiální propagandou bez
ohledu na to, jestli pocházejí od skutečných od-
borníků z praxe.

Jak vidí situaci
obyčejný člověk?
Jak který. Kon-
cepce společné
bezpečnosti (KSB)
rozlišuje čtyři zá-
kladní typy psy-
chiky: 

1) Typ zvířecí -
uspokojuje pouze
své pudy. Tito lidé
nijak své chování
nezmění. Vždy se přizpůsobí tak, aby co nejsnad-
něji dosáhl svého bez ohledu na okolnosti.

2) Typ biorobot – svůj život řídí podle autorit
a kulturních vzorců. Tito lidé jsou v současné si-
tuaci radostí bez sebe. Od našich “vládců” do-
stali jasné úkoly a mohou se těšit
společenskému uznání a pochvalám za dobře
splněné zadání. Co se doopravdy děje, je neza-
jímá.

3) Typ démon – uspokojují pouze své vlastní
potřeby a touhy bez ohledu na ostatní lidi a jsou
pro to schopni zneužívat předchozí dvě skupiny.
V současné situaci vidí především příležitost
k vlastnímu obohacení a projevení psychopatic-
kých rysů při manipulování obyvatelstva.

4) Typ člověk – řídí se vlastním svědomím. Tito
lidé se stali lidmi v pravém smyslu slova. Zajímá
je pravda, svůj život chtějí řídit sami v souladu
se svým vědomím a svědomím. Jsou zodpovědní
za svůj vlastní život.

Žádný typ není nikdy úplně čistý, ale v každém
člověku nějaký typ převládá.

Z tohoto rozdělení je jasné, že v prostředí naší
současné evropské kultury je nejrozšířenější typ
biorobot. Lidé s démonickými rysy psychiky jsou
v mocenských pozicích. Lidí s převažující zvířecí
psychikou u nás naštěstí mnoho není a nejsou
tedy příliš významní. Skutečných lidí je u nás
stále více, ale zatím jsme se nedokázali natolik
zorganizovat, abychom se stali převládající silou
určující budoucnost naší země. 

Příležitost k uchopení vlády a zavedení lid-
ských pravidel života v České republice momen-
tálně spočívá v podpoře iniciativy Kulatý stůl
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České republiky, o které se můžete více dozvědět
na webu: www.kulaty-stul.cz.

Dokud budou u nás u vlády psychopaté/dé-
moni, tak pojede náš stát podle globálního scé-
náře, majícího za cíl utlumení globální spotřeby
a omezení občanských práv bez ohledu na oběti.

Opravdový člověk ví, že je tvůrcem svého vlast-
ního života a všechno, co se mu v životě děje, bere
jako příležitost k osobnímu růstu a hlubšímu po-
rozumění sobě samému i světu kolem nás. Opra-
vdový člověk ví, že jeho zdravotní stav závisí
především na něm samotném. Jakékoliv nemoci
považuje za signál toho, že v nějaké oblasti života

nejedná správně a impuls k nápravě chybného
chování. Ví, že jakákoliv nemoc existuje nejdříve
v hlavě jako chyba v myšlení a pokud onemocní,
musí tuto chybu najít a opravit. Opravdový člověk
si tvoří obrázek o světě ze všech dostupných in-
formací, a na rozdíl od biorobotů neignoruje široce
dostupné důkazy o tom, jak, kým a za jakým úče-
lem byla operace Koronavirus naplánována a jak
je řízena. Opravdový člověk chápe, že tato akce
má za cíl posílit vliv démonického řízení nad lid-
stvem, globálně snížit počet opravdových lidí
a převést je na úroveň biorobotů, kteří se nebudou
bouřit a usilovat o kontrolu nad vlastními životy.
Opravdový člověk vidí současnou situaci jako pří-
ležitost k posílení vlivu lidskosti na náš svět. To je
však podmíněno tím, že se nás probudí a aktivi-
zuje dostatečné množství a dostatečně silně. 

Pokud se nám, lidem, přeci jen podaří převzít
vládu nad vlastní zemí, budeme muset dát bio-
robotům nové programy, které je povedou k pro-
buzení lidskosti. Aby se nemuseli bát o své
zdraví, tak místo život společnosti likvidujících
opatření, která vyhlašuje naše vláda, můžeme
odstartovat plán celonárodního uzdravení. Naše
dnešní zdravotnictví ovládané farmaceutickými
korporacemi totiž vůbec nepracuje se záměrem
uzdravování populace, spíše naopak a od doby
akce Koronavirus obzvlášť.

A jak by ten plán měl vypadat? 
1) Všichni, kdo se bojí nákazy, by dostali respi-

rátory FFP3, tedy takové, které ne-
propouští viry. Ostatní by mohli
chodit bez roušek.

2) Veškeré obyvatelstvo by do-
stalo dotované dávky vitamínů C
a D, k tomu dostatek potřebných
minerálů, především hořčík, zinek,
draslík a selen.

3) Každý člověk, který se obává
onemocnění, by byl otestován na
kyselost organismu a hladinu ho-
mocysteinu. Následně by dle in-
strukcí lékaře upravil svou
životosprávu, stravu a doplnil po-
třebné vitamíny a minerály.

4) Z potravinářství by zmizely
všechny zdraví škodlivé látky, kte-
rých je bohužel v dnešních potravi-
nách více než dost.

5) Pokud by někdo onemocněl
koronavirovou infekcí a neuzdravil by se sám za
pomoci vlastní imunity, byl by léčen některými
z mnoha účinných a dostupných léků, jejichž pří-
nos byl již na mnoha místech světa prokázán.

Můžete se vsadit, že tímto přístupem by bylo
brzy po problémech s neexistující pandemií,
a protože by náš stát neřídili psychopati, tak i po
mnohých sociálních a ekonomických problé-
mech, které u nás jsou i bez koronaviru.

Lidí, kteří se evolučně vyvinou až do plnohod-
notného lidství, zákonitě přibývá, stejně tak,
jako přibývají kolektivní zkušenosti lidstva jako
celku. 

Lidství, a tedy dobro, zákonitě dříve či později
zvítězí. 

Snažme se, aby to bylo co nejdříve.
3. 10. 2020
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Když opozice neví, co roupama dělat
KAREL SÝS

Pokolikáté už opozice spustila kanonádu proti pre-
zidentovi. Dovolil si poradit podhradí, aby častěji se-
dělo doma na zadku a více četlo. A podotkl, že
podnikatel, který není připraven na zásah vyšší moci,
není dobrý podnikatel. Jenže čtení – jak známo, moc
nevynese. To ještě spíš sedění na penězích.

Podnikání není jen zisk, ale taky ztráta.
Když vše klapalo, politictvo, podnikatelstvo, he-

rectvo a jiné umělectvo volalo: „Méně státu!“
Když mlýny přestaly klepat, politictvo, podnikatel-

stvo, herectvo a jiné umělectvo volá: „Více státu!“ Tím
myslí víc státních dotací, náhrad, úlev všeho druhu,
víc toho, čemu se za komančů říkalo solidarita.

Ač to nechtějí a ani nesmějí přiznat, podvědomě
vlastně volají po socialistickém státu, který zápla-
toval, co se kde protrhlo, až nakonec prozáplatoval.

Jenže – nejen vojna není kojná. Kapitalismus se
umí tvářit jako mílius, ale v případě potřeby vycení
vlčí tesáky.

Nechte maličkých firem přijíti ke mně! 
I mně je líto oblíbené hospůdky. Pivo sice patří

všem, avšak hospody řetězcům. Naše fešná a hbitá
číšnice možná přijde o práci, snad dostane od státu
bakšiš, ale onu hospůdku vlastní majitel několika
hospůdek, hospod a restaurací, a ten už je dávno
za vodou, ne-li za mořem. A jestli se neposichroval,
pak opravdu není dobrý podnikatel. 

Koneckonců pojišťovny nás snad nedřou zby-
tečně! Nejhlasitěji křičí herci. Není divu, třeba ta-
kový Töpfer ve svém seriálu na podřízené četníky
imrvére ječí.

Před zavřenými divadly budou na plný pecky sví-
tit lampy, přidá se rovněž Petřín. „Umělec“ Kintera
rozsvítí kvůli zaraženému „Festivalu digitální a kre-
ativní kultury“ rozhlednu. To budou kreace, ale kdo
je zaplatí? Plýtvat proudem, a ještě si na to svítit?

Tatíčku, státe, postarej se o svoje ke křížku při-
lézající dítky!

Tak zvaná Velká krize se svého času s nikým ne-
babrala: „Chudej, bohatej, vemte je íbršvunkem!“
Jenže bohatí tu nakládačku přežili ve zdraví.

Jak k tomu ale přijdu já? Vir, nevir, vydání vlast-
ních knih si musím zaplatit. Stát zřejmě nečte.
Správně nás Zeman všechny žene domů číst!

A možná se bůh na tu pejchu už nemohl dívat!
Jak prorokoval Haškův moudrý ovčák: „Však von
vám pánbůh ty milijóny vomaže vo hubu!“

P. S.
Dnešní Metro hrdě oznamuje čecháčkům: „Nej-

bohatší Češi mají 1,3 bilionu.“ A rádio hlásí: „Pro-
tože nepřijíždějí cizinci, bezdomovci přijdou
o peníze z žebrání.“

Pánové, to jste to za těch 31 let dopracovali!
16. 10. 2020
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Vážené a vážení,
rád bych touto cestou poděkoval vám všem, těm, kteří mne volili ve včerejším 1. kole senátních voleb,

i těm, kteří tomu "jen" věnovali pozornost a třeba tu zprávu předali dále, nebo mi prostě drželi palce.
Jak to dopadlo, víte. Na Kolínsku, kde jsem kandidoval, zvítězily peníze - ve 2. kole jsou kandidáti ANO

a STAN. My, tím myslím sebe + dva nejbližší přátele, kteří mi v kampani pomáhali od rána do večera celé
tři měsíce, jsme vsadili na práci vlastních rukou, což se dnes nenosí a nestačí to. Inu, to je realita. Nestěžuji
si, žiju v této zemi už víc než 58 let a už jsem i něco trochu pochopil. Nicméně ta kandidatura měla sloužit
především tomu, abychom na sebe my nemainstreamoví, ostrakizovaní, nežádoucí, upozornili, že tu také
jsme a nedáme se koupit. Od počátku jsem odmítal sponzory (v překladu ty, kteří si za své peníze chtějí
koupit budoucí vliv), protože nechci být ničím otrokem. Nebyl jsem jím dodneška a nechci s tím začínat.

Jak víte, moje hlavní činnost spočívá v psaní - komentování věcí kolem nás. V tom samozřejmě hodlám,
pokud mi budou stačit síly, pokračovat. Předvolební web www.petrzantovsky.cz v nejbližší době zbavím
toho explicitně volebního zaměření a budu pokračovat v jeho zaplňování články, postřehy, glosami, in-
formacemi. Pokud budete chtít, zkuste na něj občas zabloudit. Třeba nebudete litovat ztráty času.

Ještě jednou vám všem děkuji za podporu a s nadějí vyhlížím dny příští. Nebudou snadné, ale to vy
všichni dobře víte. Je jen na nás, co dovolíme, aby "tamti" dělali s našimi životy. Pořád platí to heslo, co
jsem si vytkl do voleb: Nebát se a nelhat!

Krásné dny. Petr ŽANTOVSKÝ 4. 10. 2020
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Ano, už i naší rozvětvené rodiny, která má více
než 30 členů, se dotkl koronavirus, a to hned dva-
krát. Zatím jen milosrdně - na jaře jedné z mých
dcer s lehkým průběhem onemocnění, a nedávno
jednoho z mých synů pouhou karanténou a dvojím
negativním testováním. (Jeho kolega v práci se
předtím nakazil na svatbě – naštěstí ne vlastní.)
Ale i to mi stačilo k tomu, abych si uvědomil, že ne-
jsem žádný Kostěj Nesmrtelný. Patřím
do všech známých rizikových skupin.
Jsem senior, mám nadváhu těsně pod
hranicí obezity, hypertenzi, dilataci
aorty, astma s následnou chronickou
obstrukcí plic (jejich kapacita při vý-
dechu je pouhých 38 %), cukrovku
a krevní skupinu A. Navíc mám ještě
tucet dalších diagnóz - jsem prostě
polymorbidní pacient. Dostat tu "bez-
významnou čínskou chřipku" by pro
mne znamenalo s pravděpodobností
hraničící s jistotou cílovou rovinku.

Ne že by mě to nějak děsilo, ale
přimělo mě to zamyslet se nad svou budoucností.
Není moc zářivá. Chodí se mi čím dál hůř, každou
chvíli se musím zastavit a lapat po dechu jako kapr
na suchu, oči mi neslouží, hlava blbne, a tak po-
malu ale jistě přestávám houbařit, rybařit a psát.
(O jiných radostech života ani nemluvě.) Přišel čas
najít si nástupce. A já mám pocit, že se mi to po-
dařilo. Před časem jsem se spřátelil s invalidou,
který následkem novorozenecké obrny mozku
ochrnul na obě nohy, takže se většinou pohybuje
pouze na invalidním vozíku, bez kterého je scho-
pen urazit jen pár metrů. Má průkaz ZTP/P a mohl
by klidně trávit čas před televizní obrazovkou nebo
na gauči, případně prostřednictvím televize či ně-
které z četných neziskovek škemrat o peníze. Ale
on místo toho celý život pracuje - v posledních le-
tech jako řidič pseudotaxi u Uberu. Dokáže totiž
řídit vůz s automatickou převodovkou a hybridním
motorem a je v tom opravdu dobrý

Jenže i jeho připravila pandemie o práci. Pře-
sto si však nezoufá. Už před časem se na můj
popud pokusil vtělit některé ze svých bohatých zá-
žitků do nevelkého humoristického románu s ná-
zvem Švejk afghánským veteránem a nucenou
pauzu v živnostničení využil k jeho dokončení. Já
jsem mu pak pomohl najít nakladatelství (Novela
bohemica), které knížku nedávno vydalo.

A protože handicapovaným lidem
se má pomáhat, snažím se nu teď po-
moci s PR. Bez reklamy se neprodají
ani nové solené brambůrky či zubní
pasta, natožpak prvotina neznámého
autora. Jenže nakladatelství na re-
klamu knihy Sigiho Bigsteina (jako
vnuka slavné literární postavy) nemá.
A přitom se jedná o knížku připomína-
jící postmoderní koláž anekdot, citací,
ironických hlášek, nekorektní satiry
a průhledných mystifikací, které mají
předpoklad pobavit každého čtenáře
se smyslem pro humor, a nejen ctitele

Haškova Švejka, jehož prvé sešity začaly vycházet
zhruba před 100 lety.

Dovoluji si tedy obrátit se na Vás s tímto tipem
na vánoční dárek - sobě, nebo někomu z Vašich
blízkých. Vždyť Vánoce se blíží - vánoční běsnění
vypukne cca za několik týdnů. Anebo můžete můj
tip poslat dál. Zrodí-li se s Vaší pomocí nový český
spisovatel - humorista, satirik a vozíčkář v jedné
osobě, uděláte tak radost nejen jemu, ale i mně.
Na stará kolena se znovu rekvalifikuji (v životě už
poosmnácté) a stane se ze mě porodní bába. Či
spíše dědek.

JAROSLAV ČEJKA (nebo taky děda Rajda, jak mi
říkají má vnoučata ;-))

P. S.
Pokud jste něco podobného četli už na Facebo-

oku, omlouvám se. Má chabá paměť už nic neudrží.
Proto jsem taky psaní delších próz už definitivně
šlápl na krk. 15. 9. 2020

ŠVEJK AFGHÁNSKÝM VETERÁNEM

Vážený pane šéfredaktore,
děkuji za zaslání Líp č. 1 a 2 / 2020 dvojmo. Dvojka má navíc vynikající obsah. Obě čísla posílám do

Prešova. Jinak jsem nyní marod, jak budu ale moci, tak se vyrovnám. Děkuji. S pozdravem Aleš ANTOŠ
24. 9. 2020
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Vážený pán šéfredaktor periodika Lípa,
dovolujem si Vás čo najsrdečnejšie pozdraviť

z Brna. Roky som angažovaná vo VNK v Brne, bude
to čoskoro 25 rokov.

V poslednom čísle Lipy ma zaujalo mnohé. Poku-
sím sa reagovať na časť článku pána Pavla Josefoviča
Hejátka: „Děkuji, ale dobově nevlastencuji“, s názvom
„České vlastenectví za 2. světové války“.

Často sa dozvedám, že veľa, veľa hlavne mladých
ľudí už možno ani nevie, čo si pod pojmom vlaste -
nectvo má predstaviť. Môžú za to rodičia, škola, lebo
iné, často i snáď zámerné politické pôsobenie.

Preto reagujem z dvoch príčin.
Po prvé, dnes je pre mladých ťažká „kovidová

doba“, hlavne pre najmenšie deti, ktoré budú mať na
svoje detstvo a prvé kroky školského vzdělávania ne-
blahú spomienku, tak ako malý hrdina z mojej knížky
Očami spomienok, vydanéj v slovenčine. Malý Tomáš
v nej prežíva ťažké chvíle za nacistickej okupacie,
keď sú jeho rodičia, učitelia väznení zrovna za vla-
stenectvo. V jeho blízkej rodine bol za vlastenectvo
popravený jeho strýc učiteľ, i ďalší príbuzný, voják -
legionár.

Áno, vlastenectvo znamenalo často obetovať i život
za našu vlasť.

A po druhé, sme stále ešte v roku výročia ukonče-
nia 2. svetovej vojny, ku ktorému sa citovaný článok
vsťahuje.

A prikladám úryvok zo spomenutej knihy.
Mária TRAVĚNCOVÁ

PŘÍSPĚVEK DO SBORNÍKU LÍPA (27. 9. 2020)
Detstvo, nedetstvo
Gabina sa často zamýšľala v tichu, ktoré bývalo až

neznesiteľné. Spôsobila to zvláštna povaha manžela,
ktorá mu bola daná do vienka rodičmi i ovplyvnená
otrasnými situáciami, ktoré prežil v ranom detstve.

Jeho rodičov prišlo zobrať do väzenia gestapo.
Matka tušiaca rodinnú pohromu rýchlo vystrčila ani
nie päťročného syna von a prikazovala mu: „Tomáško,
utekaj a schovaj sa!“ Utekal do polí, do ďateliny. Ako
sa však prikrádala noc, skryl sa do chlievika, v ktorom
bývala koza. Tam zaspal a prečkal ďalšiu noc i deň.
Našli ho domáci, ktorým koza patrila.

Malý Tomáš by svoj trpký osud mohol vyjadriť asi
takto:

Keď som sa narodil v roku 1939, prehľadali rodičia
všetky kalendáre a nakoniec mi dali meno Tomáš,
meno Masaryka, to aby som nezabudol. A celé moje
detstvo ma učia nezabúdať.

Môj otec je vraj „kolaborant“. V štyroch rokoch som
ho bozkával cez mreže zábradlia, keď ho odvážalo
Gestapo, pol roka na to som ho videl zmučeného, keď
som bol s matkou niekoľkokrát pri výsluchu, spal som
na chodbe úradovne Gestapa, kde matka čakala ne-
konečné hodiny na výsluch. 

28. septembra 1944 som bosý a v košieľke vybehol
za ňou až na zablatený chodník do tmy, keď odchád-
zala v noci a detskou vnímavosťou som vytušil, že sa
už nebude môcť vrátiť.

Keď sa predsa vrátila, neopúšťal som ju ani na oka-
mžik, sledujúc ju i na záchod. Naučil som sa báť či-
erneho znaku germánskeho vtáka. Oprašoval som
knihy, ktoré sme zo šatstvom, perinami predávali, aby
sme získali peniaze na obhajobu otca. Mamička nič
neoplakávala. Nekonečné hodiny kondícii, zápach
ohrievaných zemiakov, vôňa suchárov, ktoré sme
s matkou balili do celofánu a posielali za otcom do
Saska v zúfalej urputnej nádeji, že ich snáď jeden raz
otec dostane.

V deň mojich šiestych narodenín sme odchádzali
z nášho mestského bytu pred bombardovaním. Poľná
cesta utekala pod nohami. Malý batôžik mi sťahoval
chrbát, tlačil do ramien, ale povedal som predsa
matke, že jej odnesiem chvíľu ten jej veľký. Usmiala
sa, čakal som na to a išlo sa nám zasa lepšie. Boli
sme sami uprostred rozmočenej zeme s pekelným
vtáctvom v olovenom vzduchu.

Nemal som otca a matka predstavovala jedinú zá-
chranu. Detským plačom som ju chránil pred opitými
vojakmi a vždy celým telom som sa k nej pritisol, keď
sa k nej niekto blížil. Potom prišiel mier. 9. mája som
dostal lampiónový balónik s horiacou sviečkou. Spri-
evod usmiatych ľudí, no matka mlčala, po tvári jej ne-
ustále stekali slzy.

Potom prišla správa, že otec žije, to bolo 20. mája
1945. A ja som nezabudol, ani nezabudnem, keď
cudzí ľudia hovorili, že ešte nič neviem. A nezabud-
nem.

Nezabudnem ani to, čo prišlo potom. To, čo viedlo
moju ruku, že miesto písmen a vtákov kreslila na det-
skou tabuľku šibenice a písala neumelým písmom
mena vinníkov.

Neuplynulo ani sedemkrát sedem dní a opäť som
nemal otca. Bol vraj  „kolaborant“, povedali matke,
že je v tej a v tej väznici. Mal som šesť rokov a tri
mesiace, keď sme chodili s matkou od jednej väz-
nice k druhej, od jednej polície k druhej. Posmech,
tupenie, stavanie k múru do jedného radu s Nem-
cami a zradcami. Otca sme nenašli. Druhý deň stra-

104

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_03_2020_LIPA  04.11.20  17:59  Stránka 104



105

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

til som i matku. Zatvorili ju do blázinca a mňa ne-
chali na ulici. Bolo mi šesť rokov, tri mesiace a dva
dni.

To som sa naučil báť vojaka v každej uniforme, kaž-
dého policajta, nenávidieť dospelých ľudí, milovať veci
neživé a psov.

Nezabudol   som.
Dokážem vôbec zabudnúť?
*************************************************
V čase, keď boli jeho otec i mama vo väzení, dali

susedia opusteného chlapca k babičke. Mama jej
vtedy napísala nasledujúci list: 

*************************************************
27. septembra 1944
Drahá mamička,
Zverujem Vám Tomáška a prosím Vás, opatrujte ho

dobre, viac než dobre. 
Majte s ním, prosím Vás, strpenie, netrestajte ho za

nič, ani na neho nekričte. Má to najsmutnejšie det-
stvo, aké mohol mať. Pamätajte vždy, prosím Vás, na
to.

Ďakujem Vám, mamička a tatičko, že sa o Tomáška
postaráte. Snažte sa byť veľmi zdravá, aby mu niekto
zostal. Tomáško, poslúchaj babičku a spomínaj na
svojich nešťastných rodičov. 

Pozdravujem Vás a bozkávam všetkých
Marienka
**************************************************
Boj po vojne
Utrpenie rodiny chlapca Tomáša však pokračovalo

i po skončení vojny. Jeho otec, ktorý náhodou prežil
nacistický koncentrák, sa stal mnohým veľkým po-
vojnovým funkcionárom nepohodlným svedkom ich
nečinnosti a neschopnosti, ktoré prejavovali počas
vojny. Takých ľudí, ako bol otec Tomáša, bolo treba
umlčať. Aby otca nechali normálne žiť a pracovať, mu-
sela sa mama Tomáša dovolávať dokonca pomoci
prezidenta a jeho manželky, o čom svedčia tieto ro-
dinné dokumenty:

**************************************************
12. marca 1946.
Pán prezident,
Vydali ste dekréty o potrestaní zradcov a kolabo-

rantov. Zatiaľ však sú zneužívané k osobnej pomste
proti ľuďom, ktorí obetovali všetok majetok, zdravie,
trpeli neľudsky v mučiarňach gestapa, ktorých len prí-
chod mieru vyslobodil pred „sekerou“.

Zradci a kolaboranti, ktorí hostili gestapákov a ich
ženy, a tancovali s nimi v dobe, keď krv našich dra-
hých kropila koberce a steny na Právnickej fakulte

v Brně, sú dnes očistení, avšak u nás perzekúcia po-
kračuje.

Môj manžel Václav, odborný učiteľ, v rokoch 1933-
39 vydával dvoje noviny. Obetoval na to nielen svoje
sily a finančne všetko, čo mal, ale i to, čo nemal.     

Na jar roka 1939 prihlásil sa z vlastnej iniciatívy do
ilegálnej organizácie „Obrana národa“. Zorganizoval
vojenský okrsok dvadsiatich štyroch dedín, postaral
sa o výzbroj i výstroj. Vydával ilegálny list Pravda, list
československých partizánov, v jazyku českom, slo-
venskom a ruskom.

V apríli 1944 bol zaistený gestapom, bol strašným
spôsobom bitý, uviazaný na lopate, križovaný na dve-
rách, udieraný o steny, uviazaný za hrdlo ako dobytok. 

Vrátil sa 20. mája 1945. Bitím takmer ohluchol, po-
čuje na jedno ucho trocha, na druhé nič. Vrátil sa
blízko smrti.

Avšak i tak sa našli ľudia, ktorí sami mnoho pre štát
neurobili, manžela očiernili a dali ho ruskej polícii za-
istiť. 

Sama som po zatvorení trpela taktiež. Mám od vý-
sluchov na gestapu vylomené predné zuby a dodnes
nemám na to, aby som si ich dala opraviť. Niet divu,
že to moje nervy už nevydržali.

A znova ma namiesto do nemocnice dali do ústavu
pre choromyseľných. Sotva šesťročného chlapca ne-
chali na ulici. Nikto z tých, ktorí nás takto roztrhli, sa
o neho nepostaral. Zamkol sa do bytu a takmer dva
dni zostal úplne sám, s akým asi strachom v dušičke,
si viete domyslieť.

A kto nám vráti vieru v spravodlivosť, kto narovná
pokrivenou dušičku nášho decka? Je neprirodzené
tichý, nehovorí so spolužiakmi, bočí od detí... 

Mária T.
**************************************************
8. júla 1947
Pani prezidentová,
obraciam sa na Vás ako žena na ženu. Obraciam

sa na Vás v mene svojho syna. V tej istej veci som po-
slala 12. 3. minulého roku pánu prezidentovi dopis.
Pánu prezidentovi však dopis pravdepodobne doru-
čený nebol. Opis prikladám. 

Prosím Vás, pani prezidentová, aby ste svojím vply-
vom pomohla spravodlivosti, keď k nám prichádza tak
pomaly.

Keby som bola sama, i ja by som ľutovala, že som
nezomrela. Mám však syna, dieťa z ktorého musí vy-
rásť človek, ktorý bude svoju zem tak milovať, ako
sme ju my milovali, ktorý pozdvihne prápor spravod-
livosti, ktorý vidíme dnes pošliapaný.
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Pevne verím, že Vy ako žena, mne žene a matke
porozumiete a zakročíte. Lebo, kam pôjdeme hľadať
spravodlivosť, ak ju nenájdeme u Vás? Nechceme zá-
služných krížov, konali sme len svoju povinnosť. Vo-
láme však spravodlivosť, aby dosvedčila, že sme ju
konali dobre.

Ďakujem Vám za láskavosť, s ktorou ste čítala môj
dopis, ďakujem Vám za seba i syna.

S prejavom hlbokej oddanosti a úcty
Mária T.
**************************************************
Zúfalá Tomášova mama písala na všetky možné in-

štitúcie, od ktorých čakala kladnú odozvu na svoje
zúfalé volanie po spravodlivosti. Nevynechala ani Br-
nenský ľudový súd. 

**************************************************
Ľudovému súdu v Brne, Cejl.
Vec: Václav T., odborný učiteľ
Obžaloba pre retribučný dekrét
LSp 773/1946.
Píšem Vám ako žena, aby som Vám ukázala rub

veci, ktorá celým svojim priebehom dáva spravodli-
vosť podľa prirodzeného cítenia úplné na hlavu. 

Môj syn bozkával v štyroch rokov svojho otca cez
mreže zábradlia, keď ho odvážalo gestapo, videl ho
zmučeného na fakulte, spal vysilený napätím na

chodbe fakulty, kde som čakala nekonečné hodiny na
výsluch.

Potom jeho dušičku zlomili. Jeho otec je vraj kola-
borantom, za prácu proti okupantom.

Nemajú zľutovania s jeho dušou, ktorá sa láme
v novom utrpení, ktoré nevie pochopiť. Zamyká sa
v byte a ostáva dva dni v byte sám, s neživou hračkou,
kreslí šibenice miesto vtákov na detskú tabuľku.

„Ja už nemám rád veľkých ľudí, len hračky a psov.“
Viete pochopiť, koľko tragédie je ukryté za tou vetou?
Nemôžte mu zazlievať, že nerozoznáva okupáciu od
slobody, jednu políciu od druhej. A keby pominuli ná-
sledky, myslíte, že čokoľvek môže odčiniť to utrpenie,
prežité v detstve? Nezaváha ten chlapec, až bude
Vlasť žiadať jeho prácu, jeho obetu, či život pre seba?
Nespomenie si na príklad rodičov?

Verte, že len hlbokému národnému uvedomeniu,
našej veľkej láske k Vlasti ďakujem za to, že sa viem
udržať nad hladinou a neklesnem na cestu reakcie.

Nechceme tituly, ani hmotné výhody. Prosím, aby
ste všetko toto uvážili, než vynesiete rozsudok. Lebo
ani oslobodzujúci rozsudok neodčiní krivdy, môže ich
len zastaviť.

Mária T.
*****************************************************
Tragické zážitky z detstva poznamenali jeho po-

vahu na celý ďalší život...

Menhiry 
TOMÁŠ SYROVÁTKA

Menhiry mohou být nejstarší památky na dobu,
kdy na zdejší území přišli první Slované. O všech
známých menhirech můžeme předpokládat, že
vznikly v místech nového osídlení nově přicházejí-
cími obyvateli. Nové slovanské obyvatelstvo zde
v pátém a šestém století hledalo území, kde by se
mohlo uživit co nejsnadněji zemědělstvím. Takové
území nalezli v oblasti mezi Prahou, Slaným a ře-
kami Vltavou a Ohří. Zdejší krajina je rovinatá,
úrodná, bez nebezpečí záplav, ale s možností na-
lézt zde zdroje vody. Správný výběr území byl dů-
ležitý vzhledem k omezeným technickým
možnostem pro obživu zemědělstvím v této dávné
době. I pověst o praotci Čechovi vypráví o této pr-
votní volbě podřípské krajiny pro usídlení přícho-
zích. I další pověst o Přemyslu Oráčovi, zakladateli
vládnoucího rodu, připomíná potřebu mít území

vhodné pro orbu. Uvedená oblast je současně
shodná s oblastí, kde i dnes nalézáme vztyčené
megality, neboli neopracované kamenné stély, ne-
boli menhiry. I dnes se nalézají tyto památky z pre-
historie (tedy ještě z doby bez písemných
záznamů), v nejbližším okolí současných obcí, ves-
nic a městeček. Tak tomu bylo i při vzniku menhirů.
Náš největší menhir Zkamenělý pastýř je 3,5 metru
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vysoký o hmotnosti 5 tun. Stojí ve svahu nad obcí
Klobuky u Třebíze a je asi 600m od kraje obce.
Druhý největší menhir Zakletý mnich je 2,2 metru
vysoký, má hmotnost 2,2 tuny a leží 200 m od
okraje Drahomyšle u Žatce také v polích nad touto
obcí. Dávní obyvatelé, žijící u menhirů, měli v místě
jen omezený vodní zdroj pro sebe a hospodářská
zvířata, a tak se obě obce postupně stěhovaly do
nižších poloh za dalšími a lepšími možnostmi zá-
sobování vodou. U nedalekého Slavětína se asi 2
metry vysoký menhir Baba nalézá 500 metrů od
současné obce. Ta se na nynější místo kdysi pře-
stěhovala, protože zde na úpatí blízkého kopce byl
lepší zdroj vody, což je dodnes známá poutní stu-
dánka Mlíčnice. Zajímavé je, že kolem těchto tří
menhirů vedou i dnes cesty spojující blízké osady.
Převážná většina dnes známých menhirů se nalézá
ale uvnitř současných obcí. V Družci u Kladna na-
jdeme menhir 1,8 metru vysoký hned u zdi vedle
kostela, kde pod ním ve svahu je pramen kdysi
údajně léčivé vody. V Hřivčicích u Loun se menhir
nalézá v centru obce, podobně v Kvílicích u Klobuk,
ve Zbuzanech u Prahy, v Horoměřicích, Skůrách,
Dolních Chabrech atd. Menhir od Března u Loun je
uložený v muzeu v Žatci, a v samotném Březnu je
skanzen, představující osídlení nejstarších Slo-
vanů, zde nalezené archeology. Zřejmě při budo-
vání tamních prvních osad si nové obyvatelstvo
potřebovalo ohraničit společné území, jeho rozsah,
a rovněž mít jakési společné centrum, shromaž-
diště k obraně, pro svatby, pohřby, dohodovací
území, náboženské místo, a současně vlastně i slu-
neční hodiny. Slované uctívali stromy, háje, pra-
meny a osamělé kameny. Vztyčení kamenných stél
dalo vzniknout rovněž náboženským místům,
a bylo také zhmotněním úmyslu se natrvalo usadit
na tomto zemědělsky příhodném území. Slované
zde od těch časů trvale představují většinové oby-
vatelstvo. Že by se kdysi dávno k menhirům jen při-
stěhovali a v neznámé a pralesy zarostlé krajině je
vyhledali, není v tomto rozsahu možné. Slovanské
obyvatelstvo a předchozí osídlení Kelty, Marko-
many a dalšími na tomto území dělí mnoho staletí
zarůstání krajiny lesy a pralesy, jak dokládají ar-
cheologické nálezy. Tedy shoda umístění menhirů
s obcemi, které založili první Slované, když v šeru
věků osidlovali zdejší zemědělsky nejvýhodnější
oblasti, určuje, kdo a kdy tyto menhiry postavil. Na
pražském Vyšehradě je menhir, který se nyní na-
zývá Čertův sloup. Jde o tři kamenné stély, opra-

cované do kruhového obvodu a vzájemně opřené.
Původně to snad mohl být jeden kámen, údajně po-
cházející od Sázavy, a tedy po vodě dopravený na
Vyšehrad. Vyšehrad mohl být první osídlené místo
v oblasti Prahy. Je to rozlehlá plošina na vysoké
skále, spojená s okolím jen úzkou šíjí. Je to tedy
v Praze nejlepší a zcela výjimečné místo z hlediska
obrany. Bájná prehistorická Libuše odsud věštila
slávu městu Praha. Na jižní straně nedaleko pod
vrcholem je pramen pitné vody. Přestože menhiry
mají hmotnost i několika tun, bylo možné je v zimě
dopravovat na saních. Později, už v křesťanské
době, když se v zemi šířily choroby a lidé vymírali
na mor, hledala se obrana proti této nemoci. Do-

dneška jsou v centrech mnoha obcí tak zvané mo-
rové sloupy, které měly pomáhat proti šíření
smrtelné nemoci. Dodnes nám v duších zbyly
vzpomínky na pradávnou minulost, a tak naši
předci po osvobození se z třistaletého habsbur-
ského útlaku - coby projev obnovené vlastní svo-
body - postavili na Pražském Hradě novodobý
menhir, monolit z mrákotínské žuly, dovezený sem
z Vysočiny. Foto autor

21. 8. 2020
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PS
Jiří Jaroš Nickelli k mailu se svým článkem Fa-

tální omyl ústavního právníka Koudelky o kauze Col-
loredo-Mansfeldů, který nám poslal k otištění v Lípě,
připojil smutné povzdechnutí: „Zas to musí psát dů-
chodce za mladé. Kde jsou?“ Co k tomu dodat…?
Milý J. J. N., milí přátelé periodika Lípa, mladí prostě
nejsou k mání ani jako autoři, ani jako čtenáři. Pokud
se někdo už přece jen objeví, platí, že jedna vlaš-
tovka jaro nedělá… Ani u elektronických verzí tis-
kovin (coby údajně kýženého způsobu oslovování
mladší generace) není situace o nic lepší, návštěv-
nost (bohužel často zanedbávaných, dlouho neak-
tualizovaných, osekaných na jakési nutné minimum,
a ještě navíc graficky nezajímavě zpracovaných)
webových stránek je nízká… To je obelhávání sebe
sama, myslet si, že při klesajícím nákladu tištěné
verze čtvrtletníku Lípa (ale třeba i měsíčníku Hrani-
čář, měsíčníku Slovanská vzájemnost, deníku Haló
noviny s jeho středeční literární přílohou Literatura-
Umění-Kultura, dvouměsíčníku Dialog, čtrnáctide-
níku/měsíčníku Národní Osvobození, občasných
publikací Klubu společenských věd a ještě několika
dalších nízkonákladových periodik a občasníků,
množených často jen na kopírce, jako Kurýr, občas-
ník Společnosti Julia Fučíka, České národní listy,
Křesťanský sociál či ECHO v Brně) a za stávajícího
částečného publikování uvedených tiskovin sou-
běžně i na internetu zastavíme úbytek členské zá-
kladny a samozřejmě tedy také čtenářů, je za
současné situace spíše iluzorní představa. Mnozí
naši příznivci často počítač s internetem vůbec ne-
mají. Pokusy některých (konkrétně třeba i členů na-
šeho VNK, zároveň to čtenářů Lípy) se s ním naučit
pracovat skončily často fiaskem, alespoň co vím.
Také Parkinson si tu vybral svou daň, i doktor Alz-
heimer si přisadil. A další starší lidé se o to přes svou
počáteční snahu s ohledem na svůj zdravotní stav
raději ani nepokoušeli. Naopak jsme například byli
písemně (v dopise, tedy nikoliv mailem) požádáni
o zvětšení písma v našem tištěném čtvrtletníku
Lípa… Mimochodem, podobné problémy mají tito
postarší čtenáři zřejmě i u LUKu. Co je ale v této věci
zásadní, je věková skupina, kterou v současnosti
všichni oslovujeme, či lépe řečeno, dokážeme oslo-
vit… Jistě, naši lidé mají za sebou nemalé životní
zkušenosti, prošli si mnohým hlavně po státním pře-
vratu, a srdce jim dál bije nalevo i dnes, kdy je to

absolutně nevý-
hodné, ale například
výše pobíraného
starobního důchodu
je (ve své naprosté
většině) ovšem nutí
obracet každou ko-
runu a šetřit, kde se
jen dá… A bohužel
nejlépe se dá ušetřit
zrovna právě na kultuře a věcech s ní nějakým způ-
sobem přímo či nepřímo spojených. Také už jim
často chybí energie, a každodenní nemalé starosti
spolu se zdravotními problémy spolehlivě zadusí
mnohé. Průměrný věk členů KSČM a levicových
spolků a organizací s ní nějak spřízněných (s vyjím-
kou trockistické Socialistické solidarity /SocSol/
a nového uskupení Levice, vzniklého v lednu 2020
sloučením Strany demokratického socialismu /SDS/
a občanské iniciativy uskupení mladých lidí Sku-
tečná levice) je navíc v současnosti skoro 80 let,
a stále ubývají. To samé z větší části samozřejmě
platí (plus mínus autobus) rovněž o členech zapsa-
ného spolku Výbor národní kultury, a tedy i o čtená-
řích naší levicové Lípy. Roztříštěnost na levé straně
politického spektra je velká, i náš VNK již také prošel
tímto krizovým vývojem, kdy jsme před několika lety
málem díky pučistům šli do kytek. Rozhádanost
a nejednota v KSČM, byť navenek jaksi spíše skrý-
vaná, jistě přispěly svým dílem k průšvihu až de-
baklu strany v říjnových senátních a krajských
volbách roku 2020. Existence nyní již dokonce 4 ko-
munistických stran v našem malém Česku je na po-
váženou, a ani mladí komunisté se ve své původní
partičce neubránili štěpení nejen názorovému, a to
se přitom jedná jen o hrstičku lidí… To je pak ale
těžké, nepomohly ani výzvy šéfa KSČM Vojtěcha Fi-
lipa, aby všichni komunisti zapomněli na různé
osobní animozity, rozmíšky, názorové rozdíly (byť
ovšem někdy propastné, stačí si rozevřít Haló noviny
a pak třeba zrovna Dialog…), a semkli se. Štěpení
se nevyhnulo ani spřátelenému Českému svazu bo-
jovníků za svobodu, které je doprovázeno mediál-
ními útoky na současné vedení i jejich tiskový orgán
Národní osvobození, a to nejen od mainstreamových
médií či pravicových politiků. Také na můj mail chodí
zprávy z odpadlického webu Vraťme vážnost ČSBS,
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U nás je zatím klid (před bouří)
JAN POLÁČEK

O pozitivním testu informoval lid obecný kamarád
Vendy Hejvla Milan Kňažko, který se navíc potýkal se zá-
važnějším průběhem nemoci COVID-19, proto byl hospi-
talizován. Na sociální síti napsal: „Stav se mi zhoršil
a jsem v nemocnici. Vyzývám všechny, aby nezlehčovali
situaci a respektovali nařízení vlády a zdravotníků. Ne-
věřte laciným exhibicionistům, že COVID-19 je jen lehká
chřipka. Přežil jsem desítky chřipkových onemocnění, ale
coronavirus nepřeji ani těm, co o něm šíří bludy.“ Pod
jeho příspěvkem na sociální síti se hned odkudsi vynořila
skupina lidí, kteří Kňažka obratem obvinili: „Jen hraje
svou roli a snaží se manipulovat lidi.“ Tito zmanipulovaní
a manipulující lidé, kteří mají podle všeho hlavu na krku jen pro to, aby jim do něho nepršelo, dále v úto-
cích pokračovali: „Bůhví, kolik mu za to dali, aby napsal, že je nakažený.“ No, Milanu Kňažkovi bylo zrovna
tou dobou velice špatně a bojoval s dýcháním, bolestí kloubů i s vysokými horečkami.

Prý se nakazil v Čechách, kde divadlo hraje pravidelně, což uvedl Milan Lasica, který s ním byl v kon-
taktu.

Rovněž herec a muzikant Richard Krajčo onemocněl COVIDem-19: „Měl jsem, řekněme, lehký průběh,
končí karanténa, vrátím se do normálního společenského života.“

Také herec a hudebník Petr Čtvrtníček se potkal s nemocí COVID-19. Začalo to u něho klasicky bolestmi
kloubů, a potom začal mít problémy i s dýcháním a vysokými horečkami. Skončil na JIPce, kde se mu to
po pár dnech zlepšilo natolik, že ho lékaři mohli přeložit na plicní oddělení, kde si ho pro pokračující pro-
blémy zatím ale ponechali. „Pak to člověka vezme do nějakých kleští, a vypadá to, že je to hodně pitomá
chřipka. Najednou nemůžete dýchat, jako když se topíte v sudu. Neměl jsem to nijak dramatický, ale ne-
bylo mi vůbec dobře a myslím, že lehounce vím, jak vypadá waterboarding.“ Komentoval to závěrem la-
konicky: „Už dejchám líp.“

Nemoc se, jak vidno, nevyhejbá ani pravdoláskařům. A nevyhýbá se samozřejmě ani obyčejným lidem.
Synek mé kolegyně v práci nakoupil várku koronaviru přímo od své šéfky v laboratoři, kde oba pracují.
Celá rodina šla na 14 dní do karantény, synka – který měl naštěstí lehčí formu průběhu nemoci - doma
izolovali. A díky dodržení všech hygienických opatření testy, ani ty opakované, u nikoho dalšího pak už
COVID-19 nezjistily, takže kolegyně mohla zase po dvou týdnech začít chodit normálně do práce, stejně
tak i její manžel a dcera. Všichni jsme si tu na to konto docela oddechli, nikdo u nás v podniku myslím
po Prymulově promoření (populace) nemocí COVID-19 zase tak moc netouží… 3. 10. 2020

plné osočování současného předsedy a jeho spolu-
pracovníků. Na rozdíl ale od komunistů - kde se proti
Vojtěchu Filipovi a nejbližším spolupracovníkům po-
stavili čelem se svými až nesmiřitelně kritickými po-
stoji většinou konkrétní pisatelé - tady je vše zcela
anonymní, žádný autor rozvratných článků v mailech
není uveden. Ovšem je z nich vidět, že je píší lidé,
kteří mají docela přehled o vnitřní situaci, a tedy pů-
sobí podle všeho dosud na různých místech v ČSBS,
kde tvoří jakousi 5. kolonu. Shrnuto, sečteno, moc

důvodů k optimismu k mání není, světýlko na konci
tunelu ale ještě problikává. Je tedy třeba věřit, že
bude lépe, ale každý pro to musí také – dle svých sil
a možností – něco dělat! Ovšem pokud to bude dál
pokračovat v takovém duchu, jako tomu bylo u kraj-
ských a senátních říjnových voleb, kdy pro některé
voliče bylo evidentně neřešitelným problémem byť
i jen zvednout zadek a jít volit, tak se situace ne-
zlepší. 

15. 10. 2020 JAN POLÁČEK
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KALENDÁRIUM 4. Q 2020
Jiří Louda – výročí narození 100
(3. 10. 1920 Kutná Hora- 1. 9. 2015 Olomouc). 
Knihovník, heraldik, voják. Za 2. sv. války působil

v cizinecké legii v Africe a po skončení války zůstal
v čs. armádě do r. 1948, kdy byl propuštěn a ná-
sledně rok vězněn. Po propuštění pracoval u stát-
ních lesů a od r. 1952 nastoupil do Státní vědecké
knihovny v Olomouci, kde zůstal až do odchodu do
důchodu. Zabýval se především historickými fondy.
Jeho katalog Soupis prvotisků Universitní knihovny
v Olomouci a její pobočky v Kroměříži vyšel tiskem.
Věnoval se také genealogii a heraldice. V tomto
oboru vydal řadu publikací, např. Znaky čs. měst
(1975), Znaky měst Severomoravského kraje (1980),
Znaky evropských měst (1995). Je spoluautorem
publikace Lines of succesion (1981, s M. Maclaga-
nem), v níž autoři zachytili genealogii a heraldiku
předních evropských panovnických rodů. Sám na-
vrhl znaky mnoha městům a obcím a jeho nejzná-
mějším dílem je státní znak České republiky
a presidentská standarta.

Max Konopásek – výročí narození 200
(6. 10. 1820 Senomaty, okres Rakovník - 1879

Lvov, Ukrajina). 
Hudební pedagog a hudební skladatel. Jeho cesta

k hudbě byla složitá, protože rodiče si pro něho přáli
úřednickou dráhu. Po studiu v Praze nastoupil jako
výpomocný učitel do Prokschova hudebního ústavu.
Později zvolil dráhu učitele ve šlechtických rodinách.
Jako učitel hudby v rodině Badeniů se dostal do Ha-
liče, oblasti, kde se střídaly zájmy Polska, Ukrajiny
a Rakouska-Uherska. Dnes kraj jeho působení patří
Ukrajině. Založil a několik let řídil kostelní hudbu pro
hlavní chrám v Samboru v blízkosti sídla Badeniů.
Po sňatku se zchudlou polskou šlechtičnou se pře-
stěhoval do Žuravna a byl zaměstnán v rodině Zeb-
rovských. V roce 1848 se usadil ve Lvově, kde
působil jako učitel zpěvu ve šlechtických rodinách
i na gymnáziu, jako klavírní virtuóz a skladatel. Byl
předsedou tamní České Besedy. Z jeho díla bylo vy-
dáno tiskem přes 30 skladeb pro klavír. Zabýval se
i hudební teorií a vydal několik esejí, konkrétně hle-
dal společné všeslovanské kořeny národní hudby.

Nina Popelíková – výročí narození 100
(14. 10. 1920 Praha - 18. 4. 1982 Praha). 
Filmová a divadelní herečka. Byla dcerou ruské

matky a československého legionáře. V roce 1943

absolvovala pražskou konzervatoř. Hrála v Třebíči,
Táboře, Teplicích a Liberci. V letech 1951-1976 byla
členkou Divadla na Vinohradech. Na divadle dostá-
vala charakterní i komediální role, často s nádechem
suchého humoru, např. v představeních Babička,
Barbaři, Pygmalion, Nápadníci trůnu. Ve filmu a te-
levizi vytvořila velké množství vedlejších rolí, obje-
vila se např. ve filmech Slasti otce vlasti, Kam čert
nemůže, Malý Bobeš. V televizi hrála např. v seriálu
F. L. Věk, Chalupáři. Jednou z nejvýraznějších byla
vrchní sestra Jáchymová v seriálu Nemocnice na
kraji města. Byla manželkou herce Oty Sklenčky.

Erna-Gizela Kuchařová – výročí narození 100
(2. 11. 1920 Chodov - 30. 9. 1980 Karlovy Vary). 
Sochařka, keramička. Jejím otcem byl chodovský

sochař Alois Zuber (1889-1941). Vystudovala Střední
průmyslovou školu keramickou v Karlových Varech
a v letech 1939–1944 studovala v drážďanské aka-
demii v ateliéru prof. Otto Rosta. Tam se seznámila
s manželem Antonínem Kuchařem (1919-1997), který
tam pobýval v totálním nasazení. Po válce pracovala
v karlovarských porcelánkách. Větší sochařská díla
tvořila spolu se svým manželem. K jejich známým
dílům pomníkového typu z let 1947 a 1948 patřily re-
alizace soch T. G. Masaryka pro obce Svatavu
a Krásno, které byly po roce 1948 odstraněny, pomník
Rudoarmějce pro Nejdek nebo plastika Rodina pro
Starou Roli. Jejich dílem byla socha Gagarina před
Vřídelní kolonádou v Karlových Varech, která se po
r. 1989 stala terčem kontroverzí, byla deponována na
skládce v Drahovicích a nakonec umístěna na karlo-
varském letišti. Posledním společným dílem manželů
byly reliéfy pro mariánskolázeňskou kolonádu.

František Vincenc Tuček – výročí úmrtí 200
(2. 2. 1755 Praha – 2. 11. 1820 Pešť). 
Dirigent a hudební skladatel. Pocházel z hudební

rodiny a vzdělání dostal od svého otce, zpěváka
a hudebníka. Zpíval pravděpodobně v Boudě jako
tenorista, pak vstoupil do šlechtických služeb a v le-
tech 1797-1799 působil byl koncertním mistrem
v kapele vévody Petra Kuronského na zámku v Ná-
chodě. Po patronově smrti se stal hudebním ředite-
lem divadla ve Vratislavi. Jeho dalším působištěm
byl Leopoldstadt (dnes součást Vídně), kde dělal ka-
pelníka a poslední období strávil v Pešti, kde byl di-
rigentem v divadle. Zanechal rozsáhlé dílo: skladby
pro kytaru, dobové tance, melodramata, kantáty,
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oratoria a chrámové skladby, scénickou hudbu
k dramatům a fraškám. Velký úspěch mu přinesly
tzv. singspiely, např. Rübezahl, Der Zauberkuss,
Fürstin Wlastam oder der Amazonenkrieg. Jeho
synem byl skladatel František Tuček (1782–1850).

Rudolf Karel – výročí narození 140
(9. 11. 1880 Plzeň - 6. 3. 1945 Terezín). 
Hudební skladatel. Byl žákem Antonína Dvořáka.

Když vypukla 1. sv. válka, pobýval právě v Rusku a už
se nemohl dostat domů. Učil v hudebním učilišti v Ta-
ganrogu, později byl ředitelem hudební školy v Irkut-
sku a členem tamní Unie hudebníků. V roce 1918
vstoupil do československých legií. Po návratu se
stal profesorem skladby na pražské konzervatoři. Za
německé okupace se zapojil do odboje. Byl zatčen
a vězněn nejprve na Pankráci a později v Terezíně,
kde v otřesných podmínkách onemocněl. Zemřel
krátce po tzv. odvšivovací akci, kdy byli nemocní
vězni vyneseni ven a ponecháni na mraze. Jeho dílo
není rozsáhlé. K nejvýznamnějším patří symfonická
báseň Démon, kterou zkomponoval v Rusku. Z jeho
operní tvorby stojí nejvýše druhá opera Smrt kmot-
řička na libreto Stanislava Loma, aktualizace známé
pohádky s výraznými sociálně kritickými rysy. Další
projekt (připravoval Zkrocení zlé ženy) už nebyl do-
končen. Poslední operou je pohádka Tři zlaté vlasy
děda Vševěda, kterou psal v pankrácké cele na
kousky toaletního papíru, které dozorce propašoval
ven. Jeho pamětní deska je na rodinné vile Karlových
ve vilové čtvrti Cibulka v pražských Košířích.

Štěpán Doubek – výročí úmrtí 100
(15. 9. 1872, Dobronice u Bechyně – 7. 12. 1920,

Banská Bystrica). 
Po absolvování gymnázia v Táboře se stal učite-

lem. Byl varhaníkem v děkanském kostele Promě-
nění Páně. Po složení státní zkoušky ze zpěvu,
klavíru a varhan vyučoval zpěv na táborské reálce
a na gymnáziu a řídil zpěvácký spolek Hlahol. Po
vzniku Československa odešel jako učitel na Slo-
vensko. Zanechal skladby žánru taneční hudby
a z vážné hudby např. mužský sbor Letní večer, sym-
fonickou báseň Při západu slunce.

Karel Kovařovic – výročí úmrtí 100
(9. 12. 1862 Praha - 6. 12. 1920 Praha). 
Hudební skladatel, dirigent. Pocházel z hudebně

založené rodiny. Na konzervatoři studoval klarinet,
harfu a klavír. Hrál v orchestru Prozatímního a Ná-
rodního divadla, působil jako kapelník postupně
u několika společností a v letech 1900 až 1920 byl
šéfem opery pražského Národního divadla, a záro-

veň dramaturgem a dirigentem. Jako skladatel za-
nechal rozsáhlé dílo, které však není dnes často
uváděné: známější jsou opery Psohlavci či Na Sta-
rém bělidle. Kovařovicův věhlas je dnes spojen
s jeho působením v Národním divadle, kde tvořil re-
pertoár a upravil řadu děl jiných autorů. Poměrně
známá je jeho úprava Janáčkovy Její pastorkyně,
kterou byl ochoten uvést, až když Janáček souhlasil
s jeho uhlazenější, dobovému vkusu bližší instru-
mentací. Tato opera se i dnes někdy uvádí v Kova-
řovicově úpravě. Také překládal operní libreta, např.
ke Straussově Elektře, či Salome. Publikoval práce
z oboru hudby, např. K otázce dramaturgie operní.

Bohuslav Martinů – výročí narození 130
(8. 12. 1890 Polička – 28. 8. 1959 Liestal, Švýcar-

sko). 
Hudební skladatel. Prošel několika obory na praž-

ské konzervatoři, nakonec studoval mistrovskou
školu Josefa Suka. Od roku 1923 žil ve Francii,
odkud za německé okupace odjel do USA. Po válce
zůstal v USA a získal americké občanství. Na zá-

kladě stipendia Guggenheimovy nadace a za pomoci
přátel se přestěhoval do Evropy a žil ve Francii, Itálii
a Švýcarsku. Zemřel ve Švýcarsku, ale v roce 1979
byly jeho pozůstatky převezeny do Poličky, kde byl
zřízen Památník Bohuslava Martinů. K jeho význam-
ným dílům patří např. opery Julietta, Řecké pašije,
Hry o Marii, balet Špalíček nebo oratorium Gilgameš.

Eva BARTŮŇKOVÁ
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