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Vážení a milí čtenáři Lípy,
máte před sebou další číslo tohoto periodiky. Čekají vás jako obvykle ana-

lýzy, komentáře, fejetony, balady a básně, prostě levicově angažovaná tvorba.
Jeden mladší čtenář mi k tomu na Facebooku napsal, že mám raději místo
angažovaná používat výraz antisystémová, neboť prý havloidi, kavárníci,
presstituti, multikulturníci, etc., považují naopak právě tu svou tvorbu za an-
gažovanou.

Myslím si, že ale většina z vás dobře chápe, o co se tu jedná. Budeme se
i nadále jako literární, kulturně-politický a společensko-kritický časopis an-
gažovat na poli protiválečném, vlasteneckém, proslovanském. Doba není jed-
noduchá. Ač neradi, musíme přikročit ke zdražení Lípy o 10,- Kč, tedy na 70,-
Kč za 1 výtisk. Lípa, kterou držíte v rukách, je již poslední, prodávanou za
60,- Kč. Přesto ji budeme i nadále dotovat, byť po úpravě ceny již jen 5,- Kč
na 1 výtisk. Lípu nadále vytváříme zcela bezúplatně, bez nároku na honorář.
Ztroskotání hrozí z důvodu nedostatku peněz. Pokud tedy budete moci přispět nějakým finančním darem,
pomůžete dobré věci, rádi otiskneme vzadu v Lípě vaše jména spolu s poděkováním. Kromě ztráty našeho
donátora - věřím, že snad jen dočasné - jsme utrpěli ztrátu v podobě odchodu Josefa Ballady, dlouholetého
člena VNK i redakční rady Lípy, na věčnost. Jeho pomoc v letech 2012 až 2017 byla pro mne zcela zásadní,
pro udržení normálního chodu VNK i Lípy nezastupitelná. Skoro 5 let byl mým pomocníkem, mou velkou opo-
rou i rádcem. A hlavně skutečným kamarádem. V posledku už ho zdraví velmi zlobilo, v emigraci v USA si
tam za ty dlouhé roky prožil svoje, aby uživil sebe i své 3 malé děti. Jako mnozí si tam – jen zdánlivě paradoxně
- upevnil své levicové nazírání na svět, své vlastenectví, svůj charakter. Bylo toho třeba po návratu do vlasti
(někdy po roce 2001) měrou vrchovatou. Za svou čestnost, vztah k Lípě, pochopení pro její nové směřování,
to schytával od různých intrikánů, o jejichž bezcharakterním jednání se stále přesvědčoval. Mimochodem,
název Lípa je z jeho hlavy. Jinak to mohl být taky Zvoneček… Na rozdíl od jiných oddaně pomáhal Lípě podle
svých sil a možností až do konce. Pohřeb proběhl, jak se říká, v kruhu rodinném - tedy kremace bez obřadu.
To vyjde nejlevněji. Vše tady v Čechách zařizovala jeho dcera. Syn dorazil rovněž z USA, kde všichni žijí, leč
jen na otočku. Na adresu VNK přišlo parte už s křížkem po funusu. V té době si jeho úžasnou sbírku knih již
celou odvezl na popud jeho dcery jakýsi antikvariát, nezbyla ani Lipka, jak mi sdělila jeho dcera. Myslím, že
takový úlovek antikvárníci ani náhodou nečekali! Škoda, že Šmeralova knihovna, která je na knižní dary od
lidí odkázaná, opět - spolu s naším VNK - ostrouhala. Tak snad příště.

Fotografii našeho věrného Pepíčka, coby formu rozloučení s tímto vzácným člověkem, naleznete na titulní
straně Lípy. Zajímavé počtení vám přátelé přeji. Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa 
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Autorita TGM, národ a Evropa
Zamyšlení po volbách a oslavách 28. října

STANISLAVA KUČEROVÁ

Je to již neuvěřitelných 29 let, co u nás došlo
k nečekanému společenskému převratu. A znovu
mnozí z nás budou uvažovat o tom, co se tehdy
vlastně stalo, zda proměna společnosti přinesla to,
co jsme chtěli, když jsme minulý režim kritizovali,
a kde se stala první chyba, že vývoj směřuje jinak
a jinam, než jsme chtěli. Významný přímý účastník
listopadových událostí roku 1989, signatář Charty
77 a spoluzakladatel Občanského fora, napsal
s odstupem doby: „Nic sametového nevidím. Šlo
o povrchní restauraci kapitalismu s restitucemi ně-
kterých vlastníků z doby před rokem 1948. Výraz
„sametová revoluce“ je matoucí a účelový. Kryje
snahu zabránit pronikavé demokratizaci, rehabili-
taci práva, zákonů, skutečných lidských a občan-
ských práv.“ Dodala bych, že vlády se chopila
staronová oligarchie, která se zaštítila neoliberální
ideologií. Vyhlásila neomezenou svobodu bez od-
povědnosti, všechno měla řešit „neviditelná ruka
trhu“. Jenže, jak po všechna ta léta pozorujeme,
„neviditelná ruka trhu“ podporuje bezohlednost,
sobectví a hrabivost. Lidem chybí motivace k od-
vaze, čestnosti a svědomí, protože je nelze vý-
hodně zpeněžit. Morální zábrany jsou dokonce
překážkou v boji o úspěch, který se měří penězi.
Na původ peněz se přitom nehledí, zisk rozhoduje.
A jen zcela pokrytecky se pěstuje pohoršení nad
nekalými zisky u těch, kteří někomu překážejí,
a vyhlašuje se neúčinný boj s korupcí, jen pro
uchlácholení oprávněné kritiky.  

Po počátečním nadšení, nadějích a odhodlání
k nápravě společenských nešvarů došlo u nás po-
stupně k společenskému rozkladu. Nejsme daleko
od stavu, kterému sociologie říká anomie, stav bez
pravidel, stav libovůle a svévole. Místo aby se všemi
prostředky – včetně široce pojaté osvěty ve škole
i na veřejnosti – posílily žádoucí principy demokra-
cie a humanity, objevilo se něco málo anarcho-in-
telektuálských utopií. Neurčitá „snění o Evropě,“
o „nepolitické politice“, o „občanské společnosti“,
o „přesahu k transcendentnu“ apod. A k tomu ma-
sivní propagace ultraliberálních hesel o neomezené
svobodě individua, směřující přímočaře a neo-
chvějně k obnově kapitalismu a k slibované prospe-

ritě. Program ob-
novy soukromého
vlastnictví a nere-
gulovaného trhu
postrádal zákonné
normy právní
i mravní a byl všeo-
becně pochopen
jako příležitost obo-
hacovat se bez zá-
bran, bez skrupulí či ohledů. Ambiciózní podnikavci
využili příležitostí a obsadili důležité politické nebo
ekonomické pozice. Původně silný společenský
konsensus vyprchal. Destrukční proces vyvrcholil
rozdělením společného státu Čechů a Slováků.
Pádem společného státu padl roku 1992 viditelný
historický doklad úspěchu i symbol úsilí, které spo-
jovalo generace našich předků v zápase o všelidské
ideály svobody, demokracie a humanity. Místo toho
jsme pocítili ztrátu nadosobního smyslu. Ztrátu his-
torické kontinuity. Ztrátu ideálu. Ztrátu identity. De-
moralizující vliv anomie se ještě prohloubil.
Prezident, který z hlediska jakéhosi pomyslného
lidského a vesmírného „bytí“ nepocítil v této osu-
dové události „žádnou tragédii“, definitivně přestal
být vnímán jako zosobnění národní tradice. 

Ze dne na den procitli démoni minulosti. V mé-
diích všeho druhu (ponejvíce v cizích službách), od
tištěných (vzpomeňme na Čelovského knihu Konec
českého tisku) po televizi, se pěstují nostalgické
vzpomínky na staré mocnářství, znevažuje se
první Československá republika, křísí se mnicho-
vanské argumenty a nálady, zpochybňuje se první
i druhý odboj, zveličuje se a zároveň bagatelizuje
protektorátní  kolaborantství. Kritizují se oba de-
mokratičtí prezidenti, protože to všechno nějak
„zavinili“. Ten druhý údajně i 40letou vládu komu-
nistů. Snaživí redaktoři a moderátoři nás horlivě
zbavují „mýtů a kýčů“ první republiky. Byly to -
podle nich - mýtus husitský, obrozenský, selský,
sokolský, legionářský a tatíčkovský. Se silně nevra-
živým podtextem se přehodnocují národní dějiny
a k zapomenutí se odsuzuje národní kultura. S leh-
kým srdcem jsou odepisováni Palacký i Jirásek (a
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vlastně celá klasická literatura, ale také hudba
a výtvarné umění), našim lidem je vnucován stud
za Jana Žižku a posmívání se táborským kádím,
naopak je slaven Westfálský mír. Opakovaně jsme
vyzýváni k tomu, abychom se „vyrovnali“ s vý-
sledky 2. světové války a našeho osvobození roku
1945. Znovu se otevřela problematika německé
menšiny na českém území a realizace Postupim-
ských dohod. I na některých vysokých školách se
dnes už učí, že národní obrození bylo omylem.
A leckde se obnovují sochy starých mocnářů,
a bourají památníky nových osvoboditelů. Dehone-
stuje se 28. říjen. Ale to všechno se dnes u nás smí
a může, protože máme „svobodu.“ Nikdo se neptá,
kdo si tu svobodu přivlastňuje, a k čemu má taková
„svoboda“ sloužit. Nikdo nepřipomíná, že k svo-
bodě nutně patří i odpovědnost. A nic na tom ne-
dostatku společenského řádu nemění ani
nepřehledné množství většinou samoúčelných
a malicherných směrnic od vedení Evropské unie
v Bruselu, ani neživotných a často nedomyšlených
zákonů od Poslanecké sněmovny PČR. Nic z toho
na chaotický stav anomie nemá vliv.

Domnívám se, že naší současné společnosti, jak
ji modelují vládní a vlivné kruhy, chybí především
důvěryhodná, celospolečensky uznávaná autorita.
Autorita, obecně vzato, je sociální vztah mezi lidmi,
kteří jsou z nějakého důvodu nositeli vážnosti, re-
spektu a úcty, a mezi těmi, kteří jim vážnost osvěd-
čují, respekt a úctu projevují. Autorita má v lidském
společenství od nepaměti významnou funkci, pro-
tože nositelé autority právě dík vážnosti, které se
těší, mají účinný vliv na činnost a chování těch, kteří
jejich autoritu respektují. Podmínkou přirozené au-
tority je, aby členové skupiny sdíleli společné hod-
noty a cíle, při jejichž dosahování má nositel autority
uznávanou převahu či zásluhu. Ve velkých, nepře-
hledných, organizovaných a hierarchizovaných spo-
lečenských skupinách vzniká autorita
funkčně-institucinální. Je spojena se společenskou
pozicí a větší či menší účastí na držení moci ve spo-
lečnosti. Za příznivých okolností se přiznává autorita
některým osobnostem nejen na základě respektu
k jejich vlivné společenské funkci, ale i na základě
dobrovolného uznání jejich obecně lidské nebo od-
borné převahy. Zprostředkovatelem takové autority
je citové pouto obdivu a lásky. Takové autoritě se
u demokratických občanů Československé republiky
těšil první prezident. T. G. Masaryk byl nejen hlavou
státu, ale zosobňoval i dalekosáhlou vážnost a úctu

k ideálům politické svobody, demokracie a huma-
nity. (Tu mimořádnou autoritu někteří žárliví názoroví
protivníci dodnes Masarykovi závidí.)

Autorita má dvojí axiologickou funkci. Sama
svou hodnotou (to jest tím, co má být váženo, ctěno
a milováno), je hlavním činitelem při předávání
hodnot (toho, co má být chtěno, toho, co stojí za to,
aby se stalo předmětem chtění). Lidé s autoritou
jsou ve skupině ručiteli utváření a ochrany hodnot
a jako jejich představitelé zprostředkovávají také
spojení s kulturním odkazem skupiny. Oživují ide-
ály a aktualizují tvořivé síly a snahy minulosti v no-
vých podmínkách. Jestliže všeobecná vážnost
autorit přispívá k integraci daného společenství,
znevážení autorit má vliv dezintegrační. Takové
dezintegrace jsme bohužel svědky dnes u nás. 

Za podmínek dezintegrace a dehonestace hod-
not sám stát a jeho orgány nemají a nemohou mít
autoritu. Neexistuje tu příklad hodný následování.
Masmédia horlivě pracují na znevážení a znectění
všeho, co by mohlo budit respekt, ať již v minulosti,
nebo v přítomnosti. Chybí představa státu jako
společného díla a všeobecné soudržnosti. Nejsou
obnovovány hodnoty společně sdílené a společnost
integrující. Není tu víry a vzorů (credenda et mi-
randa), předmětů úcty a obdivu, které by nás spo-
jovaly navzájem pro život v přítomnosti, s odkazem
předků v minulosti, které by oduševňovaly i naše
děti na cestě do budoucnosti.

Dnešní společnost nemá představu o smyslu své
existence, dobrovolně se rozkládá a proměňuje
v masu nespojených individuí. Není tu místa pro
spolupráci a vzájemnost. Nespojení jedinci jsou ide-
álním produktem pro egoismus, machinace a vzá-
jemné zápolení, ve kterém vítězí hrubá síla
a bezohlednost.  Hle obraz, který o nás každodenně
podávají média: korupce, intriky a pletichy, podvody
a podrazy, pomluvy a lži, krádeže a vraždy, prosti-
tuce, pornografie, narkomanie, neuvěřitelná spros-
tota a hrubost, ztráta svědomí, citu, vkusu, taktu,
studu, ohledů, lidské důstojnosti. Ale ovšem, jsou
tu též všudypřítomné zbytnělé představy o vlastním
já. Jedinec je pohlcen představami o svém jedineč-
ném sebeuplatnění, sebeprosazení, sebeuspoko-
jení. Ani ho nenapadne, že mohou existovat i nějaké
obecnější, skupinové, například celonárodní zájmy.
Je zřejmé, že individuální svoboda jako jediné kri-
térium úrovně vyspělosti a kvality společenského
života nemůže poskytnout ideový základ pro budo-
vání nově ustaveného (zbytkového) státu.
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Stav společenské anomie a absence věrohodné
autority souvisí s krizí identity. Čím více se po roce
1989 o identitě mluvilo, tím méně se identita pozi-
tivně utvářela. 

Slovo identita znamená jednak shodu, totožnost,
jednotu, harmonii, nezaměnitelnost osobnosti (je-
dinec je identický sám se sebou), jednak přijetí
motivů, aspirací, hodnot a ideálů od představitelů
skupin, ke kterým jedinec patří (například rodina,
spolek, obec, stát...) Identita se vyjadřuje jak slo-
vem já, tak slovem my. Skupinová identita je ne-
oddělitelná od osobní. Člověk se cítí jako příslušník
té nebo oné mikro nebo  makroskupiny – současně
se chápe jako neopakovatelné individuum. 

Národní identita spočívá v souhrnu faktorů, které
jsou pro ni charakteristické. Patří sem: jednotné
území (ale jsou výjimky), spo-
lečná řeč (ale neplatí vždy
a všude), společné sociální
a hospodářské instituce
a vláda, někdy (zdaleka ne
vždy), společné náboženství,
jednotný dějinný původ, rela-
tivně shodná hodnotová ori-
entace. Národní identita je
povědomí o historickém spo-
lečenství, ke kterému pat-
říme, o jeho specifické cestě
dějinami mezi cestami jiných
národů, je to i vůle ke konti-
nuitě generací, přenos národ-
ního vědomí od předchůdců
k pokračovatelům v čase,
spojení respektované tradice
s nutnou inovací. Vědomí ná-
rodní identity se probouzí často v ohrožení, v kon-
frontaci s jinými národními skupinami. Rozhodující
pro jeho zformování je – jak se zdá – faktor spo-
lečné vůle. Tato vůle je u nás v současné době silně
oslabena.

Svět dnešní mediokratury manipuluje člověkem
a nabízí mu nové vzory pro chování jedinců spole-
čensky nezakotvených. Vyšším celkem, k němuž
se má vztahovat dnešní skupinová identita, nemá
být už národ, ale vyšší geograficko-politický celek
– Evropa.  Je to nová, neočekávaná příležitost pro
identifikaci, ztotožnění, sebepojetí a sebeprojekci
současníků. Znamená to, že identitu národní máme
odložit?  Čím jako Evropani budeme kulturně žít,
co budeme chtít, v co budeme doufat?  

Skutečnost je taková, že identita jedince čerpá
svůj obsah z příslušnosti k rodině, k vrstevníkům,
k souvěrcům, k rodnému kraji, k vlasti. Sytí se pře-
vážně hodnotami bezprostředně prožívaných
okruhů. Teprve pak může vstoupit do celků, které
jsou na stupnici zobecnění výše, jako například
dnes aktuálně kontinent Evropa. 

Evropa jako geograficko-historický pojem je
velmi vysoká abstrakce. Odhlédneme-li od jedno-
tlivých evropských zemí, je to pojem značného roz-
sahu, ale chudého 

obsahu. Je nápadné, že i současná programová
sebeprojekce Evropské unie se omezuje na několik
všeobecných politických hesel, nadto vlivem ne-
stejných zájmů členských států ne vždy jednoznač-
ného významu. Bez vzájemné výměny materiálních

i duchovních hodnot jednotli-
vých evropských národů by
byla pojmová kategorie Ev-
ropy obsahově zcela vyprázd-
něná. I proto je mylné národní
uvědomění a program evrop-
ské integrace stavět do proti-
kladu. Navzájem se
nevylučují, ale naopak podmi-
ňují a doplňují. Ani my Češi
jsme nevstoupili do Evropské
unie s holýma rukama, ale
s kulturním bohatstvím, které
naše národní společenství po
staletí shromažďovalo. Na toto
bohatství nelze zapomínat.
A to platí přirozeně i pro
ostatní evropské národy. Tím
spíše, že se jim zhusta místo

deklarované europeizace předkládá módní ameri-
kanizace. Ani federalizovaná Evropa nemůže rušit
ideu národa. Vzájemná výměna kulturních hodnot
není bez jedinečnosti národů a jejich odlišných ná-
rodních identit vůbec možná. A tato výměna, která
tu byla od nepaměti, je v zájmu zachování evrop-
ské civilizace nejvýš nutná.

Všelidský smysl federalizované Evropy nespo-
čívá v hegemonii a v uspokojování geopolitických
zájmů velmocí, ale v trvalé a spolehlivé ochraně
evropského kulturního dědictví, dědictví jednotli-
vých evropských národů. 

Jak to, že se národní idea u nás potlačuje? Pro
formování skupinové i osobní identity byl u nás
v minulosti národní program velmi důležitý. Po roce
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1989 se nestal ani předmětem úvah. Zanedbala se
starost o autentičnost národa, o jeho uvědomělou
existenci, o vědomí historické kontinuity, o jeho
charakter, o jeho kulturu a vzdělanost. I národní
umění všech druhů nás většinou přestalo životem
provázet. Převahu ve veřejném prostoru získala
nepřeberná nabídka z dovozu. Zpochybněna byla
ovšem především sama kategorie národa. Je to
prý přežitek a fikce. Ale tváří v tvář přetrvávajícím
nacionalismům tradičních velmocí i novým nacio-
nalismům, které se s neskrývanou silou (leckde
i s podporou velmocí) přihlásily k právu na sebe-
určení pro tu či onu národnostní skupinu, se mu-
síme ptát. Není potlačování národní myšlenky
v zájmu evropské integrace jen nová účelová poli-
tická fikce, která má zbavit některé národy péče
o hlubší národní program a zrušit tak jejich iden-
titu, historickou kontinuitu a posléze i holou exi-
stenci? A není to příznak neomluvitelné slabosti
a nového kolaboranství, že právě my jsme ochotni
rezignovat na svou národní identitu? Soustředě-
ným dlouhodobým působením médií jsme již otu-
pěli, nejsme citliví na útoky proti své národní
příslušnosti. A mládež ztratila většinu možností ji
získat. Veřejným prostorem zavládla silná protiná-
rodní propaganda. Poznala jsem například stu-
denty, kteří se báli slova vlast, měli obavy ze
zapáleného vlastenectví, a chtěli být raději Kelty,
než Čechy a Slovany. A přitom přece jen se silným
pocitem sounáležitosti s vlastním národem a jeho
kulturou nám nechybí sebejistota v komunikaci
s celým světem za hranicemi. Přijdete-li „ven“, ze-
ptají se vás nepochybně s nepředstíraným zá-
jmem: „Where are you from“? 

Ovšem polistopadoví političtí vůdcové nás učili
jinak. Skupinová identita prý má být podřazena
identitě individuální, řekl Petr Pithart. Pokud tomu
tak není, rodí prý se extrémismus. Nezbývá než se
názorům Podivena opět podivit. Cožpak přirozená
oddanost člověka rodné zemi, nezištná a obětavá
práce pro nadosobní celek, vědomí sounáležitosti
s blízkými účastníky společného historického
osudu - to je možno označit jako extrémismus? 

Bez jasné osobní i skupinové identity není
možno stanovit smysl života, ani osobní, skupi-
nové, národní a státní cíle. Bez historicky, politicky,
hospodářsky a kulturně vytvořené národní identity
a důvěry ve vlastní národ nelze vytvořit ani společ-
nou identitu evropskou a harmonické spolubytí ná-
rodů v Evropě.

V integrované Evropě je zapotřebí, aby si národy
uchovaly svou národní identitu jako výraz svého
specifického kulturního bohatství. A jako podíl na
kulturním historickém bohatství Evropy. Pro nás to
znamená – při starosti o osud vlastního národa
a bratrského národa slovenského – aktivně se
účastnit řešení nových otázek a problémů nejen
národních, ale i celoevropských a celosvětových.
Ale přitom nikdy svou národní identitu nesmíme
opouštět. Deficit národní identity oslabuje jak stát,
tak i identitu osobní.

Zahraniční pozorovatel o nás svého času napsal:
„Historické pohromy oslabily Čechy tak, až začali
pochybovat o své identitě a ztrácet pocit životní ji-
stoty. Je u nich nebezpečí jakési lokajské menta-
lity. Češi často více imitují, než ze sebe tvoří.
Nejistota, která dnes existuje v poměru k Němcům,
je typická. Bylo by dobré ujasnit si svou identitu
a svůj vklad Evropě. Asi jako to dělal Masaryk: znal
svět a přitom stál pevně na zdejší půdě.“

Dovolávat se Masaryka je vskutku na místě. Byl
u nás autoritou (tím, kdo má být vážen a ctěn) a zů-
stává jí. Byl a je představitelem a ručitelem mo-
rálně politických a kulturně osvětových hodnot
v rozměru osobním, národním i všelidském. Neměli
bychom dovolit, aby byl odsouván do dějin bez
vztahu k dnešku. Koncem 19. století, v krizové
době, kterou F. X. Šalda charakterizoval jako dobu
„soumračnou, vyprahlou a zoufalou“, publikoval
svých pět programových studií: „Česká otázka“, „O
naší nynější krizi“, „Jan Hus“, „Karel Havlíček“,
„Otázka sociální.“ Podal tu výklad důležitých etap
historie našeho národa v Evropě, ukázal konsen-
zuální hodnoty, které mohly společnost motivovat,
inspirovat a integrovat (credenda et miranda). Sám
se postupně svým životem a dílem stal zosobně-
ním pozitivních národních tradic. Takovým zosob-
něním ve všech peripetiích 20. století zůstal, a my
se stále znovu přesvědčujeme o tom, že bez jeho
autority nelze u nás udržet a rozvinout ani indivi-
duální ani skupinovou identitu. Bez věrohodné au-
tority a vědomí toho, co lidé po generace chtějí,
čeho si váží a co milují, spěje individuum i skupina
k rozkladu, úpadku, rozpadu.

První odboj a první republika, přes krátkost
svého trvání a nedokončenost sociálního pro-
gramu, ztělesnila Masarykovy směrodatné hod-
noty, svobodu a svébytnost národa, rozvoj
demokracie a humanity, vzdělanosti a kultury. Díky
obětavé práci prostých lidí, kteří tyto hodnoty vzali
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za své, kteří je přijali jako národní i osobní pro-
gram, vznikl na našem území a 20 let existoval
stát, na který vzpomínáme s láskou a hrdostí. 

Masarykovy myšlenky o národnosti a meziná-
rodnosti, o národě a lidstvu, o toleranci a sdružo-
vání národů usvědčují ze zaslepené předpojatosti
„naše“ antipatrioty, kteří zastáncům národní iden-
tity podsouvají šovinismus, provincialismus, sku-
pinový egoismus, xenofobii ba i rasismus. Místo
národní orientace ve státě, která prý je počátkem
lidského neštěstí, protože prý organizuje stát proti
jiným národům, bychom se prý měli orientovat vše-
lidsky, na lidstvo, případně kosmicky, k vesmír-
nému bytí a transcendentnu. Ale podobné rady
svědčí jen o neschopnosti spojit domov se světem.
Vlast vskutku není „nora“ ani „nevětraný pelech“
ani „dvorek, přes jehož zídku nevidíme za humna“,
jak usoudila svého času hlava našeho polistopa-
dového státu Václav Havel. A není to ani nedostatek

vlastního rozumu a svědomí, pociťuje-li člověk sta-
rost o osud svého národa. Spíše opak svědčí o ab-
senci rozumu a svědomí. Češství (českoslovenství),
kterému nás učí Masaryk, není zahleděno samo do
sebe, ale vyznačuje se mnohostrannými přesahy
ve smyslu společensko-politickém, morálně filo-
zofickém, kulturním a sociálním v prostoru i čase,
se zřetelem na minulost, přítomnost i budoucnost.
A je velice současné. Cožpak se to netýká dneška,
když, s pohledem upřeným do minulosti, do 15.
století, kdy došlo k utužení nevolnictví, Masaryk
řekl: „Láska k moci a bohatství zvítězila nad čes-
kým srdcem a rozumem“?

A není velice současný i závěr jeho České
otázky, který zní: „Z krize této není východu, než
návratem k našemu národnímu programu vlastní
cesty mezi dějinnými cestami jiných národů v Ev-
ropě.“ Domnívám se, že tento závěr - po všech his-
torických peripetiích – dnes znovu a velmi platí. 

Moskevská předehra
Petr Žantovský

Československému prezidentovi Edvardu Bene-
šovi bývá vytýkáno mnohé. Že vyhlásil dvě předmni-
chovské mobilizace, že je obratem zrušil, že utekl
z vlastní země a nechal ji napospas Hitlerovi, že stál
za akcí Anthropoid, atentátem na Heydricha, který
stál desítky tisíc nevinných českých životů, že schvá-
lil omezení demokracie po válce, totiž zákaz pravi-
cových stran a vytvoření tzv. košického vládního
programu, který byl jasnou předmluvou pozdějšího
komunistického převratu, že kapituloval před Gott-
waldem v únoru 1948… Nejčastěji je mu však vyčí-
táno uzavření československo-sovětské smlouvy
v roce 1943, podepsané v Moskvě 12. prosince toho
roku.

Zpravidla se už nepřipomíná, že to nebyla první
smlouva mezi oběma státy. Co jí předcházelo? Dvě
„prozatímní“ smlouvy, které byly uzavřeny v roce
1922 (5. února s RSFSR a 5. června s USSR) a týkaly
se vesměs „administrativních“ záležitostí (zřízení za-
stupitelství, spoje, pravidla pro obchodní operace).
Z důvodu obav před vzrůstající agresivitou Německa
byla 16. května 1935 uzavřena smlouva týkající se
vzájemné pomoci v případě útoku Německa, která
navazovala na smlouvu uzavřenou mezi Francií a So-

větským svazem.
Teprve jako třetí,
uprostřed války,
která se tou dobou
ještě nevyvíjela nik-
terak jednoznačně,
byla onoho 12. pro-
since 1943 uza-
vřena Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci
a poválečné spolupráci mezi Československem
a Svazem sovětských socialistických republik. Ta
rovněž navazovala na smlouvu anglicko-sovětskou
z roku 1942 a týkala se vzájemné pomoci ve válce
proti Německu i po válce. Smlouva také obsahovala
položku o „nevměšování se do vnitřních záležitostí
druhého státu“, její platnost byla stanovena na 20 let
a roku 1963 byla prodloužena.

Nebyla to ovšem samozřejmě poslední vzájemná
smlouva. Ještě za války, 8. května 1944, byla uza-
vřena smlouva o spolupráci mezi československými
a sovětskými orgány na osvobozeném území. Po
„bratrské pomoci“ vojsk Varšavské smlouvy byla 16.
října 1968 v Praze podepsána smlouva o dočasném
pobytu vojsk. A necelé dva roky poté, 6. května 1970,
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byla v Praze podepsána „Smlouva o přátelství, spo-
lupráci a vzájemné pomoci mezi Československou
socialistickou republikou a Svazem sovětských so-
cialistických republik“.

Ona původní „Benešova“ smlouva z 12. prosince
1943 měla několik zvláštností. Předně na jedné straně
stál Sovětský svaz a na druhé straně československá
exilová vláda. Jakkoli byla v té době Západem uzná-
vána jako plnoprávný zástupce československých
zájmů, její legitimita by, důsledně vzato, mohla být
zpochybněna přinejmenším z jednoho důvodu. Už 14.
března 1939 totiž vyhlásil slovenský sněm nezávislost
na tzv. druhé republice a ustavil samostatný Sloven-
ský štát, kdežto zbytek republiky obsadili Němci až
den poté, 15. března 1939. Je samozřejmé, že to byly
události na sebe navazující a vzájemně propojené (a
připravované), nicméně česká část republiky byla re-
gulérně okupována, kdežto slovenská měla formálně
i fakticky vlastní vládu, parlament i prezidenta. Česko-
slovenskost Benešovy londýnské exilové vlády tak
byla odvozena od stavu před 14., nikoli 15. březnem.
Formálně neměl Beneš v roce 1943 co za Slovensko
sjednávat.

Pochopitelně nelze zpochybnit, že Slovensko uza-
vřelo spojenectví s nacistickým Německem, účast-
nilo se války po jeho boku a bylo spolu s ním
poraženo, ale úplně puristicky je třeba si uvědomo-
vat, že košické vládní sezení, a před ním už Benešova
moskevská mise, byla de facto aktem zrušení samo-
statné slovenské státnosti. Jistě, dějiny diktují vítě-
zové, ale tím Beneš v Moskvě roku 1943 ještě
zdaleka nebyl.

Mimochodem, také se nikterak nepřipomíná, že
Slovenský štát uznalo zhruba 30 zemí, mezi nimi jako
první Maďarsko a Polsko, následně ale i Velká Britá-
nie a Francie, Švýcarsko, Švédsko, Vatikán – a sa-
mozřejmě země Osy – Německo, Itálie či Japonsko.
Tisův režim ovšem uznal i Stalin. Toto uznání pak
jako jediný vzal zpět poté, co roku 1941 Němci pře-
padli Sovětský svaz. Mějme proto stále na paměti,
že vynášet absolutní soudy v politických, nadto po-
dobně komplikovaných geopolitických souvislostech
je velice ošidné. Ale to jen tak na okraj.

Samozřejmě z dnešního pohledu na okolnosti
moskevské smlouvy je zřejmé, že Beneš ani jinak
konat nemohl. Nejen že se on sám cítil být hlavou
celého předmnichovského státu (z něhož však, ne-
zapomeňme, nepříliš statečně prchl mnohem dřív,
než by byl v jakémkoli ohrožení, a tím jistě mnoha
občanům ubral dost značný kus prvorepublikové hr-

dosti), ale především ani v Moskvě ani nikde jinde
nemohl jednat sám za sebe nebo za svůj londýnský
quazi-kabinet. Jeho mise měla a musela mít mezi-
národní dimenzi a pozadí. Bez vědomí Londýna by
se uskutečnit nemohla. Takže dnes hrdinsky před-
hazovat Benešovi, že nás v roce 1943 prodal Rusům,
jakkoli je to na první pohled blízké pravdě, je velmi
laciné. Opakuji: Beneš nejednal sám za sebe. Tato
smlouva byla předehrou poválečnému uspořádání
Evropy, a to se souhlasem všech tehdy i později zú-
častněných.

Formálními – zplnomocněnými signatáři smlouvy
byli československý velvyslanec v Moskvě Zdeněk
Fierlinger a sovětský komisař zahraničních věcí Vja-
česlav Michajlovič Molotov, přičemž při podpisu byl
přítomen také Edvard Beneš a Josif Vissarionovič
Stalin.

Smlouva obsahovala:
1. Závazek vzájemné vojenské a jiné pomoci

a podpory ve válce proti Německu a jeho spojencům.
2. Závazek nevstoupit do jednání s vládou Ně-

mecka (nebo jinou německou vládou, která se ne-
vzdá válečných záměrů) a bez vzájemné dohody
neuzavírat příměří nebo mír s Německem ani s jeho
spojenci.

3. Závazek vzájemné vojenské a jiné pomoci
a podpory v případě války s Německem nebo jeho
spojencem po skončení druhé světové války.

4. Dohodu o „těsné a přátelské spolupráci“ po
válce, založené na zásadách nevměšování do vnitř-
ních záležitostí druhého státu, vzájemného respek-
tování svrchovanosti, vyvíjení „co možná nejširších“
hospodářských styků a vzájemného poskytování
hospodářské pomoci.

5. Závazek neuzavírání spojenectví nebo neúčasti
na koalici namířené proti druhé smluvní straně.

6. článek pak vymezoval výše zmíněnou dvaceti-
letou platnost.
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Ke smlouvě byla připojena čtyři memoranda:
Memorandum československé vlády k transferu

Němců a Maďarů z Československa - byla formulo-
vána zásada, že podle zákonů Německa jsou
„všichni Němci v ČSR říšskými občany“, a tudíž do
pěti let mají opustit území ČSR, pokud o jejich čes-
koslovenském státním občanství nerozhodne česko-
slovenská vláda. Další zásadou bylo, že ve všech
obcích v ČSR musí být alespoň 67% podíl obyvatel-
stva české, slovenské nebo ukrajinské národnosti.

Další memorandum řešilo otázky organizace čes-
koslovenských vojenských jednotek na území SSSR
(1. čs. armádní sbor, 1. čs. smíšená letecká divize, 2.
čs. paradesantní brigáda a další), sovětské vojenské
pomoci československé armádě a poválečné spolu-
práce armády ČSR s Rudou armádou.

Třetí memorandum proklamovalo, že veškerý vo-
jenský průmysl v ČSR bude znárodněn a proběhne
reorganizace bank a úvěrového systému v ČSR.

A čtvrté memorandum se týkalo požadavků čes-
koslovenské vlády týkajících se postavení Českoslo-
venska a řešení otázky jeho národnostních menšin
po uzavření příměří.

Málo se také ví, že protokol z Moskvy obsahoval
i ujednání o tom, že v případě, že k této smlouvě
projeví přání přistoupit kterákoli třetí země, která
hraničí s Československou republikou nebo SSSR
a byla v této válce předmětem německého útoku,
bude jí dána možnost po vzájemné dohodě vlád
Československé republiky a SSSR podepsat tuto

smlouvu, která takto nabude povahy trojstranné
smlouvy.

A také se obvykle necituje deklarace, uveřejněná
v č. 1 roč. V. Úředního věstníku československého,
vydaného v Londýně dne 11. května 1944 a nesoucí
podpisy Edvarda Beneše, Huberta Ripky a Jana Ma-
saryka: „Shlédnuvše a prozkoumavše tuto smlouvu
s podpisovým protokolem, prohlašujeme je za schvá-
leny, přijaty, potvrzeny a utvrzeny a mocí listu tohoto
podepsaného naší rukou vlastní je schvalujeme, při-
jímáme, potvrzujeme a utvrzujeme, slibujíce slovem
svým, jménem republiky Československé, že je
pevně a neporušitelně zachováme a nedopustíme,
aby proti nim jednáno bylo z jakékoliv příčiny a ja-
kýmkoli vymyšleným způsobem.“

Co tím vším vlastně chce být řečeno? Že nebo-
hému Edvardu Benešovi lze vyčíst mnohé – snad
kromě oné smlouvy se Stalinem z roku 1943. Jed-
noduše z ní vyvozovat, že vrhla naše země do náruče

kremelského Mogula, neodpo-
vídá zdaleka celé skutečnosti.
O poválečném uspořádání Ev-
ropy se rozhodovalo jindy
a jinde, a na úrovni, na kterou
Beneš ani nedohlédl. Jak se
praví v Cimrmanovi, můžeme
s tím nesouhlasit, může se nám
to nelíbit, ale to je tak všechno,
co s tím můžeme dělat.

A druhé poučení: ani dnešní
západo-východní situace není
černobílá a není zdravé z ní vy-
vozovat černobílé závěry, jak
dnes činí kdekdo kolem nás.
A koneckonců, ta opravdu důle-
žitá dějinná rozhodnutím se
zpravidla vždy děla o nás – bez
nás. A můžeme s tím nesouhla-
sit… 16. 12. 2017 
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V sobotu 13. 10. jsem se účastnila setkání re-
daktorů internetového Svobodného rádia s poslu-
chači, kteří přijeli z celé republiky a někteří
dokonce z ciziny. Říkáme si rodina, neboť jsme
spřízněni pohledem na svět a obavou o život bu-
doucích lidí. Tentokrát jsme krom jiného debato-
vali o úpadku českého školství a devastujícím
vlivu mainstreamových médií na smýšlení přede-
vším mladých lidí. Nebyla to potěšující diskuze.
Zazněl v ní ale i názor, že nedostatek vlastenectví
u mladé generace je jenom dočasným jevem a že
pokud by šlo opravdu „do tuhého“, geny děděné
po předcích už od husitů se v našich dětech pro-
budí. Rodina Svobodného rádia tuto ojedinělou
povzbuzující glosu sice ocenila vděčným potles-
kem, ale když jsme se večer rozloučili a rozjeli se
do svých blízkých i vzdálených domovů, k vy-
chladlým televizorům a počítačům, křivka naděje
temperovaná společným zážitkem znovu klesla.
Ne až pod nulu, protože pak by z ní byla beznaděj,
ale vrátila se k běžnému udržovacímu režimu, kdy
alarm ještě nepípá, ale už se k tomu nadechuje.
Jak to říkala ta vlastenka? Spoléhat se na geny
a jejich náhlé hromadné probuzení? Ale vždyť to
je téměř stejné jako spoléhat se na Blanické ry-
tíře! Moje osamělé myšlenky dotíraly dál, a tak
jsem si je v té probdělé noci aspoň zapsala pro
širší použití.

Když tu krásnou legendu o spících záchranářích
našeho národa, předávanou z pokolení na pokolení,
přestaneme vnímat jako chlácholivé proroctví a za-
myslíme se nad jejím skrytým významem, pocho-
píme, že budíček, potřebný k probuzení těch
v Blaníku, držíme v rukou my sami. Umělý spánek,
ve kterém pochrupují naše děti i mnozí zdětinštělí
dospělí, jim sice umožňuje biologicky přežívat, ale
jejich reagování na vnější podněty připomíná spíš
Pavlovovy psy, než odhodlané rytíře. Lidé přikurto-
vaní po dobrém či po zlém k jediné povolené
pravdě a řádu nepatří k těm, co něco z vlastního
popudu, rozmyslu a vůle zachraňují. Naopak! Fun-
gují jako brzda v diskuzi, kterou klopotně udržu-
jeme navzdory cenzuře. Přitom tvrdí, že jsou
demokraté. Schovávají se za tu nálepku jako za
štít. Ten však ochraňuje jen jejich lenost přemýšlet
ve prospěch celku.

Tím celkem
míním český národ.
Národ, který existo-
val i v časech, kdy
státní suverenita
byla pouhým snem.
Naši předkové ten
sen změnili v rea-
litu. Protože snili
v bdělém stavu vědomí, rozpoznali tu chvíli vhod-
nou pro obnovení státnosti. Jejich suverénní kuráž
a obětavost dnes ale zpochybňují i učebnice děje-
pisu. S jakými probuzenými geny tedy můžeme
u našich dětí počítat? Vždyť rytířství ve vlastene-
ckém pojetí se pěstuje a udržuje promyšlenou vý-
chovou. Z generace na generaci. Proč byla v době
Protektorátu ve školách zrušena výuka dějepisu
a české literatury? Podle hesla: Chceš-li pokořit
nepřítele, vychovej jeho děti!

Tehdejší snaha okupanta o výmaz naší národní
paměti sice byla jen krátkodobá, nicméně i tehdy,
jak vím z vyprávění mé maminky, vznikaly ve měs-
tech a obcích tajné nedělní školy, v nichž dobro-
volníci, především penzionovaní učitelé, předávali
žákům zakazované vědomosti. Právě v této drobné,
nepřetržité a riskantní činnosti je skrytý velkolepý
smysl legendy o Blanických rytířích.

V době pozdější normalizace, kdy snaha o pře-
výchovu byla měkčí ovšem zase delší, existoval sa-
mizdat, bytové přednášky, výstavy a bytová divadla.
Naše dnešní Česká Konference a obdobná shro-
máždění dokladují, že tato tradice nebyla zapome-
nuta. Jenomže my, co jsme se sešli v tomto sále,
nejsme školáčci ale spíš školitelé. Mám-li použít
starodávný výraz – pak jsme věrozvěstové. Jeden
z našich Mistrů, milovaný a statečný Zdeněk Mah-
ler, už nás opustil. Úkol však zůstává a jeho rozsah
je obtížné dohlédnout, protože si jen stěží doká-
žeme definovat, kdo je ten, nebo kdo jsou ti, kteří
dnes vnímají náš národ jako nepřítele určeného
k porážce, a proto usilují o převýchovu našich dětí.
Fakt, že nejsme jediným záměrně ohlupovaným ná-
rodem a že hlupství je šířeno globálně, nám leccos
napovídá. Je to krutá nápověda, která v nás pro-
bouzí úzkost. Naše děti se sluchátky na uších tu úz-
kost nechápou, protože už jsou připojeni k jiným

MY KACÍŘI
LENKA PROCHÁZKOVÁ
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programům a školitelům. A tak jim připadáme jako
stará garda, která je dávno mimo obraz i mimo
hřiště. Dobromyslně nám od svých počítačových
stříleček radí, už to vzdejte, vy věční kvarulanti
a uznejte, že žijeme v nejlepším možném světě.

Na to je jediná stručně výchovná odpověď:
Merde!

Francouzský filozof Voltaire, proslulý svými an-
tiklerikálními výpady, ke stáru „zmoudřel“ a vysvět-
lil budoucím kacířům, že: „Pravda je ovoce, které
se musí trhat, až když docela uzraje.“ V Čechách
jsme na uzrávání „kacířských“ myšlenek nikdy ne-
měli dost času, dnes už jej nemá ani Voltairova
Francie. Na rozdíl od ní jsme my ale nikdy neměli
ani dost času usnout na vavřínech, protože každý
delší spánek se mohl změnit ve spánek věčný. Pud
sebezáchovy nás probouzel i z hluboké narkózy, ra-
ději jsme se nechali řezat zaživa. Milovaný
a ctěný vlastenec Zdeněk Mahler se ve
svých veřejných proslovech často skláněl
před touto tradicí plebejského národa. Ne-
pohrdal slovem lid, protože znal jeho ději-
notvorný význam. Pojem lid zůstal v ústavě
České republiky i dnes. Mnozí naši politici
v tom spatřují pozůstatek starých špatných
časů. Slovo národ se ale v těchto „nových
dobrých časech“ už do ústavy neprocpal.
Působí to jako formalita, ale je to záměr. Vy-
necháváním slov a jejich nahrazováním ji-
nými to v Čechách vždycky začínalo,
cenzurou a ničením státních symbolů pokračovalo
a povalením hraničních kamenů vrcholilo. Ta třetí
fáze nám teprve hrozí, ale naše děti, až na výjimky,
se bezstarostně poflakují v Blaníku, vzájemně si po-
chvalují trendové oblečení a ani jejich chytré mobily
jim nenapoví, že se blíží chvíle, kdy přijdou na řadu.
Na řadu? K čemu? A proč? Žasnou a připojují
k otázce udiveného smajlíka. Stihneme jim, v tom
čase, který ještě zbývá, ozřejmit, že smyslem života
není užívání? A že k projevení občanství nestačí tří-
dit odpad? Recyklace našich biorobotů na přemýš-
livé lidi nebude snadná. A žádné dotace od EU na
tento projekt nečekejme.

Musíme je přesměrovat sami a dokonce na-
vzdory směrnicím a smlouvám, které naši politici
lehkomyslně podepisují. Nemysleme proto na od-
počinek. My si odpočineme až v hrobě. Předtím nás
ale čeká ještě hodně práce. Pro začátek navrhuji,
abychom se přestali ostýchat pojmenovávat věci
pravým jménem. Neříkejme veřejnost, když máme

na mysli národ. Neříkejme tato země, když je to
vlast. Neříkejme, že někdo nenaplnil očekávání,
když prostě zradil. Nepravdivost nazývejme lží, sla-
bošství zbabělostí a zohledňování cizích zájmů –
kolaborací. Ti odvážnější mohou jít ještě dál a najít
pravdivější název třeba pro ministerstvo obrany, pro
veřejnoprávní média, pro neziskové organizace, pro
humanitární bombardování a tak dále a podobně.
Připadá vám to nicotné? Mně ne. Žijeme v infor-
mační válce a jenom užívání správných slov může
vést ke správnému, tedy kritickému myšlení, které
chceme u našich biorobotů probudit.

„V časech celosvětového podvodu se stává vy-
řčení pravdy revolučním činem.“ Pravil v polovině
minulého století George Orwell.

V Čechách se tohle ale vědělo už od dob Husa
a husitské revoluce. Zřejmě proto jsme se stali ná-

rodem „kacířů“, neboť na počátku každé velké
pravdy je rouhačství, které okolní svět vnímá jako
nebezpečí a ohrožení. Zřejmě odtud pramení ta
stálá snaha, převychovat nás v tvárný dav, který už
to dědictví, jež tvoří smysl českých dějin, nedokáže
pochopit, natož závazně uchopit. Trendový dav,
v němž každý jedinec volí okamžitou osobní vý-
hodu a bez odporu konzumuje lež nadívanou sliby,
které se nikdy nesplní. Dav, který se v další fázi
pod praporem lidských práv a svobod změní v po-
slušné otroky.

Čas potřebný na to, abychom ten plán na kolo-
nizaci lidstva i národů vlastním příkladem odporu
dokázali zvrátit, ovšem pracuje proti nám. A žádný
Hospodin nezastaví slunce na obloze, aby nám pro-
dloužil šanci, jako tehdy Jozuovi. Ale i tak to mu-
síme zkusit. Nic jiného než odvaha už nám
nezbývá.

(Předneseno autorkou v Kutné Hoře na dalším
ročníku České Konference 20. 10. 2018)
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Letos oslaví
v dubnu brněnský
Výbor národní kultury
25 let od svého zalo-
žení. Takové výročí by
si zasloužilo velkou
oslavu, nejen při po-
háru dobrého vína, ale i při listování kronikou
VNK Brno, kterou vzorně dlouhé roky zpracová-
val A. Pohanka, bývalý ředitel Umělecké průmy-
slovky v Brně, současně i tvůrce návrhů
a realizací různých medailí. Je také autorem
emblému brněnského VNK.

Cílem VNK bylo hlavně přibližovat domácí
a slovanskou kulturu mladé generaci. Tento cíl
se však nepodařilo dostatečně naplnit. Z po-
čátku na akce začali chodit i mladí, hlavně stu-
denti Masarykovy univerzity. Ačkoliv byl v čele
VNK při jeho zakládání v Brně vzácný člověk,
znalec divadelní vědy Štěpán Vlašin, postupně
mladí ubývali, až zůstali členy jen příslušníci
starší generace spisovatelů, básníků, herců
a dalších, kteří v minulosti pro kulturu v Jiho-
moravském kraji vykonali mnoho práce. 

Naší milé Lípě chci odevzdat své vzpomínky
na to, co mne zaujalo ve Zpravodajích, vydáva-
ných v Praze o činnosti VNK jak v Praze, tak
i v Brně. Akce u nás v Brně připravovali a reali-
zovali jeho aktivnější členové pod vedením již
jmenovaného Štěpána Vlašina, po něm pak ling-
visty Ladislava Šaura, a nyní básnířky Marie Ve-
selé. Byli to také spisovatel Jiří Jobánek, básníci
Miroslav Orava a Bohumír Pospíšil, herečka
a dlouholetá pedagožka na JAMU, Miroslava
Jandeková-Lokšová, herci Jaroslav Tuček, Ilja
Kreslík, Ivana Valešová. Dále Miloš Hudec, Aleš
Kopka, Ivana Blahutová, Tomáš Travěnec, Alena
Kalábová… Tak by se dala jmenovat za těch 25
roků celá řada dalších aktivních lidí, hrdých na
naši národní a vůbec slovanskou kulturu. 

Brněnský VNK přivítal na svých akcích i další
významné osobnosti, s nimiž organizoval zají-
mavé besedy, jako například s Jiřím Sequensem,

Zoe Svobodovou, Jiřinou Švorcovou, s básníky
Danielem Strožem a Karlem Sýsem, s Milanem
Blahynkou atd. V posledních letech velmi kladně
přijali diváci vánoční koncerty posluchačů
JAMU, pod vedením profesorky Jarmily Krátké,
akce Stanislavy Kučerové nebo Ivo Pospíšila. 

O svátečních dnech na přelomu roku jsem li-
stovala ve Zpravodajích VNK z počátku činnosti.
A tak se s vámi podělím o některé tituly článků,
které mne velmi zaujaly:

1997 - Stanovisko k česko-slovenským vzta-
hům. Možné důsledky agrese NATO proti Jugo-
slávii.

2000 - Ošemetná hra o duši člověka.
2001 - Svítá kultuře na lepší časy, či jak se bude

v nových podmínkách dařit kultuře. Humanismus,
kultura a pravda života. Konec českého tisku.

2002 - Požadujeme legislativu na ochranu
české kultury. Historie proti znásilňování dějin.
Aby kultura nebyla výsadou zbohatlíků.

2003 - Česká kultura a Evropská unie. Sude-
toněmecký landsmanšaft dobývá Prahu, ale
i Brno. Umění a kultura má v armádě své místo.
Těžký život malých kin.

2004 - O hodnotovou orientaci člověka a kvalitu
života. Morální krach společnosti a jak dál. Můžeš
být doopravdy v současnosti hrdá, česká kulturo?

2005 - Záporné jevy kulturního života a mož-
nosti jejich zmizení. 

Dnešní doba však přináší další a další pro-
blémy, které je nutno popisovat, připomínat
a při našich malých možnostech i se pokoušet
o nápravu. Proto nezbývá než použít ono kla-
sické:“Nechť naší Lípě pomáhá Bůh a moudří
lidé, kteří mají tu schopnost, moudrost, a od-
vahu zápasit o dobro pro člověka!“

Ohlédnutí za 25 lety činnosti 
pobočky VNK v Brně
MÁRIA TRAVĚNCOVÁ
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TRAMVAJ
Hodiny si zívly,
nastala hodina po půlnoci 
první tramvaj,
otevřela oči 
a její světlo osvětlilo koleje.

Měsíční zahradník,
rosou zalévá zahrady
slečna tramvaj, 
mu vesele cinká
a hvězdný nebeský vůz, 
nakládá sny.

Noci ubývá,
světla přibývá 
a slečna tramvaj,
si vesele cinká Prahou.

Na každé zastávce jiná tvář,
jiný osud
a na kytaru rána, 
hraje vítr tulák. 

Vychází sluneční kouč, 
jeho paprsky zlatí její okna
a slečna tramvaj,
odjíždí do veselého dne,

který otevírá oči matičce Praze
a ona jako matka, 
laská ráno, 
které slečna tramvaj rozváží.
26. 10. 2018

DUHA 
Vítr hraje country, 
plačtivá oblaka někam plynou 
a dešťové víly barví duhu. 
Sváteční rybář loví lelky, 
řeka hovoří jazykem kraje. 
Stojím na břehu, 
někde na konci duhy je poklad, 
poklad vzpomínek, 
který máme v srdcích. 
Dobrý den, Živote! 

PŘÍTOMNOST
Z Petřínských strání, 
ptačí koncert vítr odnáší 
a klavírní sonátu Národního divadla, 
tramvaj odváží. 

Národní divadlo obléká smoking 
a motýlka váže čas; 

Smetanova Prodaná nevěsta, 
nakukuje do hlediště, 
kde dnešek usedá 

a majestát Vltavy, 
plyne vzpomínkami lidí. 

Dobrý den, Český národe!! 
13. 6. 2018 

LÁSKA 
Oblékla šaty sváteční, 
ženich čas, 
zastavil hodiny nevšední. 
Země modrý drahokam, 
září do snů všech, 
nenávist odplouvá na škunerech. 
Matičko naše, 
touha poklekla 
a klavírní koncert vesmíru, 
zní v naších srdcích, 
kde klíčí láska, 
láska dvou. 

OLDŘICH ANTONÍN HOSTAŠA
Básně 2
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OKAMŽIK
Doznívá chór minulosti
a hřívu koně Svatého Václava, 
češe vítr z Petřínské hory.

Paprsky sluneční paní,
zlatí kupoly Národního muzea
a Václavův kůň zařehtal. 

Svatý Václav se usmál, 
sestoupil z koně 
a starodávným krokem;

šel pomalu k Můstku,
jen se divil, 
tohle není český jazyk. 

Zasmušile nasedl do sedla,
a jeho mysl bloudí staletími:
Kde jsi má země!!!
Můj národe?!

Praha neodpovídá, 
jen krev z cizích měst, 
proudí jejími žilami
a na tváři Svatého Václava je slza
slza smutku.

SVOBODA 
Vůz svobody, 
odváží nesvár, nenávist 
a loukotě kol jsou paprsky naděje. 
Jedeme na jeho kozlíku 
vedle nás sedí sny a přání. 
Vezeme si i kříž života 
a pouta demokracie uvolnil čas. 
Dobrý den, Matko svobodo!! 

RÁNO VE MĚSTĚ
Z hvězdných peřin probouzí se mladé slunce, 
skrytá harfa květů, 
voní vůní radosti. 
Je ráno 
a dech dne zahřívá lásku, 
zahalenou do tajemných myšlenek. 
Miroslava nastupuje do tramvaje, 
sonáta aut vyznívá v zákoutích, 
v nedaleké činohře, 
herci dohráli osudy lidí, 
kteří tím ránem; 
někam spěchají. 

TOUHA 
Řeka Sázava odnáší dny, skutky, 
Drhlavský potok šumí do končícího dne 
a půlnoční diskobolos, 
vílám stříbří úsměv, 
Tvá dlaň v mé staví most přes řeku Láska, 
proudí Ti v žilách 
a jiskra rána zažehla touhu, 
která rozkvétá v plamenech rána. 

JARNÍ 
Kytara hraje country večera, 
oheň hvězd ozářil kraj, 
z lesních studánek voní jaro 
a stín mrzutosti někam mizí. 
Láska v zahradě cudnosti svléká nahotu, 
starý šerif hlídá osadu, 
švadlenka noc šije plášť vůní 
a dva jsou sousoší, 
namalovaný obraz okamžiku. 

PODZIM 
Klavírní sonáta oblaků zní krajem, 
stíny se prodlužují, 
sluneční píseň doznívá. 
Je přelom mezi listopadem, prosincem, 
háj zní o jaru, 
pole prosí o sníh 
a nebe se opírá o nahý kraj. 
Nastalo nokturno; 
rekviem za návrat jara. 

POUTNÍK 
Záře života pohladila kraj, 
poutník svým tichem celebruje ráno. 
Poutník pohladil strom, 
strom zpívá jeho srdcem. 
Poutník jde dál 
a města rozkvétají květem okamžiku, 
vteřiny, 
která nikdy nekončí. 

Naše ukázka z autorovy tvorby 
je většinou ze sbírky Chvění času, 
kterou vydalo nakladatelství 
Nová Forma s.r.o., Týn nad Vltavou 
E-mail: hostasa.oldrich15@gmail.com
Mobil: 601 393 199
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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

PATROVÁ
Ve vysokých patrech
české společnosti
prší miliony
členům ku radosti.

My v nejnižších patrech
máme prázdné ruce,
čekají nás stresy,
dluhy, exekuce…

HUSÍ
Do války štve USA;
mnohá česká husa
solidárně kejhá…
Co jí taky zbývá?

Kdyby neposlechla,
na pekáč by klepla,
skončila by tiše
v americkém břiše!

OPOJNÁ
Mnoho lidí v Česku žije
v sametovém opojení,
ačkoli už skoro třicet let
žádný důvod k tomu není.

Tahle nemoc v dnešní době
pro lidi je málo vhodná,
zvlášť když léčbu nechce hradit
žádná zdejší pojišťovna!

DŮCHODOVÁ
Důchodové změny
hluboké jak lesy
českého občana
ve dne v noci děsí.

Svěří-li svůj peníz
soukromnické slotě,
do smrti už bude
chodit po žebrotě!

VLÁDNÍ
Pustíme se do roboty,
oloupíme otčinu,
dokud máme spolehlivou
parlamentní většinu.

Pak se spolu popereme,
kdo ukradl zlata víc,
a pár nejdrzejších lapků
uvrhneme do věznic.

TRAGICKÁ
Bohatství si užívají
české celebrity,
pracující lid však děsí
zdražovací hity.

Zatímco si nové panstvo
v radovánkách žije,
na chudé čekají nová
dějství tragédie!

CENOVÁ
Abych užil rozkoš,
krásu sametu,
velmi často bloudím
v supermarketu.

Z rostoucích cen zboží
přepadá mě splín,
kde si na ten denní
žvanec vypůjčím?

CIZOJAZYČNÁ
Tvá slovanská ústa,
Čechu, svírá křeč,
to jak pilně hltáš
americkou řeč.

Od světové mluvy
neodvracej líc,
v rodném jazyce si
nevyžebráš nic!

NAHNĚDLÁ
Českou republikou
hnědý vítr duje,
demokracie se
zvolna fašizuje.

Probuďte se, Češi,
zem a řeč vám kradou.
Nerad bych vás viděl
ležet vzhůru bradou!

TRAGICKÁ
Bohatství si užívají
české celebrity,
pracující lid však děsí
zdražovací hity.

Zatímco si nové panstvo
v radovánkách žije,
na chudé čekají nová
dějství tragédie.

Sociální demokraté,
je to s vámi otrava,
tváříte se levicově,
kráčíte však doprava!

Kouří, pije, fetuje
mládež naše zlatá,
k předčasnému důchodu,
neomylně chvátá! 

Milovníky němých tváří
Češi chtějí být,
zavřou pejska v paneláku,
nechají ho výt!

JAN CHODSKÝ
Česká
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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

ČESKÁ
Pochodují národy
k budoucnosti šťastné,
český se však posadil
u tlačenky mastné.

Přežvykuje umaštěn
od hlavy až k patě,
spokojeně tváře se
a nohama klátě.

Nenechá se vyrušit
z velikého blaha,
ani kdyby hořela
stověžatá Praha!

FARMÁŘSKÁ
Kravky ani vepře
nechovám už více,
drahé maso z Němec
vozím přes hranice.

Ani obilíčko
nepěstuji v kole,
solárnímu panstvu
odprodal jsem pole.

Na dvoře už jenom
slepičky si vedu,
vejce totiž zatím
snášet nedovedu.

PAPEŽSKÁ
Do kostela prý se zase
vrátí latina,
vláda restituční církve
slibně začíná.

Ateisté ostrouhají,
Františkovi dík,
monopol na pánaboha
má jen katolík.

Pochybovat o dogmatech,
Čecháčku, si zkus,
usmažíš se na hranici
jako kacíř Hus!

ZADLUŽENÁ
Každý devátý Čech
je už zadlužený,
zvláštní registr je
pro něj zavedený.

A ve státní kase,
hodino ty svatá,
už jsou zadlužena
naše pravnoučata!

ENERGETICKÁ
Větrné a solární
elektrárny máme,
že nám hyzdí krajinu,
na to málo dbáme.

Nad zničenou otčinou
srdce se nám třese...
Čert vem naše pocity,
hlavně když to nese!

MEDIÁLNÍ
Média nám takřka třicet let
vymýšlejí mýty,
vlády místo blahobytu
plodí deficity.

Na sto tisíc bezdomovců
po ulicích bloudí,
šest set tisíc ubožáků
marně o džob loudí.

Samet už se ku bankrotu
neodvratně chýlí,
žádaje po zchudlém lidu
skromnost, půst a píli!

ŠKOLSKÁ
K motykám a ponkům
vrátí se zas žáci,
manuální zručnost
národu se ztrácí.

S vysokoškoláky,
potvrdí vám každý,
můžeme už v Česku
pohodlně dláždit!

NAHNĚDLÁ
Českou republikou
hnědý vítr duje,
demokracie se
zvolna fašizuje.

Probuďte se, Češi,
zem a řeč nám kradou.
Nerad bych nás viděl
ležet vzhůru bradou!

ZADLUŽENÁ
Každý devátý Čech
je už zadlužený,
zvláštní registr je
pro něj zavedený.

A ve státní kase,
hodino ty svatá,
už jsou zadlužena
naše pravnoučata!

NÁKUPNÍ
Kupují Češi, kupují
hromady šatstva, bot,
potravin, pití, lahůdek,
jak když jde o život.

Kupují Češi, kupují 
a zvyšují svůj dluh, 
jak velké sumy zaplatí, 
neví sám ani Bůh.

OPOJNÁ
Mnoho lidí v Česku žije
v sametovém opojení,
ačkoli už skoro třicet let
žádný důvod k tomu není.

OBÁVANÁ
Když se lidé totality,
jak říkají, báli,
hodinu před koncem šichty
u bran fabrik stáli.

Co tu máme demokracii,
už hezkých pár pátků,
makají u zdejších pánů
i o státním svátku!
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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

AKTUALITA 
Aj básnici podávajú
zlepšovacie návrhy.

Týkajú sa najmä využívania
ligotu hviezd,
pohybu mihalníc a motýľov,
iskrenia zamilovaných osôb
a ťažnej sily múz.

Okrem toho navrhujem
novinku do domácnosti.

Dajte si zaviesť
do moderných kuchýň
neuroparalytický plyn.

Uľahčí vám prácu
a zbaví vás všetkých starostí.

MRHOLÍ 
V tvojich očiach svitá
meravo ako v rybníku.
Studeno ma bozkáš
na neprítomnú tvár.
Prezeráš si ma 
rannými oknami tesne pred prebudením.

Aj tak
prejdem bez povšimnutia
okolo tvojho smútku.
(1981)

SME PROFESIONÁLI
Stačí nám vsunúť lunu do súmraku,
nevdojak, ako sa do automatu vkladá minca,
a vyznávači krásy tŕpnu v úžase,
obradne odriekajú zborový chválospev.

Stúpame k zenitu
samozrejme a ľahkovážne ako balón.
Spejúci k jeho monumentálnej prázdnote.

Už závidíme aj vlastnej povesti.
(1981)

POCTA
Mávnutím ruky
rozbíjaš oblohu.

Ctitelia tebe oddaní až na smrť
sú vo vytržení.
Toľko ctiteľov,
že ich po mene pozná
iba archív.

A koľkých ešte len očaríš?!

Želáš si ďalšiu slávnosť na svoju počesť,
aspoň báseň,
odblesk rinčiaceho defilé.
Je mi cťou,
šľachetná armáda.
(1981)

VIANOCE
Biely anjel iskrí ako kremeň.
Sklá nám zdobia ornamenty mrazu.
Je tu chvíľa zázrakov a premien.
Najtajnejšie sny sa splnia zrazu,
sypú sa k nám drahokamy z neba.

Za oknami trblietavý vietor
nesie z diaľky krehký hlahol zvonov. 
Z jasnej hviezdy do izby nám vlietol 
vianočný čas s ihličnatou vôňou.
Spolu sme si všetko, čo nám treba.
(2018)

PAVOL JANÍK
Vianoce
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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

NEW YORK
Na vodorovnom zrkadle
vystretého zálivu
trčia hroty hranatého mesta
zabodnuté priamo do hviezdnatej oblohy.

V ligotavom mori lámp
nádherne stroskotávajú
flirtujúce flitrové lodičky
na tvojich vzrušujúcich nohách 
plávajúcich v podpalubí
večerných brokátových šiat.

Odrazu sme nezvestní
ako ihly v labyrinte staniolu.

Niektoré veci berieme osobne - 
siahodlhé limuzíny,
vypĺznuté veveričky v Central parku
a kovové telo mŕtvej slobody.

V New Yorku sa predovšetkým stmieva.
Zažne sa trblietavá tma.

Tisícramenný luster veľkomesta
píše každý večer na lesklý povrch vody
Einsteinov odkaz o rýchlosti svetla.

A ešte predtým súmrak zaplaví 
strieborné plátno newyorskej oblohy
hektolitrami hollywoodskej krvi.

Kam siaha ríša z mramoru a zo skla? 
Kam mieria rakety štíhlych mrakodrapov?

Boh si kupuje hot dog
na dne šesťdesiatposchodovej ulice.
Boh je černoch
a miluje sivú farbu betónu.

Narodil sa syn samého seba
v papierovej škatuli
od najnovšieho typu otroka.
(2002)

MÚDROSŤ 
Chceš urobiť dieru do sveta?
Škoda.
Je tak deravo na svete.
A predsa z neho nič neunikne.

To len teba je čoraz menej.
Ubúda ťa.
Počuješ ten ruch?
Trvá
a niekedy predstiera hovor.

Odpovedáš mu
na otázky,
ktoré mu sám prisudzuješ.

Toľko otázok
a raz toľko odpovedí.

To je tá múdrosť.
Ňou chceš urobiť dieru do sveta.
Škoda.

Len to, čo vieš,
ťa mrzí.
(1981)

PAX MILITARIS
Mier nie je ženské rojčenie.
Mier je boj.

Mier neprebýva v slovách.
Mier čaká na svoju príležitosť
utajený v raketových hlaviciach.
Najrýchlejší mier.
Šíriaci sa nadzvukovou rýchlosťou.

Chcete mier?
Majte si ho.
O niekoľko sekúnd
vás zasiahne.

Trvalý a najsilnejší mier –
- mier o sile 350 000 ton trinitrotoluénu.
(1985)

POUR FÉLICITER 2019
Nech je stále šťastný, 
ten kto lásku vlastní, 
ten kto nie je doma jediný, 
ale v kruhu svojej rodiny. 
Prežívajte spoločne, 
všetko, čo je sviatočné. 
Nech vás dlho ovláda 
novoročná nálada.
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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

PODZIMNÍ DNY
Podzime tvé barvy
oku lahodí
avšak jen na chvíli
člověka potěší
tvé babí dny

Tak teskno je
když krajem se
zuřivý vítr žene
Ze stromů listí rve
a nechá je obnažené

Ó podzime
pokaždé ničí mě
mlha šedivá
když nad krajem visí
a déšť pláče na cesty blátivé
V nich zvolna pohřbívá
spadané listí

POLITICKÝ TRPASLÍK
Politický trpaslík
nejvýš vyskakuje
Pro lid neudělá nic
dobrý zákon zamítne
a sám se napakuje

*******
ODS už není na špici
a jsou z toho zoufalí
Teď se ve zlu ukájí –
stali se z nich škodiči

*******
Posseltovi kamarádi
KDU – černokabátníci
překročili by zas rádi
pět-procentní hranici
Teď demo blok posilují-
vše zavile kritizují

*******
Chabý mozek propagandou měkne.
Věří všemu, co se v televizi řekne.

ZNEUCTĚNÁ ZÁSTAVA
Zástava česká 
byla zneuctěna –
z rozkroku vytažena
zrádnými komedianty
Část tupců tomu tleská

Já prosím všechny ty
co zůstali vlastenci
aby jí čest vrátili –
očistili od šmíry
a hrdě vzhůru vztyčili

BEZ ŠANCE
Most ten hlavně sportem žije
vždy ho taky podpoří
movitější sponzoři
Hůř je na tom poezie
ta pokaždé zapláče
když kultura na chvostu je
nedostane dotace

PODOBENSTVÍ POVAH
Převážně holubi
a drzé straky
létají po Čechách
a lidé jsou děleni
také tak

*******
Vstávej z hrobu Karle Kryle
hrdino náš osvícený
Už zas na nás vrchnost plije
zas ryjeme držkou v zemi

VĚRA KULIŠOVÁ
Ti co vybočují z řady
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SVATÝ VÁCLAVE…
Svatý Václave
chraň naši Zem
před vlastizrádci
a Sorosem

TI CO VYBOČUJÍ Z ŘADY
Všichni ti co tvůrčí mysl mají
v nichž nadšení a vášeň žhne
co nápady a energií oplývají
všechny ty duše neklidné
stále nutí přemýšlet
své chytré hlavy
a díky nim jde pokrok vpřed
To jsou ti co vybočují z řady
to jsou ti co mění svět

DOBOVÁ
Něhu a dojeti
v mysli vyvolává
cestička do školy
kaštany lemovaná
Sem tam si vzpomeneme
na naše milé učitele
kteří nám do hlavy
vtloukali lásku k vlasti

Jó malí jsme bývali
však velcí hráči
co smělé plány spřádali
Teď už jsme ale dospělí –
časem z mnohých vyrostli
zbabělí přizdisráči

SYNDROM VYHOŘENÍ
Dávám ti pero vale
už dopřeji ti klid
Emoce lety nastřádané
v nitru, jsou přenesené 
na papír
Poslední věta napsána je
za ní otazník

proč duše je už bez náboje
proč už zcela vystřílela
kdysi plný zásobník
vášnivých i teskných vět
Teď, nefunkční a vyhořelá
není schopna pět

PŘIJEDOU K NÁM PUSSY RIOT
Hola hou hola hou
profláknuté Pussy Riot
do Prahy k nám přijedou
To zas budou kavárenští
s demo blokem hýkat slastí
Snad předvedou opět pořad
vytažení zmrzlých kuřat
z jejich zlaté kapličky -
bude vidět do pi.ky
12. 1. 2018

BLÁHOVÉMU PERU
Ty snad mé pero sníš
na pomyslných vavřínech!
Proti nepravostem 
utrpení…lhaní
marně burcuješ
Snad si nemyslíš
že někdo půjde 
s papírem počmáraným
hřímat a zachraňovat svět

*******
Ideály?
Vítr je odvál po letech
Jen hrdé skály
zůstávají na místech
kde odjakživa stály

*******
V mládí chceš
změnit svět
Později se divíš
že kámen neoživíš
a horou nepohneš  

Vážená a milá paní Kulišová,
souhlasím s otištěním Vašich 
veršů v Lípě.
Se srdečným pozdravem Vám 
i panu Poláčkovi
Věra Martinková, Alfa-Omega
9. 1. 2019
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HANBA SLÁVA
Pánbůh ztratil vliv
Svět není jako dřív
Lidi nebaví
Opačné pohlaví
Chlap má chlapa rád
A baba babě dává
Jedni křičí hanba, hanba
Druzí zase sláva, sláva

Hned u vrat na Hrad
Stojí Pat a Mat
Na prezidenta
Jdou kandidovat
Rozlícený dav
Už vlaječkama mává
A jedni křičí hanba, hanba
Druzí zase sláva, sláva

Když vlezeš do hoven
A nevíš jak z toho ven
Netoč se dokola
Ať nejsi za vola
Hovno na trenkách
Se špatně dolů dává
A jedni křičí hanba, hanba
Druzí zase sláva, sláva

U parlamentu
Spousta dementů
A uvnitř ještě víc
Kurva, to je hic
Večer na ČT
Bude to ve zprávách
Jak jedni křičí hanba, hanba
Druzí zase sláva, sláva

Pod sochou Václava
To se to nadává
A Václav na koni
Se trochu kaboní
Těm vlevo chutná rum
Těm vpravo černá káva
Nadávají mi pospolu
Já piju Kofolu. 

KAŽDÝ SI NESE SVÉ BŘÍMĚ
Každý si nese své břímě
Letními cestami k zimě
Každý si nese to své
Jak tak životem jde

Každý po něčem touží
Každý se pro něco souží
A nikdo neví
Co mu zítřek zjeví

Už otvírá vrátný brány
Už pofoukal vítr rány
Po dlouhé noci
Blíží se ráno

Už jsou komety za půlkou letu
Už se děti můžou těšit na kometu
Na zemi děje se to
Co bylo na nebi psáno

To zlé spláchne příval
Splní se, o čem jsi sníval
Splní se vše
Co jsi kdy chtěl

Na dveře listonoš klepe
Říká, že bude lépe
Odkud to ví
To už zapomněl

Už otvírá vrátný brány
Už pofoukal vítr rány

JAROMÍR NOHAVICA
Každý si nese své břímě
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Po dlouhé noci
Blíží se ráno

Už jsou komety za půlkou letu
Už se děti můžou těšit na kometu
Na zemi děje se to
Co bylo na nebi psáno

Každý si nese své břímě

ZATÍMCO SE KOUPEŠ
Zatímco se koupeš
Umýváš si záda
Na největší loupež
Ve mně se střádá
Tak jako se dáváš vodě
Vezmu si tě já, já zloděj

Už v tom vážně plavu
Za stěnou z umakartu
Piju druhou kávu
A kouřím třetí Spartu
A za velmi tenkou stěnou
Slyším, jak se mydlíš pěnou

Nechej vodu vodou
Jen ať si klidně teče
Chápej, že touha je touha
A čas se pomalu vleče
Cigareta hasne
Káva stydne
Krev se pění
Bylo by to krásné
Kdyby srdce bylo klidné
Ale ono není

Zatímco se koupeš
Umýváš si záda
Svět se se mnou houpe
Všechno mi z rukou padá
A až budeš stát na prahu
Všechny peníze dal bych za odvahu

Nechej vodu vodou
Jen ať si klidně teče
Chápej, že touha je touha
A čas se pomalu vleče
Cigareta hasne
Káva stydne
Krev se pění

Bylo by to krásné
Kdyby srdce bylo klidné
Ale ono není
Nebylo a není
Zatímco se koupeš

JAKO JELEN, KDYŽ CHCE VODU PÍT
Jako jelen, když vodu chce pít
Běží lesem k zřídlu ukrytému
Jako jelen, když vodu chce pít

Tak toužím při tobě být
Je mi úzko - úzko samotnému
Tak toužím při tobě být

Pomoz mi v mé samotě
Pomoz mi v mém životě
Pomoz mojí opuštěné duši
Já noc co noc po tobě volám
Já noc co noc o pomoc volám

Hluboká úzkost mé srdce jímá
Jaké to temno zeje před očima mýma
Hluboká úzkost mé srdce jímá

Nikdy jsem nebyl tak sám jako teď
Veliká pýcha vystavěla zeď
Nikdy jsem nebyl tak sám jako teď

Pomoz mi v mé samotě
Pomoz mi v mém životě
Pomoz mojí opuštěné duši
Já noc co noc po tobě volám
Já noc co noc o pomoc volám

Věřím navzdory všemu
Že mé volání dolétne k sluchu tvému
Věřím navzdory všemu

Až spadnou listy osiky v říjnu
Všechno, co přijde, bez reptání přijmu
Až spadnou listy osiky v říjnu

Pomoz mi v mé samotě
Pomoz mi v mém životě
Pomoz mojí opuštěné duši
Já noc co noc o pomoc volám
Já noc co noc po tobě volám

Zdroj: www.jareknohavica.cz
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UZENÝ NA HRÁŠKU 
Tak jako vítězství má v sobě 
budoucí porážku, 
tak i my všichni neseme v sobě smrt. 

To ale neznamená, abychom si nedali 
uzený na hrášku, 
to neznamená, abychom nebyli veselí, 
to neznamená, abychom měli hlavu v pejru, 
to neznamená, abychom byli votrávený.

Tak jako na bolest se někdy 
myslí na lásku 
a do toho občas zasyčí plyn. 

Tak jako úterý přichází po pondělku, 
tak už miliardy let přichází po dni noc.

TAKOVÍ JSOU
Ve svém egu zabetonovaní,
propadlí droze, zmanipulovaní.
Podléhající iluzím a klamu,
uctívající ďáblovu tlamu.

Takoví jsou, takoví jsou.
Jsou už takoví, buchty makový.
Nuly a nicky. Navždycky.
Nenajedení v hromadách jídla,
neukojení uprostřed zřídla.
Žízniví v záplavě pití,
polomrtví v bujnosti žití. 

Užvanění, když mají mlčet,
mlčící, když mají křičet.
Spící, když mají vstávat,
beroucí, když mají dávat. 

Vznášející se, když mají stát,
stojící, když mají létat.
Klečící, když mají běžet,
utíkající, když mají ležet.
Takoví jsou, takoví jsou.
Jsou jací jsou. Být jiní nemíní.
Odpočívající, když mají jednat,
spěchající, když mají spát.

Chválící, když mají trestat,
pokračující, když mají přestat. 

Blahořečící, když mají lát,
rouhající se, když se mají kát.
Vzdorující, když se mají bát,
třesoucí se, když mají bojovat.
Takoví jsou, takoví jsou.
Jsou už takoví, buchty makový.
Nuly a nicky. Navždycky.
Jsou jací jsou. Takoví lidský.

SOUDNÝ DEN
Pomysli člověče na svůj soudný den
Nemysli si, že se z toho
jen tak lehce vyvlíkneš
a že ze života 
jako absolutní vítěz odejdeš
Tak pomysli člověče 
na svůj soudný den

Budeš trpět bolestí, 
kterous' druhým způsobil
budeš znovu plakat všechny slzy, 
které jsi rozlil
Tak pomysli člověče 
na svůj soudný den

Stejně jednou přijde, 
nevyhnutelně se blíží,
ať se ti to líbí nebo ne
Ale to už bude pozdě 
napravovat křivdy nebo činit pokání
a bude děsit to, 
co bylo kdysi zábavné
Tak pomysli člověče 
na svůj soudný den

Všechny děsivé noci, 
kterés' druhým způsobil,

JOSEF PEPA NOS
Takoví jsou
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k tobě znovu přijdou 
jako tvé vlastní děti

Tak pomysli člověče 
na svůj soudný den

AGENT SÍ AJ EJ
Já jsem agent Sí Aj Ej,
jsem nebezpečnej a jsem zlej.

Já jsem agent Sí Aj Ej,
jsem nebezpečnej a jsem zlej,
jsem zlej, jsem zlej, strašně very zlej.

Pracuju pro temné síly,
maskují mě černé kníry.

Whisky mi v krku šplouchá,
jsem slizkej jako ropucha.

Ďáblu jsem duši zaprodal,
na rozkaz jsem mordoval.

Za dolary všecičko
udělám, uf, matičko.

Mám vysílačku v nosní dirce
a kulomet skrytej v sirce.
A mě nikdo nedostane,
zmizím, kdy se mi zamane.

Neb su agent Sí Aj Ej, 
su nebezpečnej a jsem zlej,
jsem zlej, strašně very zlej,
čím víc jsem zlej, 
tim líp jsem placenej,
zlej, zlej, strašně very zlej,
čím víc jsem zlejší, 
tim líp jsem placenější,
chacha, chacha, 
na mě si dej bacha,
nebot já, nebot já jsem 
strašně very, very,
prišerňácky, strašlivácky, 
ukrutňácky, smrtelňácky
zlej, zlej, strašně very zlej,
čím víc jsem zlej, 
tim líp jsem placenej,
zlej, zlej, strašně very zlej,
čím víc jsem zlej, 
tím líp jsem placenej.
Zlí celého světa, spojte se!

VYSNĚNÝ RÁJ
To je skvělý, to je fajn, (přímo máj)
To je pohodový, to je ten vysněný, 
dlouho očekávaný, vytoužený, 
zasloužený, smluvně
opoziční, vzájemně vlezdozadkový, 
demokratický, konzumní ráj.

Už máme, co jsme chtěli, 
za co jsme bojovali.
Už je to tady. Už je to tu to vý.

Pozlacené tretky pro vypasené tetky
Reklam plné schránky, 
sexem narvané stánky
Zbrusu nová fára, protidrogová šťára 

American Beauty, americká krása
Nablýskané boty, z nebe spadlá spása
Šoubyznysové sračky pro dychtivé žačky 

Zkurvení politici na společenské špici
S peříčkem v řiti nazí a nájemní vrazi
Arogantní úředníci a chleba v popelnici

Vykradené banky a připravené tanky
Totalitní strašidlo se znovu šplhá na bidlo
Zlostně syčí kobra: Hrůzovláda dobra!

Na prďoly s příbuzenstvem 
civí v řadách stádo
a sentiment proudí stokou 
– což má stádo rádo
Obrazovky televizní 
olizují domácí vězni

Zaprodaní novináři utopení v kalamáři
Bulvární prasečinky pro dědky
i pro slečinky
Prci, prci, prcičky pro přestárlé dětičky

Policejní buzerace, udavačské soutěže
Rasistické provokace, ozbrojené loupeže
Mafiánské soudy a bezdomovců boudy

Už máme, co jsme chtěli, 
za co jsme bojovali

Už je to tady. Už je to tu to vý.
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DOKTOR KARBANU
Já jsem se narodil jen pro hazard!
Na karban vrhám se jak leopard.
Mám firmu dvaatřicet loupežníků.
Pilně je proháním v mým podniku.

Vostrej jak žiletka, když zasedám.
Jak tu jste se všema si to rozdám.
Jogurtový brejle krejou mou tvář!
Jsem doktor karbanu – parlamentář.

Osoba jsem ryze negativní.
Pěstuju jen city primitivní.
Kořalku vypiju rovnou do dna.
Z tvejch očí přečtu si tvý DÉ-EN-Á“.

„Doktore, pomyslete na lásku!
Vždyť znáte jen dvaatřicet obrázků.“
Má svízelnou životní cestičku,
kdo místo sórce má jen pumpičku.

PREDÁTOR
Nač mám být vědátor? 
Animátor, preparátor,
operátor, programátor, 
spor má s tátou synátor.

Líp lstivý predátor, 
usurpátor, aligátor,
buzerátor, plagiátor, manipulátor.

Právní kličky, mlžení a úskok.
Obory ty studoval bych rád.
V rouše ovčím chystat vlčí útok. 
Z predátorství chci mít doktorát.

Audi rychlý majáček ať bliká.
Uskakujte z cesty do dálky.
Vesele ať kolem bláto stříká.
Dostali jste lekci z morálky!

LÉK PRO VTIPNÉHO NENÍ
Líp mocných hněv moc nedráždit.
„Radím raděj se upozadit!“
Má osud zlý muž přitroublý.
Má osud ještě horší muž vtipný.

Já v dětství spal v loži s bratrem svým,
že vtipný byl, já se nakazil.
Kde blb projde bez nesnází,
tam vtipnej padne ústa si narazí.

Orgán činný v trestním řízení
vtipného horní sazbou žertem odmění.
Na všechno dnes je řešení.
Jen pro vtipného pořád lék není.

NEBOJSA
Dámy v děsu zakrývaj si oči.
Kaskadér už stojí odhodlán.
Z Petřínské rozhledny dolů skočí,
za podvazek dámský přivázán.

Dolů z očí dejte ručky dámy,
už koka-kolu pije Nebojsa.
Televizní hlásej večer zprávy!
„Zajásejte, máme Guinnessa!“

Kdo chce slávu a bojí se risku,
a kdo chce být lidem milován,
za manželku vem si aspoň Missku,
v nejhorším jdi k vyvoleným hrám.

VLADIMÍR PINTA
V tržním českém vichru
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PÁR KAPLANA TURBÍN 
NA MĚ MAKÁ, PROTOŽE JSEM 
BLONDÝN
Erna děvče hodný,
má na Labi elektrárnu vodní.
Pár Kaplana turbín
na mě maká, protože jsem blondýn.

Stal se ze mě plešoun,
odkopla mě, přišel jinej hezoun.
Málo hřídel mazal,
vykopla ho, z elektrárny mazal.

Turbína když vrže a píská,
to měl vědět: dřou ložiska.
O líné prý Erna nestojí –
nemaj žádný soucit se stroji.

A co Erna fešná?
V eLDéeNce s Alzheimerem se sešla.
Tak bohatství chutná.
A elektrárna? Ta už její putna.
17. 1. 2019

ŽÁK MALÝ ZE III.C
Říkala mi má matička, 
roste pro tě šibenička.
Roste pro tě a ty pro ní, 
neber synku, co tvé není!

Táta křičí, řemen v ručce, 
u souseda byl na hrušce!
„S tím tatíčku jdi se schovat! 
Pro hrušky dehonestovat!“

„Kategoricky vše odmítám. 
Případ absurdně zkonstruován.
Křišťálovou vidím optikou. 
Je účelovou vše politikou!“

„Tak parametry nastaveny, 
že hrušky větrem odkloněny!
Nač s hruškami mám se trápit. 
Nezávislý žádám audit!

Nač předjímat, spekulovat, 
komentovat, reagovat?
Ať orgány, činné v trestním řízení, 
rozkryjí zločin!“

„Ač malý žák z III.C, 
už profi jsem poradce!
Kam odklonit, kde ukrýt. 
Právně jak vše ošetřit!“

UBREČENÁ BALERÍNA
Na rohu, když saxík spustí,
holky tančej jen to šustí.
Jedna sukni neroztáčí,
jenom čučí a brečí.

Brečí, že nevidí matku,
chytla depku z toho zmatku.
Kamarádka zasahuje,
věc vyšetřuje.
Žádná z matek, co tam stály,
o zmizelé nic neví.
Všechny totiž sledovaly
taneční revue.

Kamarádka jde k své máti
a táhne ji za ruku.
Čarodějnou rukou její
hladí malou fňukalku.

MIKULÁŠ A KUJÓN
Mikuláš dnes večer Prahou chodí. 
Hodným dětem dárky rozdává.
Koukám, už je v našem domě, 
čerta s sebou, ten hned po mně!
Rád bych utek, ale už mě má.

Čert mě drží, že jsem kujón tuší. 
Modlitbičku spásy drmolím:
„Andělíčku, můj strážníčku, 
opatruj mi mou dušičku,
ať se ten čert někam odvalí!“

Hned je u mne andělíček strážný,
jenom trochu křídly zamával.
Mikuláš řek: „To je chlapec řádný!“ 
Sáh do koše a dárek mi dával.

Náš výbor z autorovy tvorby je z
konečně vydané sbírky 
V tržním českém vichru, 
samizdat, Řevnice, 2018
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LOUKA U ŘEKY
Na břehu mé řeky Rokytné,
tajuplné, hodné té bytné,
žiji s ženou mojí řadu roků,
z životní básně poslední sloku
vyzpíval jsem na tom jejím břehu,
nepoznanou prožil jsem tu něhu.

Díky za to řeko, ženo,
už mám seno posečeno,
teď si pro Tě najdu chvilku,
polaskám Tě - svoji milku.
Pomoz mi dnes sklidit seno,
co je dlouho pokoseno,
slouží nám už jenom k milování,
než přijde ten host nepozvaný.

Andělská křídla

Lásko má, andělská nechtěj míti křídla,
byla bys bezbarvá, i krev by Ti zřídla,
nemohla bys letět do ráje na těch perutích,
když velkou lásku z Tvých rukou beru tich�,
tichý jak v kostele, kde netroufám si hlučet,
ať chci, či nechci, předkládám zde účet,
že andělskými křídly nedoletíš do ráje,
spíš se těmi křídly všechno prohraje.
Nemysli, že do ráje se s křídly doletí,
to pro lidi by bylo téměř prokletí,
do ráje nedojdeš ani po nohou pěšky,
třeba jdeš statečně a neseš život těžký,
do ráje dojdeš po rukou svou prací,
proto jak sedmihlaví pohádkoví draci
rvát se musíš na slunci o místo
a nechtěj býti anděl ani Mefisto.

NEDĚLE
Dneska dáme městu vale.
Odjedeme někam spolu. Ale,
s městem za zády
vyjedem si na Hády.

A tam v naší chatě malé
obejmu Tě a tak dále.
Z rádia když zazní tarantela,
vyženu Ti ďábla z těla.

MDŽ 1987 
Moci Ti tak ještě sto let líbat dlaně,
za všechno to krásné, co mě k veršům nutí,
neplač, slza co Ti skápla, chutná slaně,
z prsou dere se mi slastné povzdechnutí.

Vždyť my nejsme dřeva kus či kamení,
ta slza patří přece k tomu svátku,
myslím si, že z naší velké lásky pramení
a dáváš mi ji za ten veršík na oplátku.

Proto dneska Tobě přeji dle životní verze:
všechno milé, co k nám dvěma navždy patří,
ať je s námi štěstí, domek, mlýn i bratři

a hlavně mír, víš, že bez něj žíti nelze,
sibiřské zdraví, dlouhověkost z Gruzie,
i když svět kolem nás dosud plný hrůzy je.

ŽENTOUR
Už asi nevíš, co to znamená,
ale já si tak někdy připadám.
Občas se mi ztratí z tváří jména,
a jdu po rynku nahý jak Adam.

Stále dokola jak koník zapřažený,
po tom mezikruží vyšlapaném
roztáčím kolesa, jsem nahý jak ženy,
které svým nikdy nebyly pánem.

Kdo mne jednou vyhřebelcuje a napojí,
kdopak mne z žentouru vypřáhne?
Já celé dny jsem připoután na oji
a další den znova zas, ach ne,

to nevydržím, já vzepřu se té robotě,
shodím ze sebe prokletý ten chomout
a potom všeho, co dosud záblo Tě,
zbavím se, abych tě mohl obejmout.

BOHUMÍR POSPÍŠIL
Mé ženě s pokorou a láskou
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PO VÁNOCÍCH
Taky letos opadal ten smrček vánoční,
už na smetišti z něj jen pahýl ční,
když ještě večer celý zářil u nás v bytě
a pak náhle zvadl jako na úbytě.

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

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

ŽEMČUŽINA
Moře je slané jako Tvoje hořké slzy,
raději ať vyschnou všechny oceány brzy,
Ty nesmíš doplnit ani kapičku slanou,
I když už dlouho nejsi pannou.

Ale vlastně bez slz by vyschly oči,
tak přemýšlím na břehu moře v Soči,
i oceány by vyschly bez přítoků z řek,
tu větu přede mnou už možná někdo řek�.

Já pro zbystření mysli vezmu Spofavit,
však život bez slz si nedovedu představit,
ani tady v subtropech, v tom háji oliv.
Bez slz žijí barbaři, já však nikoliv.

NESPAVOST
Ženo má, Tys nepoznala tvrdý spánek,
jako ptáčka budívá Tě ranní vánek,
když bys mohla spát jak dřevorubec,
jak dolehneš, hned zaspíš. A vůbec,
já pěstoval jsem Tvoje Tělo sněním,
za žádné jiné už je nikdy nevyměním.
Možná je to tím, že i v spánku
lechtávám Tě něžně na copánku,
vlastně já Tě budím neustále,
když Ti v spánku sahám na korále.
Takže jaképak to tvrdé spaní,
které naši lásku jenom haní,
i když budem míti na kahánku,
milovat se budem v spánku.

O JÍDLE A PITÍ 
Co myslíš, že básník obědvá?
No přece, co navařila žena pro nás dva.
I když je to jen pečeně hovězí,
v tom problém ten však nevězí,
vždyť já nevím, co bylo včera k večeři,
to myšlenky mé přec nikdy nezčeří,
co jedl jsem, či co jsem kdysi pil,
to není vítězství z Thermopyl,
to nevejde do knihy rekordů
ani do alba nejhezčích akordů.
Však když mi žena nápoj lásky uvaří,
nedostanou mne od ní ani Avaři.

SLIMÁK
Značí slimák stopou kámen,
sundám blůzku s Tvojích ramen,
zanechám svou stopu na Tvém klínu,
s Tebou šťastně navždy splynu.

A než slimák popoleze o kus dále,
uděláš Ty ze mne svého krále.
To je štěstí u všech dvojic stejné,
hravé, krásné, světodějné.

KRÁSNÁ PAST
Holubi nám křídly tleskali,
když líbal jsem Tě tenkrát u skály
a když položil jsem Tebe v jehličí,
nám osud krásné pasti nalíčí.

Jak rád se do té pasti chytím, 
vším, co mám rád, celým svojím bytím,
ať už rychle klec té pasti spadne,
ať mohu obejmout Tvé boky ladné.

LOUPEŽE
Plenící mé ruce vandala
ze svých ňader si sundala,
však ruce mé dál po Tobě vlají,
já jen chci být s Tebou v ráji.

A být tam s Tebou navždycky,
o to se bojím přímo panicky,
že by mne Tebe mohli ukrásti,
nebo tě vlákat někam do pasti.

Naše ukázka z autorovy tvorby je ze 
sbírky SOUZNĚNÍ, samizdat, Brno, 1998
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NÁVŠTĚVA RÁJE
Tak tohle jsou sinice,     
řekl Bůh. 
Na chvíli se zasnil.
Moje vzpomínka na mládí…  
11. 3. 2018

NÁDHERNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Jako dítě
jsem se chodil
dívat na televizi
k sousedům.
Od té doby
jsem už nikdy neprožil
nic tak úžasného. 
12. 7. 2018 

SVĚT SE NEZASTAVÍ,
ANI KDYŽ PŘESTANEME 
TOČIT KLIKOU
Prozradím vám tajemství.
Reklamy už nás, lidi, nepotřebují.
Žijí si svými vlastními životy.               
21. 11. 2018 
***
Svět není zahrada   
a dětství není ráj.          
Nejlépe se vzpomíná     
na události,              
které se nikdy nestaly. 
23. 11. 2018 

PRAVĚK
Praprase ryje v prapralese,  
neholí se a nekoupe se   
a i když smrdí na hony,       
ctí prapřírodní zákony.

Prapračlověk se občas myje,            
pouští se do pra-poezie. 
Praktickým Prabohům se koří,
v prasklinách země praživoří.        
Učí se sloužit pranárodu, 
snaživě prasí prapřírodu.         
24. 11. 2018    

Jsme posedlí
výkonem a kvalitou.
Trváme na tom,
aby i Bůh,                               
ve kterého nevěříme, 
byl naprosto dokonalý.             
27. 11. 2018 

Jeleni bijí se
pro krásu laní,
údery paroží
rozráží ticho.
Někdo dnes zvítězí,
někdo se poraní,    
někomu strachem
stáhne se břicho.

Červotoč, zalezlý
do trámu kormidla
chlubí se,                  
že všechno řídí.
A slepý pasažér
v letadle bez křídla
vypráví druhým, 
co vidí.   
30. 11. 2018

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

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

JOSEF PRSKAVEC
Záhady české minulosti
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POTÍŽISTA
Zavřeli darmožrouta
v kleci pro slepice.
Tváří se naštvaně        
a nacpává si ranec.
Když někdo vstoupí,     
ani nezakvoká.          
Nesnáší vejce,
nečistí si brka,         
při jídle hltá,
prská, srká, krká.             
Zahnutý zobák                
mezi plaňky strká.
Je to prý orel.                       
A ještě k tomu samec!
9. 11. 2018 

ZATÍM SI JEŠTĚ MŮŽEME VYBRAT
Víra, Láska, Naděje.
Volnost, Rovnost, Bratrství.
Masaryk, Beneš, Štefánik.
Tři sudičky, Tři králové,
Tři sestry, tři Grácie,
tři dračí hlavy, tři prasátka,
tři zdroje Marxismu,
tři zlaté vlasy Děda Vševěda…
Všechno to naštěstí
bude mít jen jeden jediný konec.
1. 12. 2018 

V KRUHU
Překonat, pokořit,
jen dál, jen hloub, jen výš,
v pramenech poznání   
odhalit, co se chystá.    
Rozbořit hranice,        
vyplenit boží spíž…
a pak se vrátit
do stejného místa.
21. 11. 2018 
***
Nechybí mi odvaha vstoupit.
Zbývá už jen najít sílu
dobelhat se ke dveřím. 
21. 11. 2018
***
Na čem se shodnou
lichváři i svatí?              
Za vše se platí…
21. 11. 2018

PROSBA AMATÉRSKÉHO 
ORNITOLOGA K RÁDOBY
DEKADENTNÍM BÁSNÍKŮM
Mollově vzdychejte
v bázlivá lada, 
zvonů když teskný zvuk         
do polí vpadá.       

V zemdlené bezmoci,
dusné a chladné,
ať vše, co mělo zrát,
hyne a chřadne.

Na pláních řaďte se
k marnému boji
-jen vrány s havrany
už nechte na pokoji! 
2. 12. 2018  

ZÁHADY ČESKÉ MINULOSTI
Nikdy se nedozvíme,
jestli lidé zblbli proto,
že přestali lovit,
nebo přestali lovit proto,
že zblbli.
6. 11. 2018  

VETŘELCI                
I když jsme jim už
všechno dali,     
derou se až sem,
za hřbitovní zeď,
aby nám sebrali,
tady a teď
ještě to poslední,
co ještě nám zbylo, 
co nezná hodinu,
metr a kilo
a co oni
za žádné peníze     
nikdy nemohou mít:
Klid.
30. 11. 2018 

STRAŠÁK
Proč bych se vláčel do polí?
Nikdo se mě tam nebojí.
Radši tu budu v teple stát,      
hlavně že jde mi plat.            
1. 12. 2018 

Lipa_04_2018_LIPA  14.02.19  19:08  Stránka 29



30

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

BALADA O SLOVECH NEPŘÍPUSTNÝCH
Omluvit nelze vyhánění?
Frau Merkel nezná příběh celý
Kdo rozbil stát, kdo kradl jmění?
Nacisté svoji setbu seli
a byl to pohled neveselý
Co to ta Merkelová tlachá?
Zapomněla snad, co je Dachau?
Bernd Posselt se jistě zatetelí
To nám ta stoka nezapáchá?
Je to fakt podraz od Angely

Odsunu předcházelo dění
kdy v plynu mnozí oněměli
navždy – a proto ve mně pění
krev, že co řekla, vůbec sdělí
Kancléřka – Evropu dál dělí
Pro ni je asi přijatelný Hácha
ze Zemana má leda strach a
ví, že jí souhlas neudělí
Máme se omluvit? Tak bacha
Je to fakt podraz od Angely

Tahle žena je nadělení
zda mrtvých dívek vůbec želí?
Pozvala vrahy - marné klení
nezvládla nic – a co s tím, lže-li?
V Německu teror dováželi
Zemana měli za raracha
Bezpráví na lidech se páchá
Skutečně máme, co jsme chtěli?
Smrad v ústech paní nevymáchá
Je to fakt podraz od Angely

Odpověď nesmí zůstat plachá
Dekretům se tu řeže šlacha
Beneš znal dobře, komu čelí
Obrana pravdy? Ta se štrachá
Je to fakt podraz od Angely
21. 6. 2018

ROVNOST
Jedna žena boj svůj vzdala
Zdůraznit chci jednu věc: 
Za co poroučí se Malá 
viněn byl i Chovanec
(11. 7. 2018) 

BALADA O SMUTNÉM NÁVRATU
K DOBĚ POBĚLOHORSKÉ
Kněží jsou noví, metody však staré
Pilátové si ruce myli
Můžeme pouze zalkat nad nešvarem
že mocní nuzné porobili
Hodnoty prý abychom ctili
Jaké, když kolem je jen bahno?
Říká se, že příklady táhnou:
Přetvářka, lži a systém shnilý
Církve jen po majetku prahnou
Husa by opět upálily

Ta dnešní doba, lemovaná zmarem
člověku bere všechny síly
Pobělohorskou připomíná tvarem
tehdy nás málem zadusili
Myslit je špatné, lidé milí
Elity spojí se a spřáhnou
Stát jako loď? Pak nemá ráhno
do trupu teče mu co chvíli
Od koryt svině neodtáhnou
Husa by opět upálily

Mrazy už dávno neodchází s jarem
Co jsme to jenom dopustili?
Ztrácíme paměť, sežehnuti žárem
propagandy, jež na nás cílí
Rodina zajde na násilí
Média nás jak vosy žahnou
dělají to už chvíli drahnou
aby se víra se lží slily
Na naše práva mocní sáhnou
Husa by opět upálili

Strany nám jako děvky zahnou

MAREK ŘEZANKA
Další balady 
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Tryskem se ženou, nepřepřáhnou
Řídí je ti, jimž posloužily
Ideologové číš nahnou
Husa by opět upálili
3. 7. 2018

BALADA O TEMNÝCH ZÍTŘCÍCH
Bez cíle kráčí – jenom jde se
Vzdělanost? Žádná, pouze přetlak
ideologů - sbor se nese
každý z nich hraje s námi betla
Mládež toho moc nenačetla
úroveň kultury nám klesá
podle toho se ozve z lesa
Elita na sebe bič spletla
Jímá mě z toho všeho děs a
budoucnost není vůbec světlá

Každý jen na prachy se třese
na jevišti již zhasla světla
Pravdu holt nikdo neunese
Média nás vždy schválně pletla 
Vymytí mozků – to je metla
Chudí duchem jdou na nebesa
blahoslavených zástup plesá
Svoboda? Ta se dávno smetla
Hlavně, že píší o noblesách
budoucnost není vůbec světlá

Klidně zas oživíme Hesse
jen aby válka řádně kvetla
Jak ovcí stádo vlka snese?
Opozice se neuhnětla
To se jen jedna klika střetla
s odlišnou klikou – má to přesah
Stoky jsou pro ně horská plesa
Která duše se nezapletla?
Do mramoru se křivda tesá
budoucnost není vůbec světlá

Šašci už poztráceli esa
Klaka má dost – a sotva hlesá
Lež se snad dosud nerozpletla?
Epitaf jiskru nevykřesá
Budoucnost není vůbec světlá
(3. 7. 2018)

Posílám baladu, v níž popisuji, 
jak zdánlivě názorově odlišní lidé 
stojí bok po boku v jednom 

think-tanku. Jak pak lze někomu 
z nich věřit, když jsou schopni 
být doslova na jedné palubě se 
svými úhlavními oponenty – 
nebo si na to pouze hrají?
Jedno je jisté - ASPEN je 
silně protiruský a protizemanovský
- a jakou ideologii razí, je zřejmé:

BALADA O SÍTI NEPROSTUPNÉ…
Že tihle proti sobě stanou?
Dlouhý postává u Středuly
Koukněme na tu podívanou
K Jochovi se nám Pehe tulí
A též Bob Kartous (kde je Čulík?)
redaktor Blistů, z EDUinu
se Zahradilem našel slinu?
Lauder a Kundra něco kuli
Respekt se změnil v rakovinu
V ASPENu se všichni culí

Hamáček nemůže být stranou
s Adamovou má silnou vůli
nahoru stoupat. Nepřestanou
v létě se objevovat nuly
Roithová s Fisherem si pluli
Na Hrad si přáli, na hostinu
na Zemana vždy kydnou špínu
dál proti němu ústa špulí
Řekněme si to na rovinu:
V ASPENu se všichni culí

Bradáčová? Tak nashledanou
Že se nám v právu ledy hnuly?
Klvaňovi teď oči planou
jak prý ten Zeman všechno půlí
Hrdina? Padouch? Bzučí úly
Žantovského též nepominu
Bakala je holt mužem činu:
Z atomů stvořil molekuly
Kosovo Madeleine neprominu
V ASPENu se všichni culí

Dnes máme za vzor Ukrajinu?
O právo nejde, o Buzinu
Máme to psáno na tabuli
Opozice? Ne. Jen hra stínů
V ASPENu se všichni culí
(3. 7. 2018)
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Zatýkání začalo hned
Zatýkání začalo hned
Neb český vnitrácký skřet
Nacistům předal seznam
Nežádoucích osob
Na komunisty tak šlo hned
Uspořádat zatýkací pogrom
Stejně tak na sociální demokraty
Odboráře
S nepřítelem se nacista nepáře
Do seznamu nepřátel připojí
Židy. Cikány. Legionáře. Sokoli
Republikánské potvory
Do vězení či do koncentráků
Krematorií dým vidět
Z perspektivy ptáků

Známý malíř Alfons Mucha
Známý malíř Alfons Mucha
Autor nezlomného ducha
Maluje Slovanskou epopej
Slovanům prý bude hej
Zatímco němečtí nacisté
Chystají řešení nelidské:
,Slovany – podlidi nižší rasy
Zavřeme do basy
Odstraníme z českého prostoru
Užijeme na pohon motorů...,
Po tragické okupaci
Nacističtí bijci
Na gestapu malíř Mucha
Vyslýchán
Krátce po té
Na zápal plic
Umírá
(14. 7. 1939)

Zřídí nacisté protektorát
Zřídí nacisté protektorát
Pro tentokrát
Šance přežívat
Za cenu kolaborace
Nejeden kulturní pracovník
Bázlivé prase
Ponejvíce herci
U zlomené herky

V časech heydri-
chiády kruté
Manifestace tupé
Dvě stě tisíc lidí
Přijde na Václavák
Odsoudit na krva-
vého
Heydricha atentát
Odsoudit Londýn
i Moskvu
Pozdravit vlastní
Popravčí kostku
(3. 7. 1942)
I slavní básníci Seifert Hrubín
Říkali: „Kolaborovat umím!“
Napsali podivné články:
„Češi důvěru propásli...“
Důvěru v německého vůdce
Krutého Čechů škůdce
Připravujícího likvidaci
Nejen českého národa
Kolaborace nucená
Bláhová

Dvacátý osmý říjen 1939
Dvacátý osmý říjen
Nacisté kvílej
V Praze poklidná
Studentská demonstrace
Je prý třeba nabančit
Studentské chase
Nacisté zastřelí dělníka
Václava Sedláčka
Postřelí studenta
Jana Opletala
Záchrana jeho života
V nemocnici prohraná
Na jeho pohřbu
V hrobovém tichu
Truchlí celá Praha
Je to prý velká zrada
Vrchní esesák Frank zuří
Hitler schvaluje študákům
Povyrážet zuby
V noci na sedmnáctý listopad
Na studentské koleje

JAN ZEMAN
Československo 1938-1945. Díl 3.
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Mnohý oddíl gestapa vpad
Vyvlečou tisíce studentů z nich
Devět studentských vůdců
Pro výstrahu zastřelí
Demokratický svět
Hrůzou oněmí
České vysoké školy
Nacisti zavřou
Pořádně to Čechům natřou
Zděšený svět vyhlašuje
Mezinárodní den studentstva
V Česku ho zruší až
Polistopadová
Měšťácká kohorta
(po roce 1989)

Bude těžko!
Bude těžko!
Z nacistické popravčí čety
Třesklo
Vysokoškoláci do koncentráků
České vysoké školy zavřeny
Z rozhodnutí nacistických pánů
Naděje na vzdělání
Čechů pohřbeny
Teror!
Brutální teror!
Nacistický netvor
Vysává Čechy jak pijavice
Jen ať se tubeře daří
Ještě více
Židy a cikány
Internuje
Přednostně je hned
Po kverulantech
Nejen v Oswietimi zplynuje
Konečné řešení české otázky
Po vítězné válce
Rasově vhodné třetině Čechů
Vhodné k poněmčení
Šance dá se
Fyzicky zdatnou třetinu Čechů
Vystěhují na Sibiř
Kverulanty
Nemocné a staré Čechy
Plynová komora uklidí
Plynová komora
Katova sekera
Kulka. Provaz
Bída. Hlad

Zima
Nemoci
Špína
Svrab

Rada lékaře
„Vážená mladá paní
Musíte na potrat!
Nacistický koncentrák
Nastávající matky
Posílá do plynu!
Při potratu budete mít šanci
Přežít
Koncentráčnickou bídu!“
(paní Bálkové)

Nejen komunisté v ilegalitě
Nejen komunisté v ilegalitě
(po 15. 3. 1939)
Represe líté
Na komunisty
Sociální demokraty
Odboráře
Sokoly
Židy a cikány
Pořádně oholí
Nejen komunisté v ilegalitě
Jejich první ilegální
Ústřední výbor
Zažije skon
Rozbijí nacisté v únoru 1941
(noc 12. / 13. 2. 1941)
Zatčení popravení jsou
Však komunista
Pokračuje v odboji
Brzy druhý ilegální
Výbor dovolí
Rozbijí ho nacisté
Za heydrichiády
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O SPOŘÁDANÉM A MARNOTRATNÉM KŘEČKOVI
Žili byli dva bratři křečci. Jeden žil bohabojně
a spořádaně a všechno, co vydělal, ukládal
v Polní bance na spořitelní knížku. Ten druhý
byl lenoch, marnotratník a flamendr a všechno,
co vydělal, prohýřil v barech, hernách a veřejných
domech. Byl dlužen, kam se podíval, ba ani
alimenty neplatil.
„Vem si příklad ze mne,“ domlouval bratrovi
ten spořádaný, kdykoli ho nezdárný bráška přišel
pumpnout o stovku. „Šetřím, spořím, hospodařím
a na stará kolena budu mít vystaráno!“
A nepůjčil tomu flamendrovi ani stovku, ani pade-
sátku,
ba ani pětku, zato mu zdarma poskytl
mnoho dobrých rad. Ale bratr flamendr pokaždé
furiantsky mávl prackou:
„Šetřit, spořit? Kdoví co bude zítra. Co probendím,
to mi nikdo nevezme!“ A šel do baru
a pěkně to tam rozfofroval.
Co čert nechtěl — Polní banka zkrachovala,
spořádaný křeček přišel o všechny úspory a z toho
šoku ho vzápětí klepla pepka, zatímco jeho
marnotratný bratr si ještě mnoho let užíval radostí
života.
Škoda že bajka neskončila dřív, to by nám
jistě vyšlo ušlechtilejší naučení než: Líp užít
zábavy a tance, než spořit v bankrotbance

KDO JE NEJSILNĚJŠÍ
Jsem tak malá a bezbranná, řekla si myš, musím
si najít silného přítele! A tak se skamarádila
s kočkou. Ale přiběhl pes a kočku zahnal.
Pes je silnější, řekla si myš a skamarádila se
s ním. Ale objevil se medvěd a psa zahnal.
Medvěd je silnější, řekla si myš a skamarádila
se s ním. Ale objevil se lev a medvěda zahnal.
Lev je silnější, řekla si myš a skamarádila se
s ním. Ale vtom se ozvala rána z pušky a lev vzal
do zaječích.
Lovec je silnější, řekla si myš a skamarádila se
s lovcem. Ten si ji dal do kapsy a vzal ji s sebou
domů. Když došli k chýši, vyšla ven lovcova
žena.
„Dej sem úlovek,“ křikla na lovce. „A teď běž

a přines vodu a dříví, ať se můžu dát do vaření!
Hoď sebou, lenochu!“ A lovec ji poslechl.
Žena je nejsilnější, řekla si myš, nebojí se ani
lovce s puškou. Musím se s ní skamarádit! Vysko-
čila
z lovcovy kapsy a běžela k ženě, ale ta
vylezla na stůl a ječela:
„Pomoc, myš!“
Tak vida, řekla si myš, nakonec jsem nejsilnější
já! A vrátila se spokojeně domů.

O PSU A VLKOVI
Vlk samotář zadávil v ovčíně ovečku. Ovčácký
pes sice štěkal jako divý, ale vlkovi se podařilo
odtáhnout kořist do lesa. 
Pes se pustil do pronásledování.
Pes byl mohutný a dobře živený a vychrtlému
vlkovi bylo jasné, že souboj s ním nemůže
vyhrát. Když se pronásledovatel přiblížil,
vlk zavrčel:
„Co chceš?“
„Popřát ti dobrou chuť,“ štěkl pes a přátelsky
zavrtěl ohonem. „Snad si nemyslíš, že tě chci
zabít?
To jsem mohl udělat už dávno.“
„Tak proč jsi to neudělal?“
„Protože nejsem hlupák. Kdybych zabil posledního
vlka v okolí, můj pán by mne vyhnal
nebo utratil. Kde nejsou vlci, není zapotřebí ani
hlídacích psů. Ale tak daleko to nesmí dojít —
proto ti občas musím přihrát nějakou tu ovečku.
Nech si chutnat a opatruj se, bratránku!“
Když ovčácký pes odběhl, vlk se pustil do večeře,
mrmlaje pod vousy:
„K otázce je chvíle vhodná – kdo z nás dvou
je vlastně škodná?“

JIŘÍ ŽÁČEK
Život je boj
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O VRÁNĚ, LIŠCE A SÝRU
Na vysoké větvi seděla vrána a v zobáku držela
kus sýra. To se ví, brzy se objevila liška.
Ráda by si na sýru pochutnala, a tak to zkusila
s osvědčenou lstí.
„Dobré ráno, kmotro vráno! Ty jsi nejkrásnější
ze všech ptáků! A prý máš také přelíbezný
hlas.“
Vrána uchopila sýr pařátem a krákla:
„Trhni si nohou, nenasyto! Copak si myslíš, že
jsem totálně dementní? A že jsme se ve škole ne-
biflovali
nazpaměť tu starou bajku o hloupé
vráně?! Nech si zajít chuť — ale můžeš se dívat,
jak ten sýr chutná mně!“ Pak se spokojeně pustila
do sýra.
A než ho dojí, snad se i ťulpasové dovtípí, jak
je v životě důležité vzdělání.

O PYŠNÉM KOZLU
Kozel zpychl tak, že s ním nebylo k vydržení.
Kudy chodil, tudy se chvástal: „Já jsem nejsilnější!
Všichni se mě bojí, všichni přede mnou prchají
— koně, krávy, ovce, prasata i psi! Dokonce
i lidé se mi zdaleka uctivě vyhnou!“
Krocanovi došla trpělivost a, kozla okřikl:
„Víš, proč se každý drží vzadu? Nechceme pojít
z tvého smradu!“

DAR TOUHY
Bůh stvořil člověka a zálibně si ho prohlížel.
Vtom se objevil ďábel, odkašlal si a pochvalně
pronesl:
„Roztomilý majstrštyk, Hospodine. Ale něco
mu přece jenom chybí. Bloumá od ničeho k ni-
čemu,
nic ho nenadchne, nic ho nevzruší. Probuď
v člověku touhu, pak bude dokonalý!“
„Ano, touhu,“ zaradoval se Bůh, „aby mohl
toužit po kráse, po lásce, po pravdě, po spravedl-
nosti.“
A Bůh v člověku probudil touhu.
„Bravo,“ zatleskal ďábel a v duchu si blahopřál.
Dobře věděl, že touha je bezbřehá a že člověk
bude toužit nejen po kráse, lásce, pravdě
a spravedlnosti, ale i po slávě, po hříchu, po
moci, po mamonu a po pomstě. Věděl, že od té
chvíle už nemusí hnout ani prstem, neboť stejně
jako ráj, i spolehlivě fungující peklo si stvoří
lidé sami.

UČENÝ SPOR
Knihy v knihovně se pustily do učeného sporu.
„Nejdůležitější je umět všechno pojmenovat,“
pravila encyklopedie. „Jako to umím já.“
„Nejdůležitější je poznat minulost,“ nechal se
slyšet historický spis, „abychom se z ní mohli
poučit.“
„Nejdůležitější jsou velké myšlenky,“ ozval se
filozofický traktát. „Velké myšlenky pohánějí
svět!“
„Svět pohání láska,“ namítla knížka milostné
lyriky, „a já jsem plná lásky!“
„Nejdůležitější je pevná víra,“ pronesla přísně
modlitební knížka. „Jenom ten, kdo věří, bude
spasen!“
„Jen se tak nenaparujte, laureáti,“ usmál se
slabikář. „Kde byste byli, nebýt mne?!“

O ZÁLUDNOSTI LOGIKY
„Čert aby vzal ty mouchy!“ rozzlobila se
kráva, obtěžovaná rojem much. 
„Proč je vlastně na světě hmyz?!“
„Všecko má svůj účel,“ ozvala se vlaštovka
krmící malá vlaštovčátka. „Mouchy jsou na světě
proto, abychom my vlaštovky měly co jíst.“
„No dobře,“ pokývala hlavou kráva a zamyslela
se. „Ale k čemu jsou na světě dobré vlaštovky

MÍRU ZDAR!
Černí a žlutí mravenci žili dlouhá léta v míru.
Až jednou jednoho mudrlanta, náhodou z rodu
černých, napadla převratná myšlenka:
„Holýma rukama mír neubráníme. Kdo chce
bránit mír, musí mít zbraně!“
Všichni soukmenovci mu dali za pravdu, a tak
černí mravenci vyzbrojili početnou armádu.
Ovšemže ne pro válku, nýbrž k obraně míru.
Zvědové žlutých mravenců brzy vypátrali, že
sousedé zbrojí, a jejich vůdcové rozhodli:
„Mír musíme ubránit, i kdybychom měli jít do
války!“ A žlutí mravenci také vyzbrojili silnou
armádu.
Maršálové obou armád slavnostně vyhlásili:
„V boji za mír jsme odhodláni k maximálním
obětem. Světu mír!“
Všem bylo jasné, že boj za mír nebude žádná
legrace. A také nebyla. V kruté řeži padlo mnoho
statečných bojovníků, než se společnými silami
podařilo mír ubránit. Ale když je na obou stranách
dostatek dobré vůle, dobrá věc se nakonec
vždycky podaří. Míru zdar!
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Dvanáct připomínek v kalendáři roku 2019
PETR BURDA

Občas slýchám, že Výbor národní kultury se
zmůže pouze na vydávání Lípy a občas navštěvuje
pořady Jazzové sekce ve Valdštejnské ulici, či Slo-
venského domu v Soukenické. Kdyby to byla
pravda, bylo by to jednoduché. Jenže se například
příliš nemluví o tom, že s malou květinou navští-
víme 6 hrobů, každý z nich dvakrát ročně. 6. ledna,
8. ledna, 20. února, 26. února, 17. března, 1. dubna,
20. dubna, 8. července, 10. listopadu, 7. prosince,
21. prosince a 28. prosince. Pokud se pokoušíte ti-
povat jména těch, na které nezapomínáme, pak
vám pomohu tím, že se jejich jména už objevují ve
školních učebnicích, my starší je známe z pořadů
Československého rozhlasu a všichni se prezento-
vali na internetových vlnách dvou rádií, Haló Futura
a Hortusu. A měli povědomí o tom, že v této zemi
existuje Výbor národní kultury. 

Chvíle před mikrofonem s Jiřím Rumlem sen.
patřily k těm, kdy jsem si uvědomoval, že přede
mnou sedí svolavatel 14. sjezdu Komunistické
strany Československa, později překřtěného na Vy-
sočanský sjezd, šéfredaktor časopisu Reportér, na
který se stály dlouhé fronty, a člověk, který ze
země vydupal znovuvydávání prestižního deníku.
Ale také jeřábník a vězeň, jeden z posledních poli-
tických vězňů předlistopadové doby. Nedožil se 79
let, ale zážitků měl na tři životy. Nebránil se žádné
otázce, poutavě vyprávěl o domovních prohlídkách,
o tom, že sklízel nevděk za rozhlasové reportáže,
mockrát dostával řádně přes prsty, a nakonec byl
z rozhlasu propuštěn. Nepřizpůsobil se proudu, šel
proti němu, nedal se odradit. Ani tím, že v devade-
sátém roce už lidé rozbory, glosy a reportáže zno-
vuobnoveného Reportéra nechtěli. Jako jeden
z prvních varoval, že přijde doba šéfredaktorů-ma-
nažerů, pro něž jsou noviny často jen obchodní ar-
tikl. A jedním dechem dodával, že to už nebude nic
pro něj. Protože se nikdy neprodával, nebyl zvyklý
uhýbat, upřímně se mýlil a bloudil, upřímně hledal
pravdu a stál za ní. Takoví lidé to nemají na světě
lehké. A v Česku teprve ne. A tak si právem letos
20. února a 8. července na Jiřího Rumla sen. vzpo-
meneme květinou i přednáškou. 

Druhý medailonek ze šesti začnu citátem. „…
mně je od dětství vlastní sociální cítění. A to přitom
jsem synem pana primáře. Vždycky jsem měl

zájem na tom,
abych nebyl jakési
výjimečné dítě,
které má výhody
oproti někomu ji-
nému. Říkal jsem,
že mám sociální cí-
tění ne proto, že
jsem vybíral popel-
nice, ale proto, že
jsem do nich házel
svou svačinu, protože s celou třídou jsem se roz-
dělit nemohl…“

To řekl člověk, který viděl Atlantik z obou stran
a zvládal z obou polokoulí vysílat poutavé reportáže,
nezalekl se tanků před budovou Rozhlasu na Vino-
hradské a jako jeden z prvních byl z něho i vyhozen.
20. století, stejně jako to jednadvacáté hazarduje
s lidskými talenty. To dvacáté dalo v závěru možnost
vězni, kotelníkovi v Metrostavu a nočnímu hlídači
okusit slasti a strasti ministra zahraničí, který sym-
bolicky i s nůžkami na dráty přestřihával tzv. želez-
nou oponu. Mám dvě vzpomínky na Jiřího
Dientsbiera st. Ta první se váže k době, kdy měl po-
litickou pauzu. Tehdy přišel před budovu rozhlasu,
pamětní deska srpnových obětí byla kvůli stavebním
úpravám přenesena do Římské ulice a improvizo-
vaný pietní akt se tam odehrával na chodníku. Jiří
Dientsbier st. stál na tom protějším a nikdo za ním
nepřišel, aby mu alespoň formálně podal ruku. A tak
náš rozhovor mohl být dlouhý a o to srdečnější.
Druhé setkání bylo na Karlově náměstí na zastávce
autobusu, který směřoval k Apolináři. Luboš Pro-
cházka, který směřoval na Frekvenci 1 do Wenzigovy
ulice, Jiřího Dientsbiera hned nepoznal, ale když jsme
v plném autobuse maminek, jedoucích k Apolináři,
rozpředli hovor, zarazilo mě najednou ticho a zaujaté
obličeje maminek, které visely na rtech ráčkujícímu
vypravěči zajímavých příběhů. Výbor národní kultury
8. ledna a 20. dubna, což jsou Dienstbierovy výroční
dny, ani na něho s kyticí nezapomene.  

Květiny si na Tři krále a na Apríla zaslouží také ten,
který dokázal plasticky líčit života běh za Kanálem
a mě umožnil objevit megapoli Londýn nad Temží.
Cenu pojmenovanou po sobě už Karel Kyncl má.
V roce 1962 byl stálým zpravodajem z New Yorku,
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v roce 1969 putujícím zpravodajem po jihovýchodní
Asii. Do chvíle, než mu byla zakázána novinářská
a kulturní práce. A stejně jako jiní propadl kouzlu sa-
mizdatu, pracoval na klinice jako dokumentátor, na
nádraží jako prodavač zmrzliny. Po propuštění z vazby
v Ruzyni a na Borech přijal v roce 1982 nabídku brit-
ské vlády, a legálně se vystěhoval do Velké Británie.
V roce 1990 mu nabízeli šéfovské místo v Českém
rozhlase, což moudře odmítl. Jeho kniha Moje Britá-
nie patří mezi ty, které nikdy neprodám do antikvari-
átu, nejen proto, že mi do ní napsal věnování. 

O Zdeňku Mahlerovi jsem psal už několikrát,
vážím si jeho odvahy a především znalostí z mnoha
oborů. Diskutovali jsme spolu nejen o Boženě
Němcové a Juliu Fučíkovi, Antonínu Dvořákovi,
Bedřichu Smetanovi, ale také o Lidicích a chrámu
svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Jeho život by
vydal na dramatický celovečerní film. Když Výbor
národní kultury nebyl zrovna v nejlepší kondici, při-
jal bez váhání funkci jeho čestného předsedy. Moc
bych si přál, abych se mohl v blízké budoucnosti
zúčastnit 17. března nebo 7. prosince předávání
nově zřízené Ceny Zdeňka Mahlera.

Pátý v řadě svou cenu má, už rok po jeho smrti
byla založena prestižní Cena Arnošta Lustiga. Když

si prolistujete katalogy z jednotlivých ročníků a za-
díváte se do špičkových fotografií Milana Mošny,
zjistíte, že se v rezidenci pražského primátora
schází elita nejen tohoto státu. Vzpomínek na Ar-
nošta Lustiga má každý, kdo se s ním častěji sešel,
desítky. Díky Zdeňku Mahlerovi, který křtil jednu
z Lustigových knih, se mi podařil natočit jejich vzá-
jemný rozhovor, který dodnes považuji za perlu
a v obou internetových rádiích zazníval nejen 26.
února a 21. prosince, kdy na Arnošta Lustiga vzpo-
mínají také v jiných elektronických médiích. 

Šestým z těch, kteří posunuli českou žurnalis-
tiku, a nejen tu rozhlasovou, byl Jan Petránek.
I o něm musím psát v minulém čase, i když se mi
to příčí. Vídali jsme se poměrně často a já si na
něm vážil především toho, že měl nakažlivý smysl
pro humor a ještě ve svých letech bojoval proti bul-
varizaci médií. Až do posledního dechu čestný
chlap, jeden z posledních novinářů, kteří věděli, co
to je se i za cenu perzekuce postavit proti, rovně
polemizovat, erudovaně nesouhlasit. Také jeho
život by se hravě vešel do celovečerního filmu.
S úsměvnou epizodou, kdy s českou realitou nor-
malizace neobeznámená Indíra Gándhíová posílala
Petránkovi oficiální dopisy s hlavičkou indické
vlády a adresou Broadcasting corporation Kotelna.
Snad dříve než 10. listopadu či 28. prosince bude
oznámeno, že byla zřízena Cena Jana Petránka,
autora závažné myšlenky, že skutečný zpravodaj ví
o stavu světa, a musí to dokázat říct dobrou češti-
nou, objektivně a slušně. 26. 11. 2018
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Vypískané vzpomínky
PETR BURDA

V hudebním archivu mám hned tři verze písně,
Řekni, kde ty kytky jsou, a 16. listopadu večer jsem
si je znovu po čase poslechl. Od Judity Čeřovské,
Marie Rottrové a Marty Kubišové. Písně vhodné pro
předsváteční čas. Netušil jsem, že 17. listopadový den
už brzy ráno ukázal, že hněv na poměry schytají kvě-
tiny. Tím jsme se posunuli bezmála o 50 let zpátky, do
smutné doby, kdy kohosi napadlo vysázet před po-
mníkem svatého Václava na Václavském Václaváku
několik záhonků květin, aby skončilo lepení ručně
psaných hesel na pomník. Zareagoval na to pouze hu-
moristický stranický týdeník Dikobraz. Národ si vý-
zdobu překřtil na Štrougalův lesíček. 

Letos to květiny odnesly znovu. Samozřejmě se asi
ještě nějaký čas bude polemizovat o tom, že premiér
položil věnec v jednu hodinu po půlnoci, protože se
snad bojí lidí? Ale to, že měl šanci to udělat až v jednu
hodinu v noci, za to můžou tady všichni. Vždyť ještě
nedávno se svíčky a květiny pokládaly uvnitř budovy,
kde se mimochodem odehrál jeden tvrdý střet. Dnes
je tam prosklená kavárna, zapálit svíčku či položit
květinu můžete v jízdní dráze, což mi příliš důstojné
nepřipadá. Konečně příští rok zažijeme výročí kulaté,
tak by se měl někdo vážně zamyslet, zda nevrátit úctu
autentickým místům. A ne pouze krčit rameny nad
tím, že nám společnost jako celek jaksi zhrubla. Jak
si vysvětlit, že každé výročí tohoto roku se stává tri-
bunou pískotu a hulvátství?   

21. srpna jsem byl před Českým rozhlasem. Tehdy,
v osmašedesátém, stejně jako letos. Letos to bylo už
po osmadvacáté. Vzpomenout na ty, kteří měli méně
štěstí než já, kterého žádná z létajících kulek onoho
středečního rána srpnového dne roku 1968 netrefila.
Jen o pár bloků výše nad budovou rozhlasu neměl ta-
kové štěstí můj spolužák a po dvou měsících na ná-
sledky zranění v jedné pražské nemocnici skonal. I po
padesáti letech se mi tragika toho dne vybavila s vůní
spáleného benzinu, prachu rozstřílených fasád a šti-
plavým pachem kouře. 

Přišel jsem k pečlivě připravenému místu piety
u vchodu do budovy Českého rozhlasu, a všiml si lidí
v předních řadách pískajících na píšťalky, nad hlavou
se symboly šibenic.  Místo vzpomínkových projevů
bylo slyšet nadávky o kolaborantech a pár plivanců
mířilo na premiéra. Bylo to poprvé, kdy se problémy
dneška se řešily na hořké vzpomínce včerejška.    

Podobně mi bylo na státní svátek 100. výročí re-
publiky, na místě, které v mé generaci už od dětských
let vzbuzovalo úctu, na Pražském hradě. Pískot, který
doprovázel vyznamenané z jednoho sálu do druhého,
byl hodně přes čáru. 

A do třetice, ono tolik z různých úhlů diskutované
vyhození věnců na Národní třídě v sedmnáctý listo-
padový den. Je to nepřehlédnutelný signál, že situace
ve společnosti je rozjitřená. 

Ale 17. listopad má být vzpomínkou na ty, kteří
v době prvního rozpadu československého státu ne-
rezignovali a dlouhá řada z nich skončila, na několik
dlouhých let, za dráty koncentračních táborů a to ještě
v tom lepším případě. 

Má to být také důstojná vzpomínka na ty, kteří
v roce 1989 došli z Albertova a z Vyšehradu až na Ná-
rodní třídu před policejní obušky. Současného prezi-
denta Miloše Zemana, stejně jako předsedu Jazzové
sekce Karla Srpa, či redaktora Jaroslava Krause, kte-
rého z Československého rozhlasu vyhodili za zpěv
písně Běž domů, Ivane, v jedné z příbramských hos-
pod jsem tam tehdy potkal. Pořád mi vnitřně něco
říká, že musí být jisté hranice, které jsou pro většinu
lidí nepřekročitelné. Vyhodit věnec či kytici od toho,
který tam tenkrát byl? To je jen přízemní hulvátské
gesto. Škoda, že už nežijí Jan Werich a Karel Kryl.
Myslím, že by to dokázali okomentovat mnohem tref-
něji než politici, kterým demonstrující dav zatleskal. 

Dívka, která bez jediného slova hodila květiny do
koše, je veřejnosti nepříliš neznámá Vladěna Klika-
rová. Ví se o ní jen to, že miluje demonstrace. S dru-
hým protagonistou, Otakarem van Gemundem, se už
známe. Zkušený demonstrant na mnoha veřejných
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Odvážný Zeman? Když prezident 21. srpna mlčí
PETR ZÍDEK

Po dlouhé době tu máme dobrou zprávu z Hradu. Prezident se rozhodl bojkotovat výročí sovětské in-
vaze. Každý, kdo v posledních letech slyšel nějaký Zemanův projev, včerejší mlčení ocenil. Místo obvyklé
směsi nepravd, polopravd a nízkých urážek ticho. Ticho, které blaží.

Sobě vlastním způsobem odůvodnil prezidentovo mlčení jeho mluvčí Jiří Ovčáček: „Svůj odvážný projev
už pan prezident pronesl. Když za počínající normalizace prohlásil, že nesouhlasí s okupací. Za tento po-
stoj byl vyhozen z práce, z Vysoké školy ekonomické. Takový projev vydá za tisíce čistě formálních a ne-
upřímných proslovů, které letos 21. 8. jistojistě zazní.“

Všimněte si již první věty, která implikuje, že by projev hlavy státu k události staré půl století měl
být „odvážný“. Myslím, že většina občanů má na takový projev úplně jiné požadavky. V první řadě by měl
stmelovat národní společnost připomenutím jejího kolektivního zážitku. Společně prožitá minulost, ta
velkolepá i ta tragická, je a vždy byla důležitým pojítkem mezi lidmi, kteří se rozhodli tvořit jeden národ.
Miloš Zeman takové projevy pronášet neumí, takže je dobře, že mlčí.

Pozoruhodná je také představa, že když se politik
k něčemu vyjádřil rok po promoci ve své soukromé zále-
žitosti, už toto téma navždy vyčerpal. Vydávat nesouhlas
se vstupem vojsk Varšavské smlouvy u stranické prověr-
kové komise za projev odvahy, je také poněkud... odvážné.
Podobně se zachovaly statisíce dalších lidí, spíše než
o projev odvahy šlo o projev zachování vlastní integrity
a elementární sebeúcty. Na rozdíl od mnohých dalších ko-
munistů vyloučených ze strany si Miloš Zeman nemusel
hledat práci jako topič, čerpač nebo řidič tramvaje. Z VŠE
nebyl vyhozen, ale propuštěn poté, co byl zrušen ústav, kde
působil. Dál mohl publikovat pod pseudonymem odborné
články, v zahraničí i pod vlastním jménem, a po roce našel
místo ve svém oboru v organizaci Sportpropag. Což byla taková typická normalizační zašívárna, v níž
našli útočiště mnozí vyhození reformní komunisté, například významný sociolog Pavel Machonin.

Jako čechoslovakista jsem šťastný, že místo českého prezidenta pronesl projev k srpnové invazi
prezident slovenský. Tak jako mnohým dalším lidem v Česku je mi Andrej Kiska po všech stránkách mno-
hem bližší než jeho český protějšek.

Na Miloše Zemana se dobře hodí parafráze starého latinského si tacuisses, philosophus mansisses
– když mlčí, zůstává prezidentem. Bylo by skvělé, kdyby se rozhodl mlčet i během dalších velkých výročí,
která nás čekají, zejména na sté výročí republiky. A úplně ideální by bylo, kdyby zmlkl i jeho mluvčí. Ale
tolik štěstí nás zřejmě nepotká. 22. srpna 2018

www.lidovky.cz/zidek-odvazny-zeman-kdyz-prezident-21-srpna-mlci

akcích, mimo jiné s Markem Hilšerem, kandidátem
na prezidenta, nyní senátorem. Van Gemund zná čes-
kou realitu, žije u nás pětadvacet let, kdy přijel z rod-
ného Nizozemska. Nejen já mám v živé paměti, když
před čtyřmi lety – a také 17. listopadu -  van Gemund
zamířil k památníku demonstrovat proti prezidentovi
Miloši Zemanovi, na hrudi měl napsáno „Miloši, na čí
straně jsi?“. Tehdy byl zatčen, jelikož se policisté do-
mnívali, že by se mohl dopustit trestného činu výtrž-
nictví. Van Gemund se právě s neúspěšným

prezidentským kandidátem Markem Hilšerem spo-
lečně svlékli do půl těla na zasedání ministrů. Na
svém těle měl nápis „Braňme svobodu, ne paštiky“.
Jednalo se o protest proti proruské politice české
vlády. Tolik nikoliv nezajímavá vizitka těch, o nichž
jistě ještě uslyšíme. Tentokrát jim to projde. Přestupek
se dá vyplatit penězi. Co na tom, že se před léty říkalo,
že každá strana, která dostala důvěru nějaké části vo-
ličů, by měla být považována za partnera a ne za ne-
přítele. 27. 11. 2018
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Jestřáb kontra Hrdlička?
JAROSLAV ČEJKA

V Paříži se setkal český premiér slovenského
původu Andrej Babiš s francouzským spisovatelem
českého původu Milanem Kunderou. Jejich třího-
dinové setkání rozpoutalo jak v médiích, tak na so-
ciálních sítích nemalé vášně. Proč asi?

Inu proto, že české protofašity – tedy začínající
fašisty, které vždy charakterizoval nejen extrémní
nacionalismus, ale také nenávist ke všemu levico-
vému – naštval Kundera tím, že se s Babišem
vůbec setkal, české stalinisty – tedy ortodoxní ko-
munisty, kteří už pochopili, že Babiš není jejich člo-
věk – rozčílilo, že požádal o setkání s člověkem,
který podle nich zradil svou levicovou minulost,
a mnohých obyčejných a politicky nevyhraněných
občanů se dotklo, že se český premiér vtírá člo-
věku, který podle nich opustil svůj národ a emi-
groval.

Pěkný názorový a emoční galimatyáš! Narazil
jsem v něm i na otázku, proč české občanství,
jehož navrácení Kunderovi Babiš nabídl, nevrátil
slavnému autorovi už Václav Havel. Ale na to je ve-
lice jednoduchá odpověď: Havel Kunderu nesnášel
za jeho dávný výrok, že on (tedy Václav Havel) je
zpovykaný panský synek, a navíc Kunderovi závi-
děl jeho literární úspěchy, se kterými se ty jeho ne-
daly srovnat.

Václav Havel byl ovšem natolik soudný, že věděl,
že na Nobelovu cenu za literaturu, na kterou byl
Kundera opakovaně navrhovaný, on sám prostě
nemá. Ale při své nominaci na Nobelovu cenu míru
byly jeho šance na její získání poměrně značné.
Bylo mu však jasné, že Kundera má téhož roku na
získání Nobelovy ceny za literaturu šance větší –
a také, že v jednom roce dva Češi nobelovku ne-
získají ani náhodou.

A tak se někomu (nevím komu), vylíhl v hlavě
ďábelský plán. V týdeníku Respekt, respektovaném
především většinou českých pravicových intelek-
tuálů, byla rozpoutaná kampaň proti Milanu Kun-
derovi za jeho údajné udání agenta chodce ve
studentských letech.

To by mohla být samozřejmě práce redakce, ale
to, že dotyčné číslo Respektu vyšlo v několikaná-
sobně vyšším nákladu než obvykle, a rozdávalo se
zdarma lidem na pražském Hlavním nádraží (ale
jistě nejen tam), muselo být rozhodnutí někoho ji-

ného. Nejspíš maji-
tele časopisu, kte-
rým byl pan
Bakala, přítel
a příznivec Václava
Havla.

To jsou věci, že?
Ale aby bylo jasno,
za koho kopu. Za
nikoho!

Václava Havla
jsem si vážil nejvíc
v dobách, kdy jsem jako student chodil na jeho –
v té době pro nás mladé úžasné – hry do Divadla
na Zábradlí. Každou z nich jsem tenkrát viděl ne-
jméně třikrát. Vážil jsem si ho i v normalizačních
dobách jako disidenta. Málo platné, být v té době
v disentu chtělo kus odvahy. Ale jako prezident mě
hrubě zklamal popřením většiny svých předcho-
zích slibů. Takže jsem sice přispěl na vytvoření
a umístění jeho pamětní desky na Divadlo na Zá-
bradlí, ale nepodpořil jsem přejmenování ruzyň-
ského letiště na Letiště Václava Havla, ani jiné
snahy o vytváření jeho kultu.

Andreje Babiše jsem bral, dokud se do politiky
jen dral a sliboval, že vymete Augiášův chlív české
politiky a přeruší penězovody k těm největším
kmotrům české ekonomicko-politické mafie. A chá-
pal jsem, že vrátil kus ztracené hrdosti uraženým
a poníženým. Ale že bych byl nějaký jeho bezvý-
hradný fanda, to také nejsem. Čapích hnízd jsou
u nás desítky a možná stovky, ale to neznamená, že
mohu přehlédnout to jeho. Ale jeho setkání s Kun-
derou je mi zase sympatické, to nemůžu popřít.

No a Milana Kunderu jsem miloval za jeho
Směšné lásky a Žert, ale jeho první romány na-
psané v emigraci mě zklamaly. Dokonce jsem ho
za jeden z nich kritizoval. Možná že jsem ho
špatně chápal. Naopak jeho emigraci jsem chápal
dokonale. A našel jsem si cestu i k jeho novějším
knihám a mrzelo mě, že tak dlouho nechtěl sou-
hlasit s jejich překladem do češtiny. Ale že do
České republiky jezdil jen inkognito a za svými
přáteli, z nichž někteří leželi a leží v žaludku poli-
stopadovému establishmentu? Tomu jsem rozu-
měl až moc dobře.

40

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Fo
to

 J
an

 P
ol

áč
ek

Lipa_04_2018_LIPA  14.02.19  19:08  Stránka 40



41

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Už to skoro tak vypadá. Státní vyznamenání v ČR
uděluje či propůjčuje prezident republiky na návrh par-
lamentu eventuálně vlády, nebo jen podle vlastního
uvážení, přičemž konečné rozhodnutí je výhradně na
něm. Je to jedna z mála pravomocí, kterou nejprve
českoslovenští a později čeští prezidenti podědili po
svých korunovaných předchůdcích podobně jako třeba
právo vyhlašovat amnestie nebo udělovat milosti.

Někomu to může připadat jako přežitek, respektive
anachronismus, ale to je tak všechno, co s tím může
dělat. Vlastně ne. Může se snažit o změnu či dokonce
zrušení těchto prezidentských pravomocí. To ovšem
není tak jednoduché, jak se zdá. Ale kritizovat prezi-
dentův výběr a útočit na vyznamenané jednoduché je.

Například tvrzením, že vyznamenává své kamarády
a nevhodné osobnosti, přičemž opomíjí své oponenty.
Je zajímavé, že podle mainstreamových médií se ta-
kových zločinů začal dopouštět až Miloš Zeman.
Dokud své kamarády vyznamenávali a své oponenty
opomíjeli Václav Havel a Václav Klaus, bylo všechno v
pořádku. Ale teď už to v pořádku jaksi není.

Přede dvěma lety jsem byl na léčení v Priessnitzo-
vých lázních Jeseník, kde se léčí nemoci dýchacího a
pohybového ústrojí, ale hlavně problémy nervové a
psychické. Mezi pacienty tam byl také český filmový
režisér Filip Renč, kdysi miláček pravicových intelek-
tuálů, oslavovaný i za své nepříliš povedené snímky.
Když mu však prezident Zeman udělil státní vyzname-
nání, „pražská kavárna“ ho vyvrhla ze svého středu
jako velryba Jonáše. A za svou Lídu Baarovou, která v
jeho filmografii patří rozhodně k těm lepším snímkům,
to schytal zprava i zleva. Nevím, co si v jesenických
lázních léčil, ale na choroby pohybového či dýchacího
ústrojí to rozhodně nevypadalo. Spíš na deprese.

A tak není divu, že přibývá případů, kdy někteří lidé
vyznamenání z rukou Miloše Zemana preventivně od-
mítají a jiné Hrad preventivně nevyznamenává, aby se

takových odmítnutí vyvaroval. Což je celkem logické
počínání, nebo ne?

Letos udělil český prezident Medaile za zásluhy
kromě jiným i čtyřem osobnostem, které jeho kritikům
opravdu leží v žaludku: Michalu Macháčkovi, autorovi
první ucelené a objektivní biografie Gustáva Husáka,
Lence Procházkové, spisovatelce, někdejší disidentce
a neúnavné bojovnici proti církevním restitucím, Mi-
lanu Syručkovi, výbornému novináři, autorovi literatury
faktu a přísně objektivnímu zahraničně-politickému
komentátorovi, který důvěrně poznal ukrajinskou re-
alitu během svého několikaletého pobytu v této roz-
porů plné zemi, a konečně Mozartovi české poezie a
velmi subjektivnímu publicistovi i kritikovi naší sou-
časnosti Karlu Sýsovi.

Lenka Procházková je v „kavárenských“ kruzích
persona non grata už dávno. Michal Macháček narazil
na semknuté řady „železných“ pánů a dam hned po
vydání své knihy, Milan Syruček jako někdejší redaktor
Tvorby rovněž nepatří k jejich favoritům (naštěstí v
době IT se všechno uhlídat nedá), ale pokud jde o Karla
Sýse, povedl se jim skutečný majstrštyk. Jistý knižní
distributor mu odmítl nadále poskytovat své dobře pla-
cené služby a šířit jeho knihy. To je něco podobného,
jako kdyby hospodský vykázal ze své restaurace pla-
tícího hosta pouze a jen proto, že mu nevoní jeho ná-
zory.

Podle mne jde pomalu o záležitost pro ombuds-
mana. Ale samozřejmě vím, že úřad ombudsmana se
takovou prkotinou bude sotva zabývat.

Není dnes lepší být takovým Antonem Špelcem,
ostrostřelcem, na kterého medaile nakonec nezbyla?

Někomu medaile sluší
jak labradorovi uši.
Někdo je na ni alergický.
Především tedy různé nicky.
FB 5. 11. 2018

Vyznamenání jako polibek smrti?
JAROSLAV ČEJKA

Z Kunderových esejů jsem přijal za svou větu:
„Nic není hloupějšího než obětovat přátelství poli-
tice.“ Ale vykládejte to lidem, kteří jsou plní křivdy,
závisti a personifikované nenávisti vůči těm či
oněm! Známé rčení říká, že přesvědčovat přesvěd-
čené, znamená nasírat nasrané. A to bych dělal
opravdu nerad.

Takže už raději skončím. A přeji všem klidné ná-
sledující dny.
Nebýt nevinných hrdliček

jestřábi chcípnou hlady.
Dnes ovšem každý správný Čech
chce z masa žít a to tady.
11. 11. 2018
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Lepší hradní autodafé než kavárny špatné kafe!
Jaroslav ČEJKA

Už druhý den se docela dobře bavím hradním
autodafé, při kterém se ovšem neupalovali kacíři,
nýbrž jen obří rudé trenýrky, a následnými alergic-
kými reakcemi všech těch, které Miloš Zeman ob-
myslil přezdívkou "pražská kavárna".

Ne že by mi ta metafora připadala nějak zvlášť
povedená. Ale nikdo není dokonalý, ani pan prezi-
dent Zeman ne. A jeho smysl pro humor je dosti
osobitý - ne vždy se jeho bonmotům a ironickým
invektivám od srdce směju. Zato hráč je dokonalý!

Nevím samozřejmě, jestli hraje stejně dobře
šachy nebo dámu, ale v politickém pokru nemá
u nás konkurenta. Nebo snad někdo znáte jiného
českého politika, který by dokázal s kamennou
tváří vyprovokovat protihráče, aby nejprve zvyšo-
vali své sázky jak o život, pak se zalekli a ohlásili
"pas" a nakonec zjistili, že vítěz měl v ruce jen pár
červených spodků? Já tedy ne.

Takže žádná abdikace, žádná rakovina, ani
svatba dcery či rozvod s manželkou, ba dokonce
ani pozvání od Donalda Trumpa, který má teď úplně
jiného kámoše ze Severní Koreje, ale docela oby-
čejné autodafé, veřejné upálení obřích rudých tre-
nýrek, jež před třemi lety vyvěsili borci ze skupiny
Ztohoven nad Pražským hradem místo prezident-
ské standarty, kterou přitom odvážně ukradli.

A nebyl to jen obyčejný happening, který má šo-
kovat a vtáhnout diváky do děje. Bylo to něco jako
třpytka, kterou rybář nahazuje do kalné řeky plné
dravých politických štik, novinářských okounů a in-
telektuálních sumců. A většina těch dravců, kteří
Miloše Zemana nemohou ani cítit, se na tu třpytku
nechala nachytat, takže lososi směřující ke tření,
co zrovna nemají o potravu velký zájem, celkem
nerušeně propluli do svého trdliště, tedy místa, kde
snesou a oplodní své jikry. Anebo kejhání divoké
kachny, která předstírá postižení, aby odlákala pre-
dátora od svého hnízda.

Příliš složitá metafora? Ale kdeže. Političtí pro-
fesionálové, komentátoři, moderátoři a intelektuá-
lové z Prahy, Hradce Králové (jak kdysi dávno
zpívali pánové Vodňanský & Skoumal), tedy lidé
s nadprůměrným IQ židovské mikve, moc dobře
vědí, o čem mluvím.

O Hamáčkově ČSSD a Babišově ANO, za kterými
se táhnou nenápadné vranky, dosud přežívající

v skrytu pod ka-
meny, v naději, že
na ně nějaká ta
tučná jikra zbyde.

A jako dezert po
hlavním chodu si
dopřál pokrový král
na Hradě pár urá-
žek na adresu těch
novinářů, kteří ho
vesele urážejí dnes
a denně. Jen najiv-
kové a najivky se
mohou divit tomu, že jejich pohoršené pištění lec-
kde přehlušuje spokojené mečení těch, které po-
hrdavě označují za ovce či ovčany.

Miloš Zeman si zkrátka své druhé - a poslední -
funkční období užívá. A před svými odpůrci je
pořád o pár tahů napřed.

"Něco za cibuli, něco za křen, něco zaplatíme,
něco zapřem!" zpívalo se kdysi dávno. A ono to,
světe div se, pořád platí. V politice dokonce dvoj-
násob.

15. 6. 2018 
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Na tému Krymu sa už vyjadril takmer
každý a spravidla v zmysle súčasnej povin-
nej rétoriky, záväznej pre akúkoľvek ďalšiu
kariéru v rámci členských krajín Európskej
únie a NATO – bez ohľadu na akékoľvek ra-
cionálne argumenty. Tak ich len trocha
zhrňme.

Krym sa stal súčasťou Ruského cisárstva
v roku 1783. Ruské impérium sa v rámci
februárovej revolúcie v roku 1917 zmenilo na
Ruskú republiku. Počas občianskej vojny, ktorá tr-
vala do roku 1922, sa od Ruska oddelilo Poľsko,
Fínsko a pobaltské štáty. Sovietsky zväz (Zväz so-
vietskych socialistických republík – ZSSR) vznikol

v roku 1922 ako štát s dôsledným federatívnym
usporiadaním na základe etnickej príslušnosti oby-
vateľov. ZSSR spočiatku tvorili štyri zväzové repub-
liky – Ruská sovietska federatívna socialistická
republika, Ukrajinská sovietska socialistická re-
publika, Bieloruská sovietska socialistická repub-
lika a Zakaukazská sovietska federatívna
socialistická republika (tú tvorili Gruzínska soviet-
ska socialistická republika, Arménska sovietska
socialistická republika a Azerbajdžanská sovietska
socialistická republika). Postupným historickým
vývojom sa napokon konštituovalo 15 zväzových
republík, ktorých súčasťou boli autonómne repub-
liky a autonómne oblasti.

V súvislosti s uvedeným štátoprávnym usporia-
daním spočiatku vznikla Krymská

autonómna sovietska socialistická republika,
ktorá bola súčasťou Ruskej sovietskej federatívnej

socialistickej republiky. V rámci povojnového uspo-
riadania táto autonómna republika v roku 1945 za-
nikla a stala sa autonómnou oblasťou Ruskej
sovietskej federatívnej socialistickej republiky.

2. svetová vojna viedla aj začleneniu pobalt-
ských štátov do ZSSR v podobe Litovskej so-
vietskej socialistickej republiky, Lotyšskej
sovietskej socialistickej republiky a Estónskej
sovietskej socialistickej republiky. Pribudla aj
Moldavská sovietska socialistická republika
a Karelsko-fínska sovietska socialistická re-
publika, ktorá sa v roku 1956 začlenila do
Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej
republiky ako Karelská autonómna sovietska
socialistická republika.

K zaujímavostiam povojnového usporiada-
nia patrí vznik Organizácie spojených národov
(OSN) v roku 1945, v ktorej bola od počiatku
Moskva zastúpená nielen ako ZSSR, ale aj ako

Ukrajinská sovietska socialistická republika a Bi-
eloruská sovietska socialistická republika.

Krym patrí im
PAVOL JANÍK
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V načrtnutých vývinových procesoch prvý
tajomník Ústredného výboru Komunistickej
strany Sovietskeho zväzu Nikita Chruščov
v roku 1954 Krym vyňal z Ruskej sovietskej
federatívnej socialistickej republiky a pričle-
nil ho do Ukrajinskej sovietskej socialistickej
republiky, pričom dozaista nepredpokladal
možnosť zániku Sovietskeho zväzu, takže
išlo iba o vnútroštátne riešenie, ktoré sa
stalo medzinárodným problémom až po roz-
pade ZSSR v roku 1991. Na Kryme, obýva-
nom prevažne Rusmi, sa prejavil záujem
o opätovné pripojenie k Rusku. Kompromisným ri-
ešením bolo referendum z 12. 2. 1991, na základe
ktorého sa obnovil status Krymu jako autonómnej
republiky v rámci vtedy ešte stále Ukrajinskej sovi-
etskej socialistickej republiky, pričom mesto Seva-
stopoľ a okolie podliehalo priamo kyjevskej vláde.

Po zániku ZSSR sa nástupníckym štátom Ruskej
sovietskej federatívnej socialistickej republiky
stala Ruská federácia.

Úsilie zahraničných vlád vyvolať na Ukrajine v ro-
koch 2013 – 2014 nepokoje s cieľom ďalej rozšíriť
svoj vplyv smerom na Východ viedlo k štátnemu pre-
vratu, násilnému prevzatiu moci a oživeniu extrém-
neho nacionalizmu. Reakciou na dramatické

a tragické udalosti bolo referendum zo 17. 3. 2014,
na kterého základe sa vyhlásila nezávislá Republika
Krym, vrátane Sevastopoľa, ktorú uznalo Rusko. Na
ďalší deň Rusko prijalo dva nové subjekty – Repub-
liku Krym a Federálne mesto Sevastopoľ.

Napriek nesporným podmieňujúcim historickým
okolnostiam naďalej zaznievajú tvrdenia, že ide
o agresiu, okupáciu a anexiu, hoci Krym patrí im –
jeho obyvateľom, ktorí demokraticky vyjadrili svoju
vôľu. Pravdaže – niet pochýb, že išlo a ide o stra-
tegickú otázku, či si Rusko udrží prístup k Čier-
nemu moru, alebo sa k jeho hraniciam aj v tejto
oblasti priblíži vojenská infrastruktura paktu NATO.

31. 7. 2018
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2 X KAREL SÝS
PAVOL JANÍK

Keď som nedávno recenzoval knihu nápaditých lyrických komentárov po-
predného českého básnika európskeho významu Karla Sýsa k sugestívnym
obrazom Kamila Lhotáka DENÍK NALEZENÝ POD KAPOTOU (Praha 2018), ne-
tušil som, že sa mi v relatívne krátkom čase dostanú do rúk ďalšie dva prí-
buzné edičné projekty vynikajúceho a mnohostranného autora spojené
s atraktívnymi kresbami Kamila Lhotáka AMERIKA (Praha 2018) a s uhran-
čivými fotografiami Františka Dostála BLAHOSLAVENÁ ŽÍZEŇ (Praha 2018).

Všetky spomínané publikácie predstavujú inverzný vzťah výtvarných a tex-
tových zložiek diel, teda východiskovú prioritu a kvantitatívnu dominanciu
vizuálnych komponentov, ale napriek uvedenej charakteristike si magické verše svojou kvalitatívnou
úrovňou zachovávajú autonómne postavenie.

Dômyselné vynálezy básnickej obrazotvornosti popri schopnosti komplementárne rozvíjať prvotné impulzy
zrakových vnemov pôsobia vlastnou vnútornou energiou, ktorá je úplne nezávislá od slovesného glosovania
optických podnetov. Karel Sýs nielen literárne umocňuje estetické a myšlienkové parametre vybraných cyk-
lov výtvarných artefaktov, ale aj samostatne fascinuje čitateľa nezameniteľnou lyrickou akrobaciou. 

Na jednej strane Karel Sýs zdôrazňuje ponor do hĺbok unikátnych prác renomovaných výtvarných osob-
ností, na druhej strane ostáva slobodným duchom, ktorý sa voľne vznáša v nekonečnom priestore ima-
ginácie, aby percipientom priniesol zrelé skvosty vybrúsených umeleckých foriem úzko spätých
s autentickým poznaním pestrého kaleidoskopu života. 23. 1. 2019
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Hovoriť o 17. novembri 1989 s odstupom desať-
ročí je nevďačnejšie a riskantnejšie, ako by sa
mohlo na prvý pohľad zdať. Medzičasom dospeli
celé generácie, ktoré uvedenú udalosť buď nezažili
vôbec, alebo ju vnímali vo veku menších či väčších
detí. Takže dnes už značná časť populácie pozná
prevratné spoločenské zmeny na rozhraní posled-
ných dekád 20. storočia v silne zjednodušenej
schematickej interpretácii, poznačenej podstat-
nými osobnými, skupinovými, vnútropolitickými
a zahraničnopolitickými záujmami.

Pertraktovanej téme venujem dlhodobú pozor-
nosť, preto sa na jednej strane nemôžem vyhnúť
opakovaniu niektorých kľúčových faktov a na dru-
hej strane musím byť pri ich pripomínaní maxi-
málne stručný. Rozhodujúcim, pretrvávajúcim
a dokonca prehlbujúcim sa problémom českej
a slovenskej reflexie našich moderných dejín je
stupňujúce sa úsilie vidieť a hodnotiť proces zama-
tovej či nežnej revolúcie ako domácu záležitosť
vtedajšej Československej socialistickej republiky.

Zvolená skresľujúca optika vyhovuje najmä pro-
tagonistom, ktorí si desaťročia prepisujú životopisy
a pripisujú si historické zásluhy, na základe ktorých
si vyhradzujú nárok na dedičné privilegované po-
stavenie a rodinný prospech v rozličnej podobe –
od nekritického uctievania cez výnosné posty až
po privatizačno-reštitučné konzekvencie. Miestni
zlatokopi principiálne ignorujú globálne a konti-
nentálne súradnice, v rámci ktorých bol prevrat
v Československu len jedným z koliesok v celko-
vom mechanizme rozsiahlych geopolitických
transformácií.

Je všeobecne známe, že Michail Gorbačov po
nástupe do funkcie generálneho tajomníka Ústred-
ného výboru Komunistickej strany Sovietskeho
zväzu začal uskutočňovať sériu významných poli-
tických reforiem, ktoré vyústili do jeho neskoršieho
ustanovenia za prvého a posledného prezidenta
Zväzu sovietskych socialistických republík. V ko-
nečnom dôsledku viedli k zániku dovtedy centrali-
zovanej federácie a k vzniku viacerých štátov,
ktorých vzťahy sa v nejednom prípade vyprofilovali
ako konfliktné a nepriateľské.

To však nie je výsledok individuálneho konania
jedného človeka s akoukoľvek osobnou charizmou

a s akokoľvek v tom čase nespochybniteľnou au-
toritou generálneho tajomníka ÚV KSSZ. Samo ob-
sadenie kľúčovej mocenskej pozície by bolo
nemysliteľné bez podpory KGB (Výboru štátnej bez-
pečnosti ZSSR). Sovietske spravodajské služby sa
cieľavedome usilovali o revitalizáciu etablovaného
spoločensko-ekonomického systému, o zvýšenie
jeho výkonnosti a efektívnosti, ako aj o racionál-
nejšie usporiadanie medzinárodných vzťahov na
základe spoločnej zodpovednosti oboch superve-
ľmocí (USA a ZSSR) za všeľudské hodnoty transat-
lantickej civilizácie.

Zrejme nikdy a nikto vyčerpávajúco nezodpovie
otázku, kde sa stala kardinálna chyba, ktorá nami-
esto oživenia a obnovy (prestavby do zlepšenej po-
doby) priniesla množstvo fatálnych negatívnych
javov v celosvetovom meradle. Je pochopiteľné, že
predstavitelia amerických mocenských elít videli
v perestrojke a glasnosti možnosť dosiahnuť svoj
hlavný strategický cieľ, ktorým bolo zničenie Sovi-
etskeho zväzu ako najsilnejšej konkurenčnej vo-
jenskej kapacity. Lenže evidentne aj im chýbala
vízia nasledujúceho vývoja, čo potvrdzuje nepretr-
žitá eskalácia hospodárskych, sociálnych a bez-
pečnostných problémov.

Ale nechajme, nech sa ich mierovým riešením
a ozbrojeným prekonávaním trápia majitelia vojen-
sko-priemyselného komplexu do výšky svojich zis-
kov. Našim vybraným spoluobčanom dožičme, aby
sa v súvislosti so 17. novembrom 1989 nezabudli
pochváliť svojimi nehynúcimi revolučnými záslu-
hami. Slávnostné okamihy im len trocha okoreňme
závažnými informáciami z knihy Karla Pacnera
Velké špionážní operace – Studená válka (Praha,
2004), podľa ktorých napríklad v Poľsku a v Maďar-
sku zostali útvary štátnej bezpečnosti nedotknuté.
Dokonca ich vrcholní šéfovia, ktorí desaťročia
pôsobili proti USA, praktickými krokmi iniciatívne
ukázali Američanom, že sú ich dôveryhodnými
a spoľahlivými partnermi, a tak spravodajskí pro-
fesionáli vlastným úsilím pracovať aj pre nových
pánov zabezpečili svojim krajinám vstupenku do
NATO. Podoba s konaním viacerých ďalejslúžiacich
kádrov vo všetkých sférach českej a slovenskej
spoločnosti je – pravdaže – čisto náhodná.

21. 11. 2018

17. november 1989 v geopolitických súradniciach 
PAVOL JANÍK
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Súvislosti tragického hlavolamu
PAVOL JANÍK

Pokrok vo vyšetrovaní vraždy pôvodne neznámeho
mladého slovenského novinára a jeho priateľky sa za-
tiaľ pohybuje na domácej pôde, ale širšie a hlbšie sú-
vislosti ohavného zločinu sú zreteľné. Potvrdil ich
okamžitý a dobre zorganizovaný tlak s cieľom v súčin-
nosti s prezidentom zmeniť výsledky demokratických
volieb. Aktuálne informácie o významnom posune pri
objasňovaní tragického hlavolamu obnovili hysterické
reakcie, hoci by mali naopak viesť k upokojeniu spo-
ločenskej atmosféry.

Vplyvné kruhy očividne nedosiahli definitívnu dis-
kreditáciu vládnej koalície a jej kľúčovej strany, preto
s nových dychom pokračujú vo svojich aktivitách.

Nemožno ľahkovážne mávnuť rukou a zanedbať či
prehliadnuť pozoruhodný manéver – publikované tvr-
denie, že pri odhalení možných páchateľov pomohli
snímky z amerického satelitu, ktorý náhodou práve
v určitom čase letel nad naším územím. Bolo by to
úsmevné, keby nešlo o vyhasnuté životy dvoch mla-
dých obetí. Pravdepodobne išlo o úsilie zahmliť fakt,
že všetky miesta na zemeguli sú rutinne monitoro-
vané, čo asi nie je vhodné verejne pripomínať. Rovnako
môže ísť o snahu zastrieť skutočný zdroj dôležitých
údajov – napríklad osobu alebo osoby zo záujmového
prostredia, ale aj ustavičné zaznamenávanie a dlho-
dobé archivovanie akejkoľvek komunikácie uskutoč-
nenej pomocou technických zariadení – najmä cez
internet a mobilné telefóny.

Vzhľadom na načrtnuté siločiary treba venovať po-
zornosť spravodajským službám, ktoré síce nie sú vše-
mocné, ale ich možnosti sú dosť rozsiahle. Pôsobia
v piatich hlavných oblastiach. Jednou z nich je práve
SIGINT (Signal Intelligence), čiže elektronická špionáž.
Napriek pokročilým technológiám pokračuje tradičné
vyzvedačské remeslo prostredníctvom  ľudí (agentúr-
nych sietí) – Human Intelligence (HUMINT). Neodmys-
liteľnou súčasťou je psychologická manipulácia,
vrátane propagandy, ku ktorej prináleží produkcia a ší-
renie tendenčných, skreslených i celkom falošných in-
formácií. Osobitnú kapitolu predstavujú tajné operácie,
ku ktorým patria atentáty a vraždy. Uplatňujú sa tiež
akcie ozbrojených útvarov zvláštneho určenia.

Podľa vyjadrenia bývalého výkonného riaditeľa CIA
Walta Edlera agentúra neuznáva zásadu, že atentát sa
dá ospravedlniť len počas vojny, lebo na neviditeľnom
fronte nikdy nie je mier. Podľa iného skúseného vete-

rána, ak riaditeľ CIA
príde do Bieleho
domu a odchádza
s presvedčením, že
vláda by sa rada ni-
ekoho zbavila, tak
jeho úlohou je vy-
myslieť spôsob, ako
to zariadiť. To je je-
diné, čo sa od neho
očakáva.

V roku 1985 šéf
CIA Stansfield Turner vyhlásil, že nie je ďaleko čas, keď
americká rozviedka bude schopná kontrolovať každý
bod zemegule aspoň z jedného zdroja a najvážnejšie
oblasti a objekty pomocou niekoľkých technických za-
riadení. Tento čas je už určite tu. Rusko sa dozaista
priblížilo k podobnej pozícii a kozmickú rozviedku sú
nesporne schopné vykonávať aj štáty ako Čína, Fran-
cúzsko, Británia, Japonsko, Nemecko a Izrael. Vo výš-
kach medzi 120 až 1000 km sa pohybujú desiatky
špionážnych družíc, ktoré urobia niekoľko obletov za
deň. Ďalšie sú stacionárne. Uskutočňujú optický, rádi-
olokačný, radiačný a laserový prieskum.

Vari najznámejší je špionážny gigant ECHELON, glo-
bálny systém organizovaný NSA (National Security
Agency), určený na odpočúvanie medzinárodnej elek-
tronickej komunikácie kdekoľvek na našej planéte. Vy-
užíva kozmické technológie spojovacích družíc, ale aj
sieť pozemných staníc, a leteckých či námorných pro-
striedkov. Počítače systému pracujú s využitím metód
umelej inteligencie. Rozlišujú podozrivé súbory dát ob-
sahujúce rozsiahle slovníky kľúčových slov, nákresov
či fotografií. Systém tak môže vyhľadávať záujmovú
korešpondenciu.

Centrála NSA sídli vo Fort Meade. Harry Truman ju
zriadil dekrétom v októbri 1952. Medzičasom má de-
siatky tisíc zamestnancov a desiatky miliárd dolárov
ročného rozpočtu. Rodným listom NSA sa stala tajná
dohoda UKUSA. Medzi Britániou (UK – United King-
dom) a USA. Uzavreli ju ešte počas 2. svetovej vojny.
V roku 1947 ju reaktivovali vlády USA, Veľkej Británie,
Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Vlády týchto kra-
jín sa zaviazali poskytnúť v mene amerických záujmov
svoje územie pre účely elektronickej špionáže proti
krajinám, ktoré majú iné záujmy ako USA.
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Svetová vojna bez konca PAVOL JANÍK

Spojené štáty americké a Veľká Británia fakticky dohrali svoje spojenectvo so Sovietskym zväzom ešte
pred kapituláciou nacistického Nemecka v roku 1945. Už vtedy sa USA v rámci operácie Paperclip  (Kan-
celárska sponka) orientovali na prevzatie nacistického vládneho, straníckeho, spravodajského, vedeckého
a technického aparátu, vrátane tímu na vývoj raketových zbraňových systémov, aby ich využili v nasle-
dujúcom ozbrojenom súperení s Moskvou, pričom predpokladali, že 2. svetová vojna skôr alebo neskôr
prejde do ďalšieho globálneho konfliktu proti ZSSR, vedeného aj jadrovými a bakteriologickými prostri-
edkami.

Kremeľ bol dostatočne informovaný, preto sa mu podarilo v rámci úsilia o vyváženie medzinárodného
pomeru síl zaradiť Francúzsko medzi víťazné mocnosti a medzi stálych členov Bezpečnostnej rady OSN.
O súčasnej vďačnosti Paríža sa netreba osobitne zmi-
eňovať.

Symbolom novej západnej bezpečnostnej doktríny
sa stal nacistický generál Reinhard Gehlen, ktorý vi-
edol západonemeckú rozviedku až do roku 1968. Ako
nástroj propagandistického pôsobenia vytvoril aj
Rádio Slobodná Európa. Skrátka – donedávna to vy-
zeralo naozaj tak, že 2. svetová vojna sa skončila
strategickými zmenami na prelome 80. a 90. rokov
20. storočia – zjednotením Nemecka a rozpadom štá-
tov, ktoré patrili na stranu víťazov – Sovietskeho
zväzu, Juhoslávie a Československa.

Odvtedy však uplynuli tri desaťročia a Západ po-
kročil v oživovaní nacistického dedičstva proti
Moskve – najmä na územiach Poľska, Ukrajiny a po-
baltských republík, kde sa súčasťou oficiálnej politiky
stalo odstraňovanie pamätníkov sovietskym oslobo-
diteľom, ktorých už označujú pojmom okupanti. Pri-
rodzene – transatlantické demokratické médiá
výbušnú tému dôsledne zamlčujú. Napokon – podnecovanie ozbrojených konfliktov v Európe patrí už sto
rokov k výnosnej stratégii superveľmoci, ktorá sa cíti byť dostatočne chránená oceánmi.

Lenže najnovšie zbrane umožňujú okrem iného vyvolávanie nepredstaviteľne silných vĺn cunami s od-
hadovanou výškou 400 metrov, nehovoriac o strelách s nepredvídateľnými trajektóriami, pohybujúcich
sa vo výškach a v rýchlostiach, kde ich nemôže zastaviť nijaká protiraketová obrana, a tak hra na hrane
globálnej vojnovej katastrofy pokračuje všetkými dostupnými prostriedkami – aj za hranicami doteraz
známych fyzikálnych princípov.

13. 7. 2018

Svojou geografickou polohou sme dôležitý prvok
v mozaike upevňovania pozícií USA proti Rusku, ale aj
proti vedúcim krajinám Európskej únie, najmä proti
Nemecku. Zástupcovia Berlína sa zatiaľ smejú na Val-
nom zhromaždení OSN, keď prezident USA Donald
Trump kritizuje Nemecko za snahu ďalej rozvíjať ener-
getickú spoluprácu s Moskvou. Rozveseľuje ich aj po-
chvala šéfa Bieleho domu, ktorý oceňuje Poľsko za
odmietanie ruského plynovodu, a za ochotu umiestniť
vojenskú základňu USA na poľskom území.

Nezávideniahodná pozícia súčasnej slovenskej
vlády vyžaduje nesmiernu obratnosť, pretože v po-
hybe sú ťažko predvídateľné sily, usilujúce sa vo
všetkom vyhovieť hazardnej politickej hre Was-
hingtonu, ktorý svoju patovú vnútropolitickú situ-
áciu chce opäť riešiť na úkor celého sveta –
rozsiahlym vývozom vlastných problémov, vyvolá-
vaním kríz a podnecovaním ozbrojenej konfrontá-
cie.

16. 10. 2018
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Prax relativity zla
PAVOL JANÍK

Bývalý šéf jednej z izraelských spravodajských
služieb Yakov Kedmi v televíznej diskusii zdôraznil,
že Nemecko nevynašlo zločiny proti ľudskosti, ale
ani Norimberský proces za nimi nedal bodku. Spo-
mínaný súd neriešil vojnové zločiny víťazov – na-
príklad anglo-americké kobercové nálety na
Drážďany. Prvé koncentračné tábory vytvorila Veľká
Británia počas búrskych vojen a zhromaždila v nich
civilných obyvateľov (starých ľudí, ženy a deti), pri-
čom ich väznili v takých podmienkach, že zahynulo
viac ako 90 % internovaných osôb. Keď Turci sys-
tematicky vyvraždili 1,5 milióna etnických Armé-
nov, pričom dodnes túto genocídu popierajú, tiež
dali Hitlerovi návod, ako možno pristupovať k likvi-
dácii politických oponentov, židov a príslušníkov
rozličných národov, najmä slovanských.

Európska kolonizácia ostatných kontinentov sa
zakladala na chápaní domorodcov ako súčasti prí-
rody, ktorej sa treba zmocniť, preto ich beztrestne
zotročovali, usmrcovali, vystavovali v zoologických
záhradách a šľachta si ich vypreparované pozos-
tatky umiestňovala do svojich sídel medzi iné lo-
vecké trofeje z divočiny. Neutrálne Švédsko
dodávalo Hitlerovi oceľ, Rockefellerovci mu dodá-
vali ropu. A nacistickú expanziu financovali známe
americké bankové domy.

Göringa umlčali tak, že mu pohrozili fyzickým
násilím, keď na Norimberskom procese začal ho-
voriť o rasizme v USA. Eichmann sa pri procese
v Izraeli čudoval, že západonemecká vláda, riadená
z Washingtonu, necháva v podstate celý nacistický
personál v činnosti. Tak prečo stíhajú práve jeho?
Príslušníci SS a ďalších nacistických ozbrojených
zložiek poberali štátne dôchodky v Nemecku
i v Rakúsku. V Litve a ďalších krajinách nepotrebo-
vali na likvidovanie svojich židovských spoluobča-
nov nemecký nacizmus. 

V Sovietskom zväze a v krajinách, ktoré sa na-
chádzali pod jeho veľmocenským vplyvom, bolo
obdobie politických represií, ale pri ich historickej
a mediálnej reflexii spravidla chýbajú mená ľudí,
ktorí ich rozpútali, pretože sa neskôr sami stali ich
obeťami, alebo sa zaradili do prvého radu ich dô-
sledných kritikov. Zväčša sa bagatelizuje, či ob-
chádza antikomunistická hystéria v USA, ktorú
podnietil Joseph McCarthy a ktorá postihla mno-

hých popredných predstaviteľov vedy a kultúry,
najmä židovského pôvodu, takže kampaň bola
vlastne prejavom amerického antisemitizmu. 

O tom, kam odvtedy dospela medzinárodná si-
tuácia, svedčí skutočnosť, že britské médiá v ak-
tuálnom období označujú animované filmy pre deti
o Máši a medveďovi za nebezpečnú ruskú propa-
gandu a súčasť agresívnej hybridnej vojny vednej
priamo z Kremľa. To je už naozaj ťažké komentovať
aj pri mimoriadne veľkom zmysle pre humor.

Bez akýchkoľvek žartov však treba upriamiť po-
zornosť na líniu vojnových zločinov západnej pro-
veniencie od už spomínaných cez francúzske
a neskôr americké zverstvá vo Vietname až po
bombardovanie Juhoslávie členskými štátmi NATO,
pričom niektorí slovenskí intelektuáli sa vtedy
zmohli nanajvýš na kuloárne a marginálne pohor-
šovanie sa nad zničením mostov, ale počet nevin-
ných civilných ľudských obetí našu akademickú,
kultúrnu a mediálnu elitu nijako osobitne nevzru-
šoval. O politikoch, ktorí umožnili prelety bombar-
dérov ponad naše územie, škoda hovoriť.

V súčasnosti USA rozmiestňujú na hraniciach
Ruskej federácie v pobaltských republikách, v Gru-
zínsku a v iných štátoch rakety krátkeho a stred-
ného doletu, čo im umožňuje zaútočiť na Rusko bez
použitia interkontinentálnych balistických striel,
a teda bez automatizovaného ruského strategic-
kého odvetného úderu. Vie si niekto vôbec pred-
staviť, že by podobné zbraňové komplexy
inštalovala Moskva napríklad na Kube, v Mexiku či
v Kanade?

Slovenský politik, ktorý sa chváli tým, že zabez-
pečil integráciu Slovenska do NATO, teraz organi-
zuje protesty proti NATO. To by bolo priveľa už aj na
trojitého agenta Dušana Popova – Srba, ktorý pra-
coval pre Nemecko, Britániu a USA. Mimochodom
– práve on sa stal predobrazom Jamesa Bonda pre
spisovateľa Iana Fleminga, ktorý počas vojny pôso-
bil ako pobočník šéfa britskej námornej rozviedky,
pričom vojnové loďstvo bolo a je tradične najsilnej-
šia ozbrojená sila ostrovného impéria.

Ako bude vyzerať vystúpenie Británie z Európ-
skej únie, nielen vo vzťahu k Severnému Írsku
a k jeho hranici s Írskou republikou, ale aj vo
vzťahu k Gibraltáru, ktorý hraničí so Španielskom
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Slovensko stále neexistuje
PAVOL JANÍK

Počas Studenej vojny vládna rozhlasová stanica Hlas Ameriky vysielala spoločný československý pro-
gram. Londýnsky vládny rozhlas BBC uvádzal samostatné relácie – osobitne v češtine a v slovenčine, čo
bola tradícia ešte z obdobia 2. svetovej vojny, keď po zvučke VOLÁ LONDÝN v éteri vystupoval aj neskorší
československý minister zahraničia VLADIMÍR CLEMENTIS (pod pseudonymom Peter Hron), ktorého obe-
sili 3. 12. 1952 v Prahe. Preto ma prekvapilo, že BBC News 21. augusta 2018 uverejnila príspevok s ná-
zvom SOVIETSKA INVÁZIA 1968: ČESI STÁLE CÍTIA ZIMOMRIAVKY STUDENEJ VOJNY, veď titulok je dozaista
příznačnější, ako ktorákoľvek iná formulácia stratená niekde v texte.

Naznačenému profesionálnemu prístupu zodpovedá celý obsah pomerne rozsiahleho článku, v ktorom
sa používajú ako rovnoznačné pojmy SOVIETSKY a RUSKÝ či ČESKÝ a ČESKOSLOVENSKÝ, čo už hádam
s odstupom desaťročí naozaj vyvoláva dostatočný zmätok. Samozrejme – chýba vymenovanie ostatných
republík bývalého Sovietskeho zväzu, ale aj ďalších členských krajín vtedajšej Varšavskej zmluvy, ktoré
sa podieľali na invázii, lebo dnes už ide o horlivých členov NATO, prípadne o ešte zápalistejších uchád-
začov o členstvo v NATO. Nehovoriac o zamlčaní faktu, že na Operácii Dunaj sa odmietlo zúčastniť Ru-
munsko, ktorého prezidenta spolu s manželkou neskôr v rámci demokratizácie východnej Európy bez
súdneho procesu zastrelili 25. 12. 1989.

Vo vzťahu k Slovensku možno názov mediálneho produktu z dielne BBC interpretovať dvoma spôsobmi:
buď Slováci necítia zimomriavky Studenej vojny, alebo je Slovensko zanedbateľná entita, ktorá nestojí
za zmienku, hoci je spolu s Českou republikou nástupníckym štátom Československa od 1. 1. 1993, ďalej
je členom OSN od 19. 1. 1993, členom NATO od 29. 3. 2004, členom Európskej únie od 1. 5. 2004, členom
Schengenského priestoru od 21. 12. 2007 a členom Európskej menovej únie – eurozóny od 1. 1. 2009.

Áno, skutočné postavenie na medzinárodnej scéne sa nevytvára len formálnymi dokumentmi, ale aj
praktickou každodennou politikou, z ktorej je zrejmé, že Slovensko je ukážkovým príkladom poslušného
spojenca, ktorý nemá nijakú váhu a vážnosť, nijaké vlastné záujmy a je len vždy pripravený poskok, kto-
rého možno kedykoľvek využiť, zneužiť i ponížiť – bez akéhokoľvek rizika politických, hospodárskych či
aspoň diplomatických dôsledkov. Skresľovanie dejín teda očividne úspešne a nerušene pokračuje ďalej
– nielen v pochybných informačných nástrojoch, ale aj v pôsobení najvzorovejšej, najobjektívnejšej a na-
jdemokratickejšej mediálnej inštitúcie na svete, ktorou je BBC. Pravdaže – v naznačených súvislostiach
neočakávam nejakú reakciu zo strany slovenských oficiálnych miest, ktoré sú typickou reprezentáciou
bezvýznamnej a v podstate neexistujúcej krajiny.

Tristnú situáciu súčasného Slovenska – nad rámec témy tohto príspevku – ilustruje vyjadrenie jedného
z našich najvyšších ústavných činiteľov, ktorý ocenil, že sa Juhoslávia nezúčastnila na okupácii Česko-
slovenska, čo je naozaj hlboké nedorozumenie, keďže spomínaná balkánska federácia nikdy nebola čle-
nom Varšavskej zmluvy, patrila medzi nezúčastnené krajiny a vzťahy Východného bloku k nej boli podobné
ako ku kapitalistickým štátom, vrátane možností vycestovania bežných občanov, lebo cez ňu neraz emi-
grovali na Západ.

a to si naň navyše robí územné nároky? Bude môcť
Grécko, s ktorým máme spoločnú európsku menu,
niekedy splatiť svoje dlhy? A kto sa odváži žiadať,
a akou formou, splácanie závratných dlhov najsil-
nejšej ekonomiky na svete – Spojených štátov
amerických?

Keď už poukazujeme na zamlčiavané fakty, tak
pripomeňme, že všetky elektronické sociálne siete,
vrátane najrenomovanejších, vznikli s výdatnou
podporou vlády USA ako prostriedky globálneho

špicľovania, teda hromadného porušovania obči-
anskych práv a slobôd, pretože v bezprecedent-
nom rozsahu zasahujú do súkromia ľudí na celom
svete.

To sú podstatné otázky, ktoré premýšľajúcej
menšine kladie prax relativity zla a na ktoré nik
kompetentný nepozná odpovede. Nepremýšľajúcej
väčšine zatiaľ dlhodobo poskytujú intelektuálnu
narkózu všetky druhy médií, ktoré sú osvedčeným
a účinným nástrojom informačnej vojny.
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Výstupy, výstupky a vystúpenia
PAVOL JANÍK

Na najrozmanitejšie druhy umenia i pokles-
nutej zábavy sa v súčasnej slovenčine vzťa-
huje spoločné označenie šou biznis.
V minulosti sme odlišovali hodnotné diela
s náročnejším myšlienkovým posolstvom
a zložitejšou estetickou štruktúrou od lacných,
ľahkých a spravidla krátkych oddychových
žánrov, ktorým sa vravelo estráda. Dnes už asi
málokto vie, že pôvodný význam slova franc-
úzskej proveniencie pomenúval výstupok, teda
vyvýšenú dlážku v interiéroch i v exteriéroch,
čiže aj terasu či pódium. Pojem sa udomácnil
aj v iných slovanských jazykoch, vrátane ruš-
tiny, kde sa vníma najmä ako synonymum po-
pulárnej hudby.

Napriek tomu, že mám zmysel pre humor -
alebo práve preto, že ho mám - nedokážem
sledovať takmer nič z aktuálnej ponuky rela-
xačnej kultúry – počnúc tzv. komédiami a kon-
čiac nekonečným radom súťažných relácií,
ktoré sú zväčša jedna hlúpejšia ako druhá, pri-
čom tých prvých je viac. Jednoducho – byť te-
levíznym divákom vôbec nie je jednoduché,
najmä keď k tragickému obrazu úsmevných
programov prirátame takmer päťdesiatper-
centný podiel stupídnych a ustavične sa opa-
kujúci reklám, takže prepínaním jednotlivých
kanálov si vnímateľ nevdojak vyvára úplne novú
nezmyselnú zmes rôznorodých audiovizuálnych
útržkov.

V našej domácnosti k večernému rituálnemu
stereotypu tak chtiac-nechtiac patria ixkrát videné
filmy a seriály, v ktorých si nahrádzame reklamné
bloky zvyčajne úryvkami z dvoch či troch aspoň
trocha znesiteľných súťaží, ktoré úplne neurážajú
intelekt a vkus. O to zarážajúcejšie je potom pre-
kvapenie, keď sa v renomovanom cykle verejno-
právneho informačného kombinátu odrazu zjaví
tvrdenie, že v Sovietskom zväze bola zakázané zá-
padná populárna hudba, pričom úlohou súťažiacich
je vybrať si jednu z bizarných odpovedí, akým
spôsobom si Rusi pašovali hudbu zo zahraničia.

Po prvé – občania ZSSR mali väčšie problémy
vycestovať do cudziny, ako si z nej voziť hudbu. Po
druhé – celá populárna hudba v niekdajšom vý-
chodnom bloku v každej etape vývoja v podstate

zodpovedala celosvetovému vývoju, len rovnaké
teleso sa v angličtine volalo big band a u nás sa
nazývalo tanečný orchester. Od mojich stredoškol-
ských čias, ktoré sa začali v roku 1972, som mal
príležitosť niekoľkokrát navštíviť Moskvu a ďalšie
sovietske veľkomestá, preto môžem s absolútnou
spoľahlivosťou potvrdiť, že Rusi si vôbec nerobili
ťažkú hlavu z autorských práv, a ich štátny podnik
Melodia spokojne vydával za halierové (kopejkové)
ceny celé albumy západných interpretov – počnúc
britskou kapelou Beatles a nekončiac západone-
meckým duom Modern Talking. Nehovoriac o dru-
hej polovici 80. rokov 20. storočia, keď u nás
hosťovali sovietske divadlá s vlastnými rockovými
operami.

Naozaj si kladiem otázku, kam sa raz prepad-
neme pri nastúpenom trende masového ohlupova-
nia verejnosti mediálnou mašinériou, ktorá sa už
očividne nezastaví pred ničím.

21. 12. 2018
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Koncom čerstvo uplynulého roka v českom me-
diálnom prostredí opäť zarezonovala téma kľúčovej
úlohy posledného komunistického a zároveň pr-
vého demokratického federálneho premiéra Mari-
ána Čalfu, ktorý na úrade vlády, vtedy už
kontrolovanom západnými spravodajskými služ-
bami, v rozhovore medzi štyrmi očami s promi-
nentným disidentom Václavom Havlom dohodol
jeho urýchlené zvolenie za prezidenta ČSSR komu-
nistickým parlamentom.

Rodák z Trebišova bol v správnom
čase na správnom mieste a plne vy-
užil neopakovateľnú historickú prí-
ležitosť. Dodnes sa traduje jeho
mytologické tvrdenie, že nemal za
sebou nič len bielu či holú stenu. Už
dávnejšie som v tejto súvislosti ve-
rejne poznamenal, že mal za chrb-
tom 5 rokov Gorbačovovej
perestrojky, dohody Gorbačova
s prezidentom USA, zmeny režimu
v okolitých socialistických štátoch
atď. 

Samozrejme – svoju úlohu zohral
systém nacionálnej parity v najvyš-
ších funkciách, teda Čalfa ako Slo-
vák v pozícii federálneho premiéra
automaticky garantoval post prezi-
denta Václavovi Havlovi.  A naopak –
Alexandra Dubčeka z možnosti uchádzať sa o úrad
hlavy štátu vopred vylučoval na základe národnost-
nej príslušnosti. 

Nezanedbateľná bola Čalfova dlhoročná totalitná
skúsenosť, že členovia kolektívnych orgánov z čias
socializmu, vrátane poslancov Federálneho zhro-
maždenia, boli zvyknutí bez zaváhania rešpektovať
centralizmus, teda hlasovať za každý návrh auto-
ritatívne predložený zhora, v tomto prípade tým
mužom hore bol práve on sám, keďže ho do funk-
cie premiéra vymenoval odstupujúci prezident Gu-
stáv Husák.

Samostatnú výpovednú hodnotu má skutočnosť,
že počas doznievajúceho socializmu v zárodku ro-

kovaní predstaviteľov etablovanej moci a opozície
bezpečnostné otázky v budove úradu vlády už rie-
šili špecialisti z Dánska, čiže zahraniční odborníci
priamo či nepriamo napojení na Ústrednú spravo-
dajskú agentúru USA (Central Intelligence Agency
– CIA). To bola asi tá povestná biela stena, ktorá sa
traduje v kontexte celého nežného bájoslovia za-
matovej revolúcie.

Inou otázkou ostáva tragická nehoda Alexandra
Dubčeka s fatálnymi dôsledkami, ktorá zrejme na-

vždy zostane záhadná a neobjasnená, ale niet ni-
jakých pochybností, že Václav Havel by sa po
rozdelení Československa ocitol vo veľmi nepoho-
dlnej a krajne nepríjemnej pozícii, keby sa sloven-
ským prezidentom stal Alexander Dubček. Pri
akejkoľvek rýchlosti propagandistickej mašinérie
by totiž Václav Havel objektívne nemohol v dohľad-
nom čase na medzinárodnej scéne konkurovať ni-
ekdajšiemu prvému tajomníkovi Ústredného
výboru Komunistickej strany Československa,
ktorý sa po dvoch desaťročiach intenzívneho pôso-
benia západných médií stal celosvetovo uznáva-
ným symbolom demokratizácie z roku 1968.

30. 12. 2018

Dramatik Václav Havel 
v réžii Mariána Čalfu
PAVOL JANÍK
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Hrozí i Česku totalitní stát Orwella? 
O návrhu zákazu knihoven v USA
S KARLEM SÝSEM hovořila ALENA NOVOTNÁ

• Ve Spojených státech se rozproudila bouřlivá de-
bata o smyslu veřejných knihoven. Někteří aktivisté
tvrdí, že jsou příliš nákladné a měly by se zrušit.
Všechny knihy by se měly převést do virtuální po-
doby, protože to je praktičtější. Co si o tom myslíte?

Začíná to virtuálními knihami a končí virtuální
realitou. Současní vodiči loutek nepotřebují čte-
náře. Kdo nečte, ten nezlobí. Nejvýše je ceněn
mistr grilovaček, zejména dokáže-li ugrilovat
mozek.  Nakonec bude reálná pouze smrt.

• Není lehčí virtuální knihovny kontrolovat?
Anebo je zkrátka potom snazší „politicky ne-
vhodné" knihy zničit, když neexistuje hmotný
exemplář? Nejde právě o to?

Památky starověku byly z kamene a přežily do
našich časů. Victor Hugo se v románu Chrám
Matky Boží v Paříži obával, že kniha zabije kated-
rálu. Nestalo se tak. Katedrála žila s knihou v přá-
telské symbióze. Jenže v Hugově době se ještě
vášnivě četlo.

Říká se, že papír snese vše, ale jak víme z knihy
Raye Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita, při určité
teplotě shoří. Kniha vyšla v roce 1953 a tehdy se
v USA ještě našli lidé, kteří navzdory hrozícím tres-
tům „nevhodné" knihy zachraňovali před paliči.

Papír shoří, ale myšlenky odolají. Dnešní civili-
zace je založena na elektronickém uchovávání dat,
tedy i románů a básní. Tato data lze snadno, do-
konce i bezděčně smazat. Můžeme se tedy až příliš
snadno vrátit do doby, kdy se tlupa pravěkých an-
alfabetů sesedla kolem ohně, aby vyslechla bás-
níka zahaleného do kožešiny, který jim vyprávěl
o Ithace, o Ráji, o zavraždění Ábela Kainem. Nebo
Kaina Ábelem? Stačil jen malý výpadek paměti
a historie se ubírala jinudy.

• Neobáváte se, že podobný trend přijde také do
České republiky?

On už tady dávno je. Není to trend, nýbrž virus,
který vyžere z hlavy pravdu a lásku a nahradí je re-
klamním spotem.

• Jak může rušení knihoven ovlivnit celkovou
vzdělanost společnosti. Jinými slovy, nebude bez
knihoven mezi námi víc hlupáků?

Ale o to právě jde: hlupákům se snáze vládne.
Na povel Nejvyššího Webmastera se všichni po-

slušní majitelé mobilů, tabletů a čteček seběhnou
k jámě Posledního soudu a na povel se do ní vrh-
nou.

• Jak se stavíte k elektronickým knihám? Do-
kážete si představit, že čtete pouze virtuální knihy?

V Čechách se říká, že komu karty v ruce šustí,
toho pánbůh neopustí. Šustot obraceného papíru
ničím nenahradíš. I nejzatvrzelejší elektroničtí nar-
komani chtějí vidět své myšlenky vytištěné. Ales-
poň zatím.

Kniha je posvátný objekt, lze v ní listovat do-
předu i zpátky, laskat se s papírem, obdivovat se
grafické úpravě. I analfabet se s knihou polaská,
i když ji drží vzhůru nohama.

Kniha je nejpřirozenější kultovní předmět a nelze
ji nahradit. Umělý svit malé i velké obrazovky je
elektronicky podlepená prázdnota.

26. 7. 2018
Sputniknews.com

Pátek nešťastný je den
KAREL SÝS

České manipulační prostředky se předhánějí
v akci Black Friday. Kromě odkazu na černou
magii, kterou využívají i prodejci mobilů, jedná se
o zneužití památky černého pátku 25. října 1929.
Pád akcií na newyorské burze odstartoval velkou
hospodářskou krizi, jež připravila o majetek
i o práci miliony lidí po celém světě.

Kolik cynismu je třeba, aby se tato celoplane-
tární tragédie stala záminkou pro vyvolání předvá-
noční nákupní horečky? A navíc v angličtině, aby
pokynu porozuměla i mládež, která už pomalu češ-
tinu přestává ovládat?

Ale co jiného je možné čekat ve státě, v němž
zelený skřet Alzy příšerným hlasem nestoudně hu-
láká na zdebilnělý národ, který je odsouzen k utrá-
cení. Utrácet, utrácet, utrácet…

Co čekat, když z první stánky Metra vykřikuje ti-
tulek: „Větší prsa a kulatý zadek. Vánoce jsou tu!“

To asi letos genderově zmatenému Ježíškovi vy-
rostou kozy a pro potěchu homosexuálů se mu za-
kulatí prdel!

28. 11. 2018
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Bourat či nebourat, to je oč tu běží
KAREL SÝS

Plátkové Metro referuje o Libeňském mostu: „V období československé normalizace se počítalo s tím,
že Libeňský most bude stržen a postaví se nový a širší most podle sovětského vzoru. Ten měl pojmout
větší množství automobilů.“

Komanči nám chtěli svou nenechavou prackou šáhnout na kubismus!
Ale jen o pár odstavců dál se dočteme:
„Nový most má být širší.“ Tentokrát ovšem širší podle vzoru Brooklynského mostu!
U článku se skví fotografie: „Lidé a aktivisté tancovali v úterý na mostě tanec haka.“ (Titulek je divný.

Aktivisté snad nejsou lidé?)
Opravdu, to je přesně to, co most potřebuje. Češi rádi tancujou na vlastních hrobech. A návdavkem se

pobaví. Sranda neurazí, ale objížďku nezařídí. Zvláště když „na konkrétní návrhy objízdných tras je zatím
podle radních příliš brzy… Náhradní spojení není zatím žádným způsobem řešeno“.

Nedaleký Hlávkův most je na tom taky špatně. Inu, kradlo se, kradlo, ale neopravovalo. („Faktem zů-
stává, že Libeňský most nebyl nikdy opravován.“) Žilo se z komoušské podstaty. Jak autor článku beze-
lstně prozrazuje: „V případě, že by musela být doprava na něm (rozuměj na Hlávkově mostu) zastavena,
může ji alternovat trasa metra C mezi stanicemi Vltavská a Florenc.“

Trasa metra C nemůže Hlávkův most alternovat, funguje už od „československé normalizace“, alter-
novat může jen něco nebo někdo, co nebo kdo jaksi zaskakuje odjinud.

A tak na rozsýpajících se pražských mostech může bezpečně růst jedině rozmarýna. Propánakrále,
bez Husákových dětí by pražskou dopravu provozovala leda koňka! 26. 4. 2018

I jinak objektivní Stanislav Kužel při vzpomínce na
prvního československého kosmonauta Remka si ne-
odpustí: „V roce 1976 byl zahájen výběr kandidátů na
kosmický let a – jak jinak než podle sovětského vzoru
– z řad pilotů nadzvukových stíhaček.“

Správně měl napsat podle amerického vzoru, neboť
jak Virgil Grissom, tak John Glenn a další astronauti
byli zprvu piloty nadzvukových stíhaček.

Martin Daneš, sám sebe trefně a pravdivě nazývající
„kavárenským povalečem“, se v Metru v článku Rudí
investoři raduje nad zatím nejasným případem čínské
firmy CEFC. Prý jen údajně nám Čína pomůže k rozvoji:
„Lámal jsem si hlavu nad tím, jak nám prospějí čínské
nákupy podílů v prosperujících firmách… O tom, že
v nich nějaký užitek pro sebe vidí Číňané, není pochyb.
Zítra možná zjistíme, že Pivovary Lobkowicz a fotba-
lovou Slavii vlastní čínský stát, respektive Komunis-
tická strana Číny. SK Slavia už rudou pěticípou hvězdu
ve znaku má, v případě znaku Pivovaru Lobkowicz po-
stačí dát ji namísto knížecí koruny.“

Kdyby šlo jen o pivo a o fotbal! Rozkradení státu
a rozprodání prosperujících podniků nekomunistickým

státům a firmám mu
nevadí, smutný osud
Škodovky, Tatry, Pra-
govky atd. ani ne-
zmiňuje.

Inu, Česko je
hezké, ale už není
české! I voly ode-
slané do Němec mu-
síme zdanit. Snad ještě vzduch smíme dýchat, aniž
bychom si to museli nechat schválit v Bruselu.

V těchto dnech má televize i rozhlas plnou hubuT. G.
Masaryka a jeho demokracie, kterou je prý třeba chrá-
nit. A ba že je!

Neboť dosud jakžtakž naše země se propadá do fa-
šismu, v němž není radno ani nechat se zvolit prezi-
dentem, předsedou vlády, šéfem parlamentní komise,
nebo jen členem Rady ČTK…

Zmajdanovatělá ulice rozhoduje, v Čechách i na
kdysi bratrském Slovensku.

Ještě hořící pochodně a už jen „Vlajko vzhůru“!
7. 3. 2018

Lež a nenávist
KAREL SÝS
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Syrsko-ruské vítězství je jediný způsob,
jak pomstít izraelsko-francouzské údery
TONY CARTALUCCI

Západní a ruské mediální zdroje oznámily, že 17.
září došlo k údajnému společnému útoku izraelsko-
francouzských sil na Sýrii. Tohoto útoku se zúčast-
nily izraelské válečné letouny a francouzské
fregaty, operující ve Středozemním moři u pobřeží
Sýrie. Během útoku zmizel z radarů ruský prů-
zkumný letoun Il-20 se 14 členy posádky na palubě.

Útok okamžitě přiměl komentátory, analytiky
a odborníky k tomu, aby se dožadovali okamžité
odplaty vůči nevyprovokované vojenské agresi,
a navíc varovali před tím, že pokud Rusko nezare-
aguje, bude vypadat jako slabé. Někteří komentá-
toři dokonce vyzvali ruského prezidenta Vladimira
Putina, aby rezignoval.

Není to první provokace
Přesto útok připomíná sestřelení ruského bojo-

vého letounu Tureckem v roce 2015 - po němž se
objevily podobné výzvy k odvetným opatřením,
společně s obdobným odsouzením Ruska, že je
„slabé“. A přesto se vytrvalý a metodický přístup
Ruska (od roku 2015) v rámci pomoci Sýrii v zá-
stupné válce s USA-NATO-GCC (Rada pro spolu-
práci arabských států v Zálivu) a Izraelem
mnohonásobně vyplatil.

Rusko později pomohlo Sýrii při znovudobytí
Aleppa na severu země. Palmýra byla také znovu-
dobyta a očištěna od tzv. Islámského státu, který
se zformoval v Sýrii a Iráku (ISIS) - Homs, Hamá,
Východní Ghúta a Daraá na jihu země byly také vy-
svobozeny - takže prakticky celé území západně
od Eufratu se dostalo pod kontrolu Damašku.

Ve skutečnosti Rusko a jeho spojenci dosáhli
téměř úplného vítězství, přičemž ignorovali četné
provokace ze strany USA-NATO-GCC a Izraele,
a prostě se jen zaměřili na úkol, který spočíval
v systematické obnově bezpečnosti a stability ná-
roda, který se potýkal s mnoha konflikty.

Syrské síly, podporované Ruskem, jsou nyní při-
praveny poblíž Idlibu. Rovnováha sil, která byla
dosud vychýlená, se nyní změnila ve prospěch Da-
mašku, takže dokonce i Turecko začalo s Ruskem
vyjednávat ohledně posledního zbývajícího území,
které je dosud v držení zástupných sil Západu.

Realita západních provokací
Sýrie a její spojenci vyhrávali tuto proxy válku

pro budoucnost národa ještě před tím, než Izrael
a Francie zaútočily, a stále ji vyhrávají v důsledku
společného útoku. Sýrie přestála stovky takových
útoků - velkých i malých - během posledních 7 let.

Izraelské válečné letouny operovaly na dálku za
použití distančních (standoff) zbraní. Francouzské
rakety, které byly vypáleny z fregat, také předsta-
vují distanční strategii, vyhýbající se riziku přeletů
nad územím Sýrie, kde by je mohla zaměřit nebo
sestřelit vzdušná obrana Sýrie.

Moderní válečná doktrína připouští, že válku
nelze vyhrát jen za pomoci vzdušných sil. To zna-
mená, že samotné bojové lety, vykonávané nad ná-
rodem, jenž byl vytýčen jako cíl, nemohou
dosáhnout vítězství bez pozemních sil, které ze-
zdola koordinují vzdušné síly. Jestliže není možné,
aby samotné vzdušné síly dosáhly vítězství, potom
je úsilí distančních vzdušných sil dosáhnout vítěz-
ství ještě zbytečnější.

Možná existuje ještě další motiv, který stojí v po-
zadí mnohonásobných útoků Západu. Moderní elek-
tronická válka zahrnuje detekci a bránění systémům
protivzdušné obrany. Pokaždé, když je aktivován
systém protivzdušné obrany, lze zjistit jeho polohu
a vlastnosti. I když jsou systémy protivzdušné
obrany mobilní, informace, které jsou poskytnuty
během provokace ve snaze odhalit a vypálit na cíle,
jsou pro vojenské plánování neocenitelné.

Kdyby mělo Rusko nasadit během provokací nej-
složitější systémy protivzdušné obrany, poskytlo by
tak Západu kompletní obraz jak své technologie
obecně, tak rozmístění obranných systémů speciálně
v Sýrii, a pokud by se měl potom Západ rozhodnout,
že provede rozhodující vzdušný úder v plném roz-
sahu, mohl by to udělat mnohem efektivněji.

Přesně tohle se Spojeným státům podařilo
v roce 1990 během operace Pouštní bouře, když
čelily hrozivé vzdušné obraně Iráku. Počáteční
vzdušné akci předcházelo použití zhruba 40 dronů
40 BQM-74C jako terčů, které posloužily jako lest,
neboť irácká letecká obrana aktivovala zařízení,
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které stále monitoroval americký letoun pro radio-
elektronický boj, letící podél irácko-saúdské hra-
nice. To, že USA tehdy překonaly vzdušnou obranu
Iráku, lze připisovat spíše odhalení rozmístění irác-
kých protivzdušných systémů a zjištění jejich cha-
rakteristik, než nějaké „tajné“ technologii.

Vzhledem k tomu, že proti Sýrii byly provedeny
stovky provokací, můžeme předpokládat, že někde
mezi nimi došlo k vážným pokusům o elektronické
monitorování a průzkum. Můžeme také předpoklá-
dat, že kompetentní ruské vojenské velení si toho
bylo vědomo a přijalo patřičná opatření k tomu, aby
zabezpečilo rozmístění a schopnosti hlavních
systémů protivzdušné obrany do té doby, dokud je-
jich odhalení nebude nezbytně nutné.

Nejlepší pomstou bude
vítězství nad aliancí NATO

Je těžké se smířit se sestřeleným syrským a rus-
kým letadlem nebo oběťmi na straně syrských jed-
notek a jejich spojenců na bojišti, aniž by člověk
neměl touhu po okamžité odplatě. Přesto je nutné
mít na paměti, že okamžitá pomsta zřídkakdy dobře
slouží dlouhodobým strategiím, vedoucím k vítězství.

Starověký čínský válečník a stratég Sun Zi ve
svém nadčasovém pojednání “Umění války“ varoval
současné i budoucí generály před nebezpečím pod-
lehnutí emocím na úkor zdravé strategie. Uvedl:

- Nepřesouvejte se, dokud neuvidíte výhodu; ne-
používejte své vojáky, ledaže byste tím něco zís-
kali; nebojujte, dokud nebude pozice kritická.

- Žádný vládce by neměl posílat své vojáky na
bitevní pole jen proto, aby rozehnal svou zasmuši-
lost; žádný generál by neměl vést bitvu jednoduše
z uraženosti.

- Pokud je to kvůli vaší výhodě, učiňte krok ku-
předu; pokud ne, zůstaňte tam, kde jste.

- Hněv se může za čas změnit na radost; rozmr-
zelost může být vystřídána spokojeností.

- Ale království, které bylo jednou zničeno, ne-
může být nikdy znovu oživeno; ani mrtví nemohou
být znovu přivedeni k životu.

- Osvícený vládce je proto opatrný, a dobrý ge-
nerál je zcela obezřetný. To je způsob, jak uchovat
zemi v míru, a nedotčenou armádou.

Pro Rusko by to nebyla výhoda, kdyby potopilo
francouzské fregaty nebo odhalilo kompletní
schopnosti systémů protivzdušné obrany při se-
střelení hrstky izraelských bojových letounů, aby
uspokojilo choutky veřejnosti po okamžité pomstě,

nebo ochránilo neexistující představy o ruské ne-
porazitelnosti.

Místo toho je pro Rusko výhodou jednoduše vy-
hrát tuto proxy válku v Sýrii. Stejně jako v roce 2015
- kdy bylo Rusko vyzýváno k tomu, aby okamžité
pomstilo ruský válečný letoun, který Turecko se-
střelilo - Sýrie, Rusko a Írán budou pokračovat po-
malu a metodicky, aby zabezpečili území Sýrie před
zahraničními zástupnými silami, které se snaží roz-
dělit a zničit zemi, vpadnout do Íránu, a které by se
nakonec snažily dostat i do jižního Ruska.

Pomstít mnohočetné provokace je mnohem
méně důležité, než celkové vítězství v Sýrii. V sázce
je osud Sýrie jako národa, íránská bezpečnost
a stabilita coby výsledek, a dokonce i sebezacho-
vání Ruska. Úžasná zodpovědnost těch, kteří na-
plánovali a dosáhli postupného vítězství Sýrie nad
zástupnými silami - které jsou podporovanými nej-
většími a nejsilnějšími ekonomikami a vojenskými

silami na Zemi - by mohla být výrazně podpořena
veřejností, která je schopná chápat rozdíly mezi
krátkodobým uspokojením a dlouhodobým úspě-
chem, a také fakt, že ti prvně jmenovaní zcela jistě
a bezhlavě ohrožují ty posledně jmenované.

Největší možnou „pomstou“, která může být vy-
konána proti těm, kteří vyvolali tuto válku proti syr-
skému lidu, je jejich absolutní a úplná porážka.

Komentář Syrian-Russian Victory Only Way to
Avenge Israeli-French Strikes vyšel 19. 9. 2018 na
Global Research. 

Překlad Zvědavec. 24. 9. 2018
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Bude Putinova politika ústupků úspěšná?
PAUL CRAIG ROBERTS

Projev ruského prezidenta Vladimira Putina na ne-
dávné Mezinárodní ekonomické konferenci v Petro-
hradě ukazuje, že ruskou vládu si podmanila
neoliberální ekonomická politika. Putin obhajoval glo-
balismus a volný obchod, a varoval, že v důsledku roz-
padu globálního systému nastane krize.

Ve skutečnosti je krize výsledkem globalismu a ne-
oliberální ekonomiky. Pro Rusko znamená neoliberální
ekonomika jak ekonomickou, tak politickou krizi.

Neoliberální ekonomika vytváří domácí ekonomic-
kou krizi, protože odklání zaměstnanost ve vysoce
produktivních a velmi ceněných činnostech, zahrnují-
cích výrobní a obchodovatelné odborné dovednosti
(např. softwarové inženýrství), od vyspělých ekonomik
(např. USA, Velká Británie a Evropa) k ekonomikám
s mnohem nižšími platy. Neoliberální ekonomika je
také základem pro finanční proces, který odvádí eko-
nomický přebytek ze skutečných investic do dluhové
služby. Společně tyto ničivé dopady neoliberální eko-
nomiky zabíjejí ekonomický růst. Jen se podívejte na
praxi západního světa v 21. století, která nevykazuje
žádný růst. Růst se omezil na ceny finančních aktiv,
zatímco dobře placená zaměstnání mizí.

Problém nespočívá jen v tom, že neoliberální eko-
nomika je prostředkem k finančnímu procesu a zni-
čení populace ve prospěch oligarchů a globálních
korporací. Větší problém spočívá v tom, že ruská vláda
věří v neoliberální ekonomiku, což znemožňuje Rusku
čelit tlaku Washingtonu. Rusko nemůže čelit Washing-
tonu, ani Izraeli, protože vláda se domnívá, že ekono-
mický úspěch Ruska závisí na integraci do západního
ekonomického systému. Aby si Rusko nechalo dveře
otevřené, neustále akceptuje provokace, které však
vyvolávají další provokace. Existují situace, kdy je to
státnické a chvályhodné, ale ne v této situaci, protože
krize přesahuje ekonomiku. Putinovu opatrnou diplo-
macii vnímá Washington jako slabost. Neokonzerva-
tivci, kteří řídí americkou vládu, jsou zavázáni
americké hegemonii. Jejich arogance již překročila
všechny limity. Pokaždé, když jsou svědky toho, že
Putin couvne, jsou ještě silněji přesvědčení o tom, že
když více přitlačí na Rusko, podrobí si jej.

Například neokonzervativci chápou Putinův odstup
v souvislosti s raketovým útokem na Sýrii, který nařídil
Trump (útok, založený na očividné falešné události),
tím způsobem, že na to Putin „nemá nervy“. To, že

Putin akceptoval útok Washingtonu, velmi poškodilo
důvěryhodnost Ruska v očích washingtonských neo-
konzervativců. Chápali to tak, že Putin akceptoval útok
na spojence, na jehož obranu Rusko poskytlo ozbro-
jené síly. Jaký je tedy smysl v tom, že Rusko vyčistí
Sýrii od Amerikou podporovaných džihádistů, a pak
dovolí Washingtonu a Izraeli, aby napadly Sýrii?

Vysvětluji si Putinův odstup jako jeho hazardní hru,
která by mohla vést k tomu, že agrese Washingtonu
rozbije washingtonské evropské impérium, pokud
Rusko neuplatní sílu takovým způsobem, který by Ev-
ropany vystrašil. Jinými slovy, Putin se chová opatrně,
nikoli ukvapeně či zbrkle. To je obdivuhodné, zvláště
když Putin disponuje super zbraněmi, proti nimž Západ
nemá žádnou obranu.

Znepokojuje mě, co se stane, pokud se to, na co
Putin sází, nevyplatí, a v důsledku Putinovy zdrženli-
vosti budou neokonzervativci přesvědčení, že Rusko
může být zastrašováním dohnáno k podřízenosti. Ne-
myslím si, že Rusko může být dohnáno k podřízenosti,
ale neokonzervativci zaženou Rusko do kouta, a Rusko
bude přinuceno buď bojovat, nebo se vzdát. Rusko se
rozhodne pro boj, a to bude konec pro nás všechny.

Jinak řečeno, pokud Putinova obdivuhodná strate-
gie selže, neokonzervativci, kteří jsou mnohem na-
myšlenější a arogantnější, než byl Adolf Hitler, když
nechal Wehrmacht napochodovat do Ruska, popostrčí
Rusko na pokraj války.

Proto navrhuji jinou strategii, která by spočívala
v tom, že si Vladimir Putin „dupne“. Například by mohl
zastavit příliš povolné útoky USA a Izraele na Sýrii. Tyto
útoky jsou podle mezinárodního práva nezákonné.
Podle Norimberských zásad, které zavedly samotné
Spojené státy, to jsou činy válečných zločinců. Putin
by mohl dodat Sýrii systém protiraketové obrany S-
300, avšak na žádost Washingtonu a Izraele Putin ne-
dodržel smlouvu, což je pro neokonzervativce další
příklad toho, že Putin na to „nemá nervy“. A právě toto
nesprávné pochopení žene Washington k dalším pro-
vokacím. Tato strategie - že si Putin „dupne“ - však
s sebou nese nebezpečí, že se Evropané zaleknou
ruské agresivity, neboť tak by to prezentovala zapro-
daná západní média. Nicméně tato strategie s sebou
nenese riziko, že by arogantní neokonzervativci pova-
žovali Putina za slabocha. Mohlo by to pozitivně zapů-
sobit na Washington a zatlačit jej zpět do doby, kdy

56

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_04_2018_LIPA  14.02.19  19:08  Stránka 56



57

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

USA respektovaly Sovětský svaz. Na Evropu by to
mohlo zapůsobit tak, že by si uvědomila, že konflikt,
který Washington iniciuje, je to, co ohrožuje Evropu,
a nikoli hrozba z Ruska.

Existuje jasný důkaz, že neokonzervativci berou
Rusko pouze jako krátkodobou překážku pro americ-
kou světovou hegemonii. Pokusme se zauvažovat
o některých důkazech ve prospěch Putinovy diploma-
tické strategie. Francouzského prezidenta Macrona,
washingtonskou loutku, který má francouzské vojsko
v té části Sýrie, kterou okupují USA, vychválila televizní
stanice RT (Russia Today) za to, že na Petrohradském
mezinárodním ekonomickém fóru vystoupil s poslá-
ním „udržet Rusko v evropské rodině“.

Rozchází se Macron, který má francouzské vojáky
v Sýrii (okupovanou Spojenými státy), s Washingto-
nem, nebo si pohrává s Putinem tím způsobem, že ho
podporuje v jeho přesvědčení, že Evropa se
odtrhne od Washingtonu a přivítá Rusko ve
„společném evropském domově“, čímž vyvolá
více ústupků od Putina. Je ruské vládě na-
mlouváno, aby dělala více ústupků a přijímala
další žádosti, které slouží agendě Washing-
tonu a Izraele místo Ruska a jeho spojenců?
Naposledy Washington žádal o to, aby Putin
pobídl Írán ke stažení vojenských kontingentů
ze Sýrie. Putin tak učinil, avšak Irán to stejně
odmítl na základě toho, že na rozdíl od USA,
Francie a Washingtonem podporovaných žol-
dáckých džihádistů je Írán v Sýrii na žádost Sýrie
oprávněně. Výsledkem je, že Washingtonu a Izraeli, ne-
ustále útočícím na Sýrii, se podařilo vytvořit napětí
mezi Ruskem a Íránem. 

Aby Putin zabránil rozporu s potřebným spojencem,
mohl místo toho říci Washingtonu, že Rusko a Írán se
stáhnou ze Sýrie až poté, co Washington odvolá vo-
jenské síly, které jsou v Sýrii. Washington rychle využil
tento rozkol a informoval Putina, že Washington nes-
chvaluje, aby Rusko dodrželo smlouvu a dodalo prou-
dové stíhačky a systém protivzdušné obrany S-300 do
Íránu. Pokud Putin opět vyhoví této žádosti Washing-
tonu, bude pro USA a Izrael mnohem jednodušší zaú-
točit na Írán. Washington tedy opět vyhrál. Rozepře
mezi Ruskem a Íránem způsobila, že Írán je nyní zra-
nitelnější vůči americkému vojenskému útoku, o němž
se řada komentátorů domnívá, že přípravy jsou již
v chodu. Pokud bude destabilizován Írán, bude snad-
nější destabilizovat Rusko.

Co Putina opětovně přimělo k tomu, aby souhlasil
s Washingtonem? To, že Washington a Izrael opět vy-

hrožovaly Sýrii. Washington informoval 28. května syr-
skou vládu, že pokud se pokusí vyčistit město Dará od
zahraničních útočníků, kteří s podporou Washingtonu
okupují syrské území, Sýrie obdrží od Washingtonu
„tvrdou odpověď“. Izrael informoval Sýrii o tom, že
Sýrii není povoleno používat systém protivzdušné
obrany k ochraně svého území před izraelskými leta-
dly, která operují na území Sýrie. Jinými slovy, Was-
hington a Izrael odměnily Putinův ústupek tím, že
zakázaly Sýrii, aby se bránila.

Neokonzervativní režim Washingtonu je přesvěd-
čen, že dostal Putina do „ustupujícího modu“, a že
bude dokonce schopen vyjednat stažení Ruska ze
Sýrie. Pokud k tomu dojde, Washington znovu zahájí
válku s cílem svrhnout syrskou vládu.

S tím, jak Rusko ustupuje, Putin může očekávat
Washingtonem nařízený útok ze strany Ukrajiny na se-

paratistické ruské republiky, které Rusko nechalo na
holičkách, a také Washingtonem organizované útoky
ISIS na Rusko prostřednictvím bývalých sovětských
republik ve střední Asii.  K ukrajinskému útoku by
mohlo dojít během Mistrovství světa ve fotbale, kdy se
ruská vláda zaměří na prestiž pořádat mistrovství, a ni-
koli na zahraniční politiku.

Když bude Rusko začleněno do západní ekonomiky,
bude z něj vazalský stát.

Ale prozatím Rusko slaví a poukazuje na velkou
účast na Petrohradském fóru, včetně poslání fran-
couzského prezidenta, jako důkaz toho, že Rusko není
izolované, a doufá, že získá další prestiž pořádáním
Mistrovství světa.

Možná, že si někdo z ruské vlády vzpomene, že
právě v době, kdy se Rusko koncentrovalo na olym-
pijské hry v Soči, se Ukrajina dostala do spárů Was-
hingtonu.

Komentář Will Putin’s Policy of Concession Su-
cceed? vyšel 29. 5. 2018 na ICH. 

1. 6. 2018 Překlad Zvědavec.
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Roční rozpočet US vojensko-bezpečnostního
komplexu činí tisíc miliard dolarů – čili jeden bilion.
Tato obrovská suma peněz se pro komplex shro-
mažďuje tak, že každému občanovi USA se z kapsy
vytáhne určitá peněžní částka, kterou by on, sa-
mozřejmě, využil pro věc pro sebe potřebnou, na
kterou mu ovšem po onom provětrání kapsy kom-
plexem už peníze nezbudou.

Ale zpět k rozpočtu komplexu ve výši jednoho
bilionu dolarů. K ospravedlnění tak fantastické
sumy na zbrojní výdaje je třeba nepřítele. Nu a vo-
jensko-bezpečnostní komplex USA, média a poli-
tikové rozhodli, že tímto nepřítelem bude Rusko.
A proto tento komplex a jeho političtí a mediální
agenti nedovolí Trumpovi vztah s Ruskem norma-
lizovat. Aby prezidentu Trumpovi znemožnil nebez-
pečné napětí, Washingtonem vyprovokované,
snížit, zorganizoval vojensko-bezpečnostní kom-
plex prokázaný podvod Russiagate, kterému však
mnozí díky jeho vytrvalému opakování uvěřili.
A aby toho nebylo málo, zaranžoval komplex v po-
sledních dnech i falešnou obžalobu 12 ruských ob-
čanů a navíc i zatčení další ruské občanky Marie
Butinové.

Vojensko-bezpečnostní komplex, jednající ru-
kama i ústy politiků a presstitutek, jež řídí, převrátil
každodenní povinnost prezidenta zmírňovat mezi-
národní napětí, jež by mohlo vést k nukleární válce,
v těžký zločin. Prezident Trump byl nařknut ze
zrady za to, že se pokusil udržet mír. Člověk nese-
známen s okolnostmi by to mohl považovat za
hloupé i směšné zároveň, ale jak dokazuje Finian
Cunningham, nestalo se nic menšího než to, že
prezident Trump byl občanům USA představen jako
zrádný nepřítel Ameriky. Prožíváme dnes štvanici
nevídaných rozměrů a vojensko-bezpečnostní
komplex zahajuje svůj puč proti zvolenému prezi-
dentu Spojených států.

V roce 1961 ve svém posledním prezidentském
projevu k americké veřejnosti prohlásil Dwight Ei-
senhower, že vojensko-průmyslový komplex USA
je pro americkou demokracii hrozbou. Nevyšla

z úst amerických prezidentů ještě nikdy pravdivější
slova, než byla tato vyřčená.

Brzy poté zavraždil vojensko-průmyslový kom-
plex prezidenta J. F. Kennedyho za to, že společně
se sovětským vůdcem Nikitou S. Chruščovem usi-
loval o mír, a aby se zbavil prezidenta Richarda Ni-
xona, který se Sověty uzavřel několik
odzbrojovacích dohod a otevřel i vztahy s Čínou,
nastrojil ve spolupráci s deníkem Washington Post
krizi Watergate, jež vedla až k Nixonově rezignaci.
Nu a dnes tento vojensko-bezpečnostní komplex
otevřeně iniciuje štvanici na prezidenta D. Trumpa.
Jestliže štvanice uspěje, což je pravděpodobné,
stane se Amerika totálním diktátorským státem, ve
kterém všechny nezávislé hlasy umlknou.

O koho se může v této situaci Trump opřít? Ni-
koliv o svou politickou stranu. Nikoliv o svou vlastní
vládu. Nikoliv o Evropu. Nikoliv o tajné služby. Ni-
koliv o Pentagon a nikoliv o neinformovaný ame-
rický lid. Má za sebou jen „odrbance“, kteří ovšem
nejsou zorganizováni a po odstranění Trumpa je
čeká potrestání.

Při pachtění za dohodou s Washingtonem buší
Vladimír Putin se Sergejem Lavrovem hlavami do
kamenné zdi, a dříve nebo později si to budou
muset uvědomit. A teprve až si to uvědomí, po-
chopí, že jejich jedinou možností je buď válka, nebo
ruce vysoko zdvižené nad hlavou.

www.paulcraigroberts.org/2018/07/19/the-co-
ming-coup-to-overthrow-president-trump-sedi-
tion-at-the-highest-levels/

20. 7. 2018 
Překlad Lubomír Man

Tah ke svržení prezidenta Trumpa
– hon vrcholí
PAUL CRAIG ROBERTS
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Ruská armáda Putinovu omluvu či vysvětlení iz-
raelského zabití 15 příslušníků ruského leteckého
personálu za své nepřijala. Armáda ví přesně, co
se stalo, a neváhala zradu či podraz - kterého se
Izrael dopustil, když zneužil naivní a lehkověrné
důvěry ruské vlády v izraelské dobré úmysly -
věrně popsat.

Člověk se nemůže nekompetenci Putinových ne-
vojenských poradců ve věcech zahraniční politiky
dost vynadivit. Zřejmě se mezi nimi nenachází
nikdo, kdo by si byl vědom faktu, že JEDINÝM dů-
vodem falešné washingtonské „války proti teroru“
je vyčistit Střední východ od všech vlád, které stojí
v cestě izraelské expanzi. Izrael má především zá-
lusk na jižní Libanon s jeho vodními zdroji, a chce
za prvé vyřadit ze hry hnutí Hizballáh, které zatím
sám porazit nedokázal, a za druhé, touží s washing-
tonskou pomocí uvrhnout Sýrii a Irán do stejného
chaosu, do kterého už Washington sám uvrhl Irák
a Libyi. Nu, a až se Sýrie a Irán v tom chaosu ocit-
nou, nebude už nikoho, kdo by Hizballáh zásoboval
– a Izrael bude mít cestu do Libanonu otevřenou.

Cožpak Rusko ještě nepochopilo, že „teroristé“
jsou washingtonskými operativci? Samozřejmě,
Washington předstírá, že někteří z těchto „tero-
ristů“ jsou „demokratičtí rebelové“, stojící v opo-
zici proti „syrskému diktátorovi“. Ale všichni
žoldáci ostatní jsou prý „teroristy“, jejichž přítom-
nost na syrském území ospravedlňuje USA k tomu,
aby zde v zájmu svého boje „proti terorizmu“ udr-
žovala své vlastní bojové jednotky. Což je samo-
zřejmě výmluva, která prokázala svou faleš, když
Washington v nedávném období utvořil obranný štít
kolem posledních bojových sil Al-Kajdy, Al-Nusry
a Státu Izrael.

Američtí neokonzervativci - většinou sionisté, co
nejúžeji spojeni s Benjaminem Netanjahuem -
zformovali svoji doktrínu světové hegemonie. Tato
doktrína „americké výjimečnosti“ je zástěrkou, za
níž se schovává skutečnost, že Washington na
Středním východě funguje jako izraelský slouha.

Bohužel jsou však všechna tato zřejmá a pře-
hledná fakta pod úrovní chápání Putinových nevo-
jenských poradců.

Nicméně se (proxy)izraelské zabití ruských letců
stalo tak nestravitelným soustem, že přimělo Pu-

tina ctít dohodu se Sýrií a během 14 dnů jí dodat
obranný protiletecký systém S-300, který už Sýrie
sice zaplatila, ale Rusko jej s ohledem na Izrael
zatím odmítalo Sýrií dodat. Věřím, že tato zbraň
umožní Sýrii uzavřít svůj vzdušný prostor proti
agresím Izraele, USA a NATO, aniž by se prostor nad
Sýrií musel oficiálně prohlašovat za bezletovou
zónu. Což byla právě věc, které se Putin vždy vy-
hýbal s ohledem na „americké a izraelské partnery
Ruska“. I tak se však tento hodně opožděný krok
ruské vlády ruským civilním expertům, jako je na-
příklad Nikolaj Surkov, vědecký pracovník moskev-
ského Mezinárodního institutu pro světové
hospodářství a mezinárodní vztahy, zdá až příliš
mnoho. Ujistil o tom ruskou televizi prohlášením,
že Rusko a Izrael jsou partnery, a ani jedna z těchto
dvou zemí si nepřeje toto partnerství „ohrozit“.

Ano, správně. Takže to z důvodu partnerství ne-
chala izraelská vláda (v zastoupení) sestřelit ruské
letadlo? A otázka s tím související: Jak může být
v Rusku brán Surkov za experta, když je to igno-
rant? Vždyť Rusko a Izrael nemají žádný společný
zájem. Zájmem Izraele na Středním východě je
chaos a nic, co by stálo v cestě jeho expanzi. Za-
tímco zájmem Ruska zde jsou stabilní vlády s ne-
závislou zahraniční politikou, které by jak Izraeli,
tak Washingtonu znemožnily vysazovat teroristy na
území Ruské federace. Nu a jestli-že tomuto faktu
Rusko nerozumí, pak zoufale potřebuje zcela nový
Mezinárodní institut pro světové hospodářství
a mezinárodní vztahy. Ovšem už bez páně Surkova.

Zdá se, že ani ruská vláda a ani ruští lidé nechá-
pou dost jasně fakt, že Washington, Izrael a jeho
vazalové v NATO jsou nepřáteli Ruska, a nikoliv
tedy jeho „partnery“. A že není jediné pochybnosti
o tom, že zájmem obou těchto zemí je Rusko zničit.
Přesto všechno má však Rusko „experty“, jako je
Surkov, kteří věří, nebo předstírají, že věří, že
„Washington a Izrael jsou jeho partnery“.

Jestliže toto je úroveň inteligence v Moskvě, je
s Ruskem a s námi všemi ámen.

Zdroj:
https://www.paulcraigroberts.org/2018/09/25/is

-russia-being-betrayed-by-its-own-intelligensia/ 
Překlad: Zdeněk Fritz
29. 9. 2018  

Je Rusko zrazováno svou vlastní inteligencí?
PAUL CRAIG ROBERTS
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Izraelský agent na terorizmus a skryté vraždy
vysvětluje, že domnělý útok na Skripalovy s údaj-
ným nervovým plynem, je pro každého, kdo má
o věci pojem, naprosto zřejmým podfukem: „Je to
jedna stupidita, přikládaná na stupiditu přecháze-
jící“, říká izraelský expert. Souhlasím s ním. Jedna
otázka však stále ještě trčí ve vzduchu. Proč se
britská vláda domnívala, že jí takovýto ubohý a prů-
hledný podfuk projde?

Shodou okolností se mi v době, kdy jsem nad
touto otázkou dumal, dostala do rukou kniha
P. R. Griffina a E. Woodsworthové s titulem: 9/11
bez masky, která mi tuto otázku zodpověděla. Když
totiž britská vláda viděla, jak idiotská západní po-
pulace spolykala oficiální vládní pohádku o pár
Saudech, kteří bez znalosti řídit letadlo a bez po-
moci jakékoli zpravodajské služby způsobili totální
kolaps bezpečnostního aparátu USA – A NIKDO
NEBYL ZA TOTO KOLOSÁLNÍ SELHÁNÍ UČINĚN ZOD-
POVĚDNÝM – usoudila, že lidé, kteří uvěřili i tako-
véto lži, uvěří už všemu.

Došel jsem ke stejnému poznání roky předtím,
než byla oficiální vládní teorie o 11. září rozmetána
tisíci vědců, architektů i vojenských i civilních letců
z USA i ze zahraničí, ale jedna otázka v hlavě zů-
stala: Když tedy ne Saudové – KDO TO UDĚLAL?

Známý publicista Ron Unz odpovídá, že to byl Iz-
rael – a nikoliv tedy Bush a Cheney. A stejný názor
vyslovuje ve své poslední knize i Ch. Bollyn.

Zdá se být jisté, že Izrael má v té věci skutečně
prsty. Máme zde například agenty Mossadu, kteří
jásají, když pád Dvojčat Světového obchodního
centra (WTC), natáčejí. Museli tedy o věci vědět,
když byli na místě včas a připraveni filmovat. Po-
zději se objevili i na obrazovkách izraelské televize,
kde prohlásili, že byli do USA vysláni, aby tam pád
budov WTC nafilmovali.

Čili o útoku 11. září se vědělo předem a zničení
budovy číslo 7 WTC ohlásil reportér BBC, stojící
před budovou, která před ním stála neporušená,
dokonce celou půlhodinu předtím, než spadla.

Svědectví Unze a Bollyna proti Izraeli je přesvěd-
čivé. A souhlasím s Unzem i v tom, že Bush ml.
nebyl součástí spiknutí. Kdyby totiž ano, stál by na
scéně a uděloval by rozkazy k hrdinné odplatě
Ameriky za první teroristický útok proti ní spá-

chaný. Ale byl z osud-
ného místa odsunut,
a namísto něj řešil situ-
aci na místě Dick Che-
ney.

Nu a zdá se, že právě
ve věci účasti Cheneyho
na incidentu se s Unzem
rozcházím. On říká, že
Cheney nebyl stejně jako Bush ml. do spiknutí za-
pleten, ale já mám za to, že zapleten byl. Cheney
a jeho korporace Haliburton měla z akce výrazný
prospěch. Haliburton dostal od vlády kontrakty pro
služby v Afghánistánu i v Iráku, a Cheney pak, jak
dokazuje publicista E. Griffin, dovedl tehdy k vítěz-
nému cíli své celoživotní prahnutí po tom, aby vý-
konná moc vlády byla nadřazena nad americkou
ústavu i statutární právo USA.

A navíc. Ani Mossad by bez pomoci jistých lidí,
fungujících uvnitř americké vlády, nedokázal útok
tak obřího rozměru sám provést. Pouze americká
oficiální místa mohla totiž nařídit cvičení s počet-
nými simulacemi vzdušného útoku za plného pro-
vozu, aby tak zmátla jak řídící pracovníky
leteckého provozu, tak i americké vojenské letec-
tvo. A nebylo ani v pravomoci izraelské vlády vydat
rozkaz k okamžité likvidaci hory trosek, která po
útoku zůstala, a tím i k zametení stop po těch, kteří
jej spáchali. K tomu byl potřebný souhlas vlády.
Mocné ocelové konstrukce a trámy, vykazující
všechny podoby zkroucení, které nemohl způsobit
obyčejný požár, ale jedině nano-termit, byly se spě-
chem odeslány do Asie k roztavení a novému zpra-
cování, a nikdo též dosud nevysvětlil, jak mohl
obyčejný oheň roztavit v Dvojčatech i zdivo.

Unz má pravdu v tom, že Izrael si v New Yorku
v onom roce 2001 počínal jako bandita. Svým úto-
kem se zbavil poloviny svých rivalů na Středním vý-
chodě, ze kterých mu do dnešního dne zbyly už jen
Sýrie a Irán, a Trumpův režim jej tlačí do dalších vý-
bojů i do tohoto směru. A dokonce i proti Rusku, které
by mohlo, kdyby chtělo, zničit jak Izrael, tak i USA.

Zdroj:
https://www.paulcraigroberts.org/2018/10/05/e

verything-is-a-hoax/
Překlad: Lubomír Man 9. 10. 2018  
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Všechno je to podvod
PAUL CRAIG ROBERTS
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Americkému vojensko-průmyslovému (bezpeč-
nostnímu) komplexu trvalo 31 let, než se zbavil po-
sledního úspěchu prezidenta Reagana v oblasti
jaderného odzbrojení - smlouvy INF, kterou pode-
psali prezident Ronald Reagan a sovětský prezi-
dent Michail Gorbačov v roce 1987.

Smlouva o likvidaci raket kratšího a středního
doletu (INF), kterou ratifikoval americký senát 27.
května 1988, vstoupila v platnost o několik dní po-
zději, 1. června. V zákulisí jsem v tom sehrál urči-
tou roli, a jak si pamatuji, touto smlouvou bylo
dosaženo, že Evropa bude v bezpečí před jaderným
útokem sovětských raket krátkého a středního do-
letu, a Sovětský svaz bude v bezpečí před útokem
amerických raket krátkého a středního doletu v Ev-
ropě. Díky tomu, že byly jaderné zbraně omezeny
na ICBM (mezikonti-
nentální balistické ra-
kety) - které dávají
prostor pro varování,
a tak zajišťují možnost
odvetného úderu, což
vede k tomu, že nukle-
ární zbraně použity ne-
budou - se na smlouvu
INF pohlíželo tím způ-
sobem, že sníží riziko,
aby Američané zaútočili
na Rusko jako první,
nebo aby Rusové zaú-
točili jako první na Ev-
ropu. Bez smlouvy INF
by totiž údery mohly být provedeny i nízko letícími
raketami krátkého doletu, což by neumožňovalo
žádné varování.

Když mě prezident Reagan jmenoval do tajného
prezidentského výboru, kdy jsem měl kompetence
v rámci obsílek vůči CIA, řekl členům tajného výboru,
že jeho cílem je ukončit studenou válku, s tím vý-
sledkem, aby „ty strašlivé jaderné zbraně byly od-
straněny“, jak sám řekl. Prezident Reagan na rozdíl
od těch vyšinutých neokonzervativců, které vyhodil
a soudně stíhal, neviděl žádný smysl v jaderné válce,

která by zničila veškerý život na Zemi. Smlouva INF
byla podle Reaganova názoru začátkem odstraňo-
vání jaderných zbraní z vojenského arzenálu.
Smlouva INF byla důležitým začátkem, protože pod-
statně neohrozila rozpočet amerického vojensko-
průmyslového komplexu, a vlastně navýšila
bezpečnost před sovětskou armádou. Jinými slovy,
bylo to něco, co Reaganovi a Gorbačovovi mohlo
projít před jejich vlastním vojenským establishmen-
tem. Reagan doufal, že když bude vybudována dů-
věra, bude pokračovat i další jaderné odzbrojování.

Teď, když byl tento zbývající úspěch prezidenta
Reagana zničen, jaké budou důsledky koncese
Trumpovy administrativy vůči ziskům amerického
vojensko-bezpečnostního komplexu?

Bude jich mnoho, ale žádný není dobrý.

Obrovské zisky amerického vojensko-průmyslo-
vého komplexu se zvýší, protože ve stále větší míře
nedostatkové americké zdroje potečou do výroby
raket středního doletu, aby pomohly čelit „ruské
hrozbě“. Republikáni to budou chtít zaplatit tím, že
přistřihnou sociální zabezpečení a lékařskou péči
Medicare. Pochybuji, že by demokraté byli jiní.

Sionističtí neokonzervativci nyní oživili naději,
že zavedou americkou a izraelskou hegemonii,
neboť budou moci nepozorovaně provést první ja-
derný útok na Rusko.

Je to jako westernový film:
schyluje se k zúčtování
PAUL CRAIG ROBERTS
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Více tlaku bude na Putinovu vládu klást Alexej
Kudrin, židovská lobby, a milionáři oligarchové, na-
sazení Washingtonem a Izraelem v době vlády Bo-
rise Jelcina, kdy bylo Rusko degradováno na
americký vazalský stát. Tito ruští zrádci jsou tak
silní, že je musí Putin tolerovat. Washington plný
neokonzervativců dělá vše pro to, aby mohl poško-
dit ruské hospodářství a odčerpat ruské zdroje
z ekonomických a infrastrukturních potřeb na vo-
jenské výdaje. Kudrin a Západem podporované
skupiny z ruských sdělovacích prostředků budou
chtít vyhovět Washingtonu, a budou jej podporovat
v tom, aby vyvíjel ještě větší tlak na Rusko s úmys-
lem dovést tuto zemi k vazalskému postavení vůči
Německu, Británii, Francii, a zbytku Evropy spo-
lečně s Kanadou, Austrálií a Japonskem.

Ruská vláda svou mírnou reakcí na silné provo-
kace jen povzbuzuje další provokace, neboť USA
a jejich vazaly to nic nestojí. To, že ruská vláda to-
leruje zrádce, jako je Kudrin, nepřesvědčilo obyva-
tele Západu, že Rusko je otevřená společnost, kde
je svoboda projevu. Místo toho věří Kudrinovi, ne
Putinovi. Američané věří, že Vladimir Putin je kri-
minálník, který odcizil 50 miliard dolarů, a je jed-
ním z nejbohatších lidí na světě. Slyšel jsem to
včera dokonce i od mého bratrance. Západní média
nikdy nevykreslí korektní obraz života v Rusku. Je-
diným výsledkem nekonfrontační reakce ruské
vlády na Západ, a tolerování zrady v rámci vlastní
vlády je, že to přesvědčí Washington o tom, že
Putin může být svržen, stejně jako proruský prezi-

dent Ukrajiny a prezidenti Hondurasu, Brazílie, Ar-
gentiny…

Ve 20. století byli Američané, nebo to malé pro-
cento vnímavých osob, ovlivněni dystopickými ro-
mány, jako je Kafkův Proces, Orwellův román 1984
a Huxleyův Konec civilizace aneb překrásný nový
svět. Tyto romány jsme si spojovali se životem
v Sovětském svazu, báli jsme se, že si nás podmaní
a podrobí, a že povedeme takový život. Je to už
dávno, co jsem si uvědomil, že „sovětská hrozba“
je mystifikace, stejně jako „zbraně hromadného ni-
čení“ Saddáma Husajna, „íránské jaderné zbraně“,
„použití chemických zbraní Bašárem Asadem“...
Sami můžete uvést další příklady.

Většina lidí na celém světě nemá ani tušení, co
se děje. Snaží se najít si práci, nebo se udržet ve
svém zaměstnání, zajistit si bydlení a jídlo, získat
peníze na hypotéku nebo splácení kreditní karty
(USA), a ve velké části světa se snaží zajistit si
vodu na pití a trochu toho jídla. Lidé jsou vystre-
sovaní. Nemají energii na to, aby mohli čelit špat-
ným zprávám nebo přijít na to, co se vlastně děje.
Všude se jich vláda zřekla. Kde kromě Ruska, Číny,
Íránu a Venezuely existuje vláda, která zastupuje
svůj lid?

Dokonce i v Rusku, Číně, Íránu, Venezuele a Se-
verní Koreji existují vlády, které skutečně věří sobě,
nikoli západní propagandě.

Komentář It Is Like A Western Movie: A Show-
down Is In The Making vyšel 22. 10. 2018 na ICH. 

31. 10. 2018 Překlad Zvědavec
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Ukrajinské vojenské lodě porušily v Azovském
moři ruská omezení a články 19 a 21 Úmluvy OSN
o mořském právu. Ukrajinské námořnictvo pře-
kročilo ruské námořní hranice a vstoupilo do uza-
vřeného prostoru ruských teritoriálních vod. Zcela
zřejmě za tím stojí Washington, protože Ukrajina
by neprovedla takovou provokaci sama od sebe.
Zde je přesné vysvětlení této události.

Ruské námořnictvo následně zadrželo ukrajin-
ské lodě. Samozřejmě, že západní presstitující
média, z nichž většinu má pod palcem CIA, to sve-

dou na „ruskou agresi“. Washington a jeho press-
tituti dělají vše, co je v jejich silách, aby znemož-
nily Trumpův cíl, spočívající v nastolení
normálních vztahů s Ruskem. Mluvčí NATO Oana
Lungescuová se rychle postavila na stranu Ukra-
jiny: „NATO plně podporuje suverenitu Ukrajiny
a její územní celistvost, včetně jejích navigačních
práv v teritoriálních vodách.“

Vojensko-průmydlový komplex USA upřednost-
ňuje nebezpečí jaderné války, než aby jakkoliv
snížil svůj roční rozpočet ve výši 1 000 miliard do-

Rusko je znevýhodněno kvůli své
víře, že Západ se řídí zákony
PAUL CRAIG ROBERTS
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larů, což je naprosto nadbytečná částka, která
ještě poroste v souvislosti s tím, jak presstituti
v souladu s vojensko-průmyslovým komplexem
budou nadále démonizovat Rusko i Putina,
a nikdy nezpochybní, jak bylo vše zorganizováno
a využito k vykreslení Ruska jako hrozby.

Ruská vláda v reakci na provokaci Ukrajiny
a porušení zákona svolala mimořádné zasedání
Rady bezpečnosti OSN, nic z toho však nevzešlo.
Washington platí tak velký procentní podíl z roz-
počtu OSN, že jen málo zemí si dovolí nepodpořit
Washington. Navíc, jak uvedla vyšinutá velvyslan-
kyně USA při OSN Nikki Haleyová: „Píšeme si se-
znam“.

Všechny důkazy nasvědčují tomu, že ruská
vláda se i přes veškeré protikladné náznaky do-
mnívá, že když nebude vůči Západu zaujímat vý-
hružný postoj, a bude se odvolávat na právo
a nikoliv zbraně, bude to efektivní způsob, jak
zdiskreditovat obvinění Ruska z agrese ze strany
Západu. Kéž by to byla pravda. Avšak sotva co vy-
soký ruský představitel oznámil, že navzdory vol-
bám, které drtivou většinou hlasů rozhodly ve
prospěch nezávislosti odtržených ruských provin-
cií na Kyjevě, Rusko neuznává nezávislé republiky
Doněckou a Luhanskou, „ukrajinská armáda v ne-
děli 25. 11. zahájila masivní dělostřeleckou palbu,
kdy ostřelovala obytné oblasti samozvané Do-
něcké lidové republiky“.

Rusko věří, že na Západě existuje respektování
zákonů, čímž si však kope vlastní hrob, neboť
umožňuje ukrajinským nacistům, které podporuje
Washington, vraždit ruský lid. Ruská vláda zne-
važuje sama sebe, neboť důvěřuje americkým va-
zalům, jako je Německo, při prosazování Minské
dohody, a navzdory všem protikladným důkazům
se domnívá, že na Západě existuje respektování
zákonů. Rusko se neustále, rok co rok, odvolává
na tuto neexistující entitu, nazývanou „západní
respektování zákonů“.

Tato politika opětovně ujišťuje sionistické neo-
konzervativce, kteří řídí zahraniční politiku Was-
hingtonu, že Rusko není schopno bránit své
zájmy.

Putinova vláda se zřejmě domnívá, že kvůli
tomu, aby dokázala, že je demokratická, musí to-
lerovat každého ruského zrádce ve jménu svo-
body projevu.

Z toho důvodu je pro Washington snadné Rusko
destabilizovat. Vidíme to již na poklesu oblíbe-
nosti Putina v Rusku. Ruská vláda umožňuje rus-
kým novinám a nevládním organizacím,
financovaným Spojenými státy, aby každodenně
štvaly proti ruské vládě. V důsledku desetiletí
americké propagandy jsou mnozí lidé na světě
přesvědčeni o tom, že klíčem k úspěchu je přá-
telství s Washingtonem. Ruští atlantičtí integra-
cionisté se domnívají, že Vladimir Putin stojí
v cestě tomuto přátelství.

Čína je také snadným cílem. Čínská vláda po-
voluje čínským studentům, aby studovali v USA,
kde jsou jim vymývány mozky americkou propa-
gandou, takže se po návratu do Číny stávají pátou
kolonou Washingtonu.

Někdy se zdá, že Rusko a Čína se více zaměřují
na získání bohatství, než na přežití národa. Je
zvláštní a zcela mimořádné, že tyto dvě vlády si
stále udržují svou nezávislost, ale nadále jsou zá-
vislé na americkém dolaru a západních finanč-
ních systémech kvůli mezinárodnímu obchodu.

Jelikož Washington vysvětluje vše podle svého,
ukazuje se, že přežít hegemonii Washingtonu je
pro obě země výzvou.

Komentář Russia Is Disadvantaged by Her Be-
lief that the West Is Governed by Law vyšel 26.
11. 2018 na ICH. 

Překlad Zvědavec
29. 11. 2018
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Žluté vesty a jejich oficiální charta.
25 podmínek pro východisko z krize

1. Ústavní strop na výši daně na 25 %.
2. Zvýšení důchodů a sociálního zabezpečení o 40 %.
3. Zvýšení náborů zaměstnanců do veřejného sektoru pro obnovení veřejných služeb.
4. Masivní stavební projekty pro ubytování 5 milionů bezdomovců a vysoké pokuty pro starosty a pre-

fekty, kteří nechávají lidi na ulici.
5. Zrušení bank „příliš velkých, abychom je nechali padnout“, oddělení běžného bankovnictví od inves-

tičního bankovnictví.
6. Zrušení dluhů vzniklých lichvářskými úroky.
7. Ústavní dodatky na ochranu zájmů lidí, včetně závazných referend.
8. Zákaz podílů lobbistických skupin na politickém rozhodování.
9. Frexit: Opuštění EU pro získání naší ekonomické, finanční a politické suverenity (Jinými slovy, re-

spektování referenda z roku 2005, kdy Francie hlasovala proti Ústavní dohodě EU, která se poté pře-
jmenovala na Lisabonskou smlouvu, a francouzský lid byl ignorován).

10. Omezení daňových úniků ultra-bohatých.
11. Okamžité zastavení privatizace a znovuznárodnění veřej-

ného majetku, jako jsou silnice, letiště, železnice atd.
12. Z rezortu školství odstranit veškerou ideologii a ukončit

destruktivní vzdělávací techniky.
13. Zečtyřnásobit rozpočet pro ministerstvo vnitra a sprave-

dlnosti a stanovit časový limit na právní procedury.
14. Učinit soudní systém přístupný všem.
15. Zlomit monopol médií a ukončit jejich zasahování do po-

litiky. Učinit média přístupná veřejnosti a zajistit pluralitu
názorů. Ukončit redakční propagandu.

16. Zajistit občanské svobody zahrnutím kompletního zákazu
státního vměšování do ústavy v jeho rozhodováních
o vzdělávání, zdravotnictví a rodině.

17. Ukončit „plánované opotřebení“ – garance výrobců, že
jejich produkty vydrží 10 let, a že během této doby budou
k dostání náhradní díly.

18. Zákaz plastových lahví a dalších znečišťujících obalů.
19. Oslabení velkých farmaceutických společností v jejich

vlivu na zdraví obecně, a na nemocnice zvláště.
20. Zákaz GMO, karcinogenních pesticidů, hormonů a mono-

kultur.
21. Obnova francouzského průmyslu a s ním spojené snížení dovozu a tak i znečištění.
22. Ukončení francouzského zapojení v zahraničních agresivních válkách a odchod z NATO.
23. Ukončení drancování a vměšování – politicky a vojensky – ve „Frankoafrice“, i díky čemuž je Afrika

chudá. Okamžitě odvolat všechny francouzské vojáky. Založit vztahy s africkými státy na principu
rovných s rovnými.

24. Zabránit migračním vlnám, které nemohou být přijaty ani integrovány kvůli civilizační krizi, které če-
líme.

25. Úzkostlivě respektovat mezinárodní právo a dohody, které jsme podepsali.
13. 12. 2018 Tomáš Koloc na FB, 12. 11. 2018
Ak chcete reagovať na článok, píšte na e-mail: slovo@noveslovo.sk
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Vojenská přísaha vojáků ozbrojených sil ČR platná od 1. července 2016:

"Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu
věrný České republice.
Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vo-
jenské předpisy.
Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky
a budu ji bránit proti vnějšímu napadení.
Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.
Tak přísahám!"
Nikde tam nevidím slib, že bude bojovat za cizí zájmy na druhém konci světa. Pokud to dělá, tak jen
dobrovolně, nad rámec přísahy, za speciální příplatek. Pak to není voják, ale žoldák.

(Dostali jsme mailem 28. 9. 2018)

Americké impérium praská ve všech švech
THE SAKER

(Lepší je prožít hrůzný konec, než prožívat hrůzu
bez konce. Ruské přísloví). 

Není žádné pochybnosti o tom, že úpadek an-
glosionistického impéria bude pokračovat
i v roce 2019. Avšak současně s tím zůstane ne-
porušena schopnost USA zničit nukleárním úto-
kem Rusko.

A to proto, že všechny nové fantastické zbraňové
systémy poskytují sice Rusku schopnost potrestat
USA za jejich první jaderný úder, ale neposkytují
mu schopnost tomuto prvnímu jadernému úderu
zabránit (či se mu ubránit). Takže, jestliže se ame-
ričtí neokonzervativci rozhodnou, že nukleární ho-
locaust upřednostní před ztrátou
své moci v USA, pak už jim žádná
síla nezabrání v tom, aby na planetě
Zemi rozpoutali svoji vlastní příšer-
nou verzi Soumraku bohů.

Přinucen okolnostmi jsem strávil
pár dní v Boca Raton, kde mnozí
z nové americké „aristokracie“ tráví
své dny, a mohu vám po této zkuše-
nosti sdělit dvě informace: jejich
současný život jim mimořádně vy-
hovuje a jsem si jist tím, že se
v žádném případě nechystají vzdát
se svého privilegovaného postavení
“vládců planety“. A jestliže se kdo-
koli pokusí jim tento statut uzmout,
pak nepochybuji o tom, že zareagují

tím nejvýbušnějším záchvatem zoufalé zuřivosti,
jaký si lze jen představit.

Jedinou otázkou tak zůstává: Dokážeme my – to
je lidstvo – vyrvat nukleární tlačítko z rukou této
třídy parazitů dříve, než budou mít oni šanci jej
stisknout?

Odpověď neznám. Takže: bude to hrůzný konec,
nebo hrůza bez konce?

To také nevím.
Vím však, že impérium praská ve všech švech

a že jeho úpadek se v r. 2019 bude dále zvyšovat.
https://thesaker.is/
Přeložil Lubomír Man
12. 1. 2019 
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Říkat NE již nestačí
MARIE NEUDORFLOVÁ

Recenze knihy

Naomi Klein, NO IS NOT ENOUGH. Resisiting The
New Shock Politics and Winning the World We Need.
Canada. Alfred A. Knopf, 2017.

(Naomi Kleinová, Říkat NE již nestačí. Aktivní
odpor vůči nové šokové politice a úsilí o svět, který
potřebujeme. Kanada. Alfred A. Knopf, 2017.)

Kniha Naomi Kleinové se řadí mezi rostoucí
počet publikací, kritizujících vzestupný vliv neolibe-
ralismu ve světě v posledním čtvrtstoletí. Neolibe-
ralismus jako vyhraněnější formou liberalismu, který
měl původ v potřebách rozvíjejícího se průmyslu od
17. století, byl teoreticky zdůvodněn řadou filosofů
(John Locke, Adam Smith). Jeho důraz na svobodu
byl vítanou reakcí na obecnou nesvobodu, na pa-
novnický i církevní absolutismus. Vlivem části osví-
cenských myslitelů a Velké francouzské revoluce do
sebe zahrnul i sociálně a politicky demokratizační
úsilí (volnost, rovnost, bratrství), které bylo v Evropě
prosazováno v konfliktech s mocenskými elitami,
v nichž i řada jednotlivců chápala nutnost uvolnění
poměrů. Císař a král český Josef II. byl jedním
z nich. Kromě Ruska se obecný lid zbavil svého so-
ciálního znevolnění do konce 18. století, a jeho
emancipace postupovala rychleji od revolucí roku
1848 navzdory tomu, že nebyly úspěšné. 

Vzhledem k ekonomické orientaci libera-
lismu s důrazem na efektivnost výroby, svobodu, in-
dividualismus a levnou pracovní sílu, již v první
polovině 19. století se začaly objevovat kritiky libe-
ralismu pro jeho podceňování mravních a kulturních
hodnot, asociálnosti, a požadavku, aby vlády neza-
sahovaly do řešení sociálních problémů. V českém
prostředí 19. století, byl, ač liberál v idealistickém
smyslu, nejvýznamnějším kritikem liberalismu
a jeho nedemokratismu Karel Havlíček Borovský
a po něm Tomáš Garrigue Masaryk. Vzhledem k po-
rážce expansivního a nedemokratického Německa
v obou válkách vznikly iluze, že demokratické síly
dostaly trvalou možnost vlivu na politiku v Evropě.
Po 1. světové se nedemokratické síly rychle znovu
zmobilizovaly, po druhé světové válce, v důsledku
expanze Sovětského svazu, dostaly příležitost k de-
mokracii pouze západní státy. Málokdo si uvědomo-

val, že jejich důraz
na sociální dimenzi
byl hlavně důsled-
k e m  u r č i t é  
konkurence s ko-
munistickým blo-
k e m ,  s j e h o
důrazem na sociální
spravedlnost. 

Již v 80. letech, před rozpadem komunistického
východního bloku, Západ začal oživovat koncepty
z demokratického hlediska nepřijatelné – že neexi-
stuje něco jako společnost (Margaret Thatcherová),
že všechno musí mít soukromého majitele, že sou-
kromé je efektivnější než státní, že každý si je sám
zodpovědný za svůj život, že vlády mají vytvářet
hlavně podmínky pro soukromé podnikání občanů.
Málokdo chápal, že západním korporacím šlo o zru-
šení konkurenceschopnosti postkomunistických
zemí v ekonomice a o snížení úrovně jejich školství,
kultury, morálky, sociální úrovně, integrity společ-
nosti a národů, a naopak o zvýšení atomizace spo-
lečnosti i její brutalizaci. Jinými slovy tento proces
narušoval úroveň lidí i podmínky pro existenci
funkční demokracie.

Když se objevily první varovné hlasy proti
rozpínavosti nedemokratického neoliberalismu,
(který je často předkládán veřejnosti jako demokra-
cie), snášela se na autory brutální kritika obviňující
je z intelektuální nedostatečnosti. Příkladem může
být kanadský intelektuál John Ralston Saul, počínaje
jeho knihou Voltaire’s Bastards. The Dictatorship of
Reason in the West. Canada, 1992, 640 s., následo-
ván dalšími. Další poměrně početné publikace jsou
většinou specializované a ukazují dopady neolibe-
ralismu na dílčí aspekty života lidí, prostředí i pří-
rody. Některé z nich obsahují i kritiku argumentů
intelektuálních stoupenců neoliberalismu, pro něž
se vžil termín „intelektuálně nečestní“ (poprvé byl
užit ve spojení s Miltonem Friedmanem). V posled-
ních letech produkce prací kritických k neoliberální
politice stoupá, dá se očekávat, že bude stoupat i je-
jich vliv i když společenské vědy jsou zavaleny tlaky
věnovat se aspektům málo podstatným a málo uži-
tečným pro úroveň společnosti. Závislost na gran-
tech dělá své.
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Kniha Naomi Kleinové patří do této skupiny.
Kleinová je kanadská publicistka, která se věnuje
důležitým současným politickým, ekonomickým
a sociálním problémům z historického hlediska. Při-
spívá do prestižních novin v řadě zemí. Je držitelkou
několika cen za svou průkopnickou žurnalistiku. Její
základní východisko je demokratické přesvědčení
a její práce hledají příčiny postupného rozkladu de-
mokracie na Západě, včetně sociální úrovně většiny
lidí. Jsou hledáním potřebných změn k návratu de-
mokratických hodnot a principů v politice a k efek-
tivní účasti občanů v politice. 

Podstatou její práce je zasvěcený výklad prin-
cipu „šokové politice“ amerických a mezinárodních
korporací, která se v posledním čtvrtstoletí stala me-
todou k oklesťování demokracie politické i sociální.
Její názory nepřináší nic radikálního, ale spíše návod
k určitému druhu masové občanské aktivity na zá-
kladě tradičně sdílených, ale čím dál více potlače-
ných, demokratických a humanitních hodnot, které
poměrně jasně vymezuje. Zdůrazňuje, že důkladná
identifikace problémů již k jejich řešení nestačí, že
je potřeba společným úsilím změnit systém návra-
tem k demokratickým principům, včetně principu
rovnosti a sociální spravedlnosti (s. 9). Konkrétním
aspektům této myšlenky pak věnuje poslední část
knihy. 

Její práce je zároveň ostrou kritikou neolibe-
ralismu, destruktivního amerického a globalizujícího
korporativismu, který zneužívá jakékoli krize a des-
orientace občanů k šokovému podemílání demokra-
cie za účelem co nejvyšších soukromých zisků. Jako
typický symbol této „šokové politiky“ lhostejné
k utrpení lidí, Kleinová vybrala nedávno zvoleného
presidenta USA, Donalda Trumpa, původně podnika-
tele s nemovitostmi, majitele kasina, výroby znač-
kového zboží, který již jako partner svého otce,
pohádkově zbohatl. Podvodné roli výroby „značko-
vých produktů“, namísto normálního zboží, a nelid-
ským podmínkám, za kterých se v rozvojových
zemích vyrábí, věnuje celou kapitolu (s. 35-45). Au-
torka považuje Trumpa za „inkarnaci“ nedemokra-
tické ideologie neoliberalismu a víry, že peníze
a moc opravňují vnucovat svou vůli ostatním, že
soukromé je lepší než veřejné, že vláda není řešení,
ale problém, že deregulace, doprovázené většinou
korupcí, jsou ze sociálního a mravního hlediska
v pořádku, že za sociální problémy si může každý
sám. V pozadí je tradiční liberální představa, že bo-
hatství Země je neomezené, že život je bitva za ovlá-

dání druhých ke svému maximálnímu prospěchu,
a že vykořisťování je legitimní. Neoliberalismem au-
torka rozumí extrémní formu kapitalismu, jak se za-
čala vyvíjet v 80. letech 20. století (Donald Reagan,
Margaret Thatcherová atd.). Charakterizuje ho jako
divokou reakci na vzrůstající sociální a politické
hnutí požadující spravedlivější a bezpečnější svět.

Podstatu desorientace a bezmocnosti veřej-
nosti vůči „politice šoků“ vysvětluje její nedostateč-
nou informovaností, bleskovou rychlostí
mocenských vrstev, s jakou využívají jakýchkoli krizí
(finančních, přírodních a také uměle vyvolaných, či
terorismu, atd.) k potlačování demokratických prin-
cipů, a k bleskovému rozpínání neoliberální politiky
a ekonomiky ve spojení s falešnou neoliberální ide-
ologií, že bohatství je znakem výjimečných schop-
ností některých lidí, a že jejich vlastnosti jsou
nejlepší zárukou dobré politiky, a to i ve prospěch
veřejnosti. Zdůrazňuje, že tradiční liberální důraz na
individualismus a odmítání konceptu kolektivity
(společnost, národ) ztěžuje, aby se lidé domluvili na
tom, co je pro ně důležité. Jinými slovy, atomizovaná
společnost není schopná funkční demokracie, pro
kterou je komunikace a efektivní účast veřejnosti
v politice zásadní.

Závažnost úsilí o obnovu kolektivního vědomí,
myšlení, ideálů, společných pozitivních hodnot jako
zbraně proti korporativismu, autorka zdůrazňuje
průběhem celé knihy. Zabývá se hlavně dvěma de-
kádami v USA a v Kanadě, v nichž korporace sílily
a svou politickou mocí vytlačovaly z politiky ty, kteří
bránili veřejné zájmy (s. 4, 21). 

Trumpovu vnitřní politiku vidí jako velkou
kontinuální lež - uvádí několik případů (s. 55-56). Za
nejnebezpečnější považuje jeho schopnost stavět
proti sobě zájmy různých skupin a vrstev společ-
nosti, přispívat ke ztrátě smyslu celku a jeho pocitu
sounáležitosti, komunity, vědomí společných hodnot,
potřeb, zájmů. Lidé jsou redukováni na zákazníky,
hodnotná kultura, znalost historie, mravnost jsou vy-
tlačeny do nedůležitosti. Jako alarmující vidí jeho
odpor k přísnějším kontrolám produkce škodlivých
látek průmyslem, neboť by to ohrozilo pohádkové
zisky korporací a možná i neoliberální ideologii jako
takovou (s. 79). Připomíná, že neoliberalismus spo-
léhá i na války. Nejlépe funguje tam, kde je demo-
kracie oslabena. Tyto aspekty autorka považuje za
katastrofu pro přírodu a její zdroje a pro klimatické
podmínky (s. 55-60, 63-82). Také zmiňuje - ale ne-
rozebírá - nevyhnutelnost snížení spotřeby, a nut-

Lipa_04_2018_LIPA  14.02.19  19:08  Stránka 67



nost, aby státy byly více soběstačné. S tím souvisí
i potřebný princip, že se nesmí za práci považovat
jen to, co přináší finanční zisk.

Stojí zato citovat autorčinu definic neoliberalismu:
„… vlády existují za účelem vytváření optimálních
podmínek pro soukromé podnikání s cílem „maxi-
malizace zisků a bohatství“ s teoretickým předpo-
kladem, že „zisky a ekonomický růst prospějí od
shora dolů nakonec každému. Pokud tomu tak není
je to osobní chyba jednotlivců, nejspíše „nedosta-
tečnou pracovní etikou“ (s. 80) a proto by veřejné
prostředky nikdy neměly být používány na snížení
sociálních nerovností.“

Kleinová zdůrazňuje, že v každé době a za všech
podmínek je primárním prostředkem k praktické
aplikaci této ideologie privatizace veřejné sféry. Což
zahrnuje i kulturu dávno soustředěnou hlavně na
soukromé, erotiku, násilí, a málo přispívající k du-
chovnímu povznesení lidí, k porozumění světa, ve
kterém lidé žijí. Kultura se stala spíše zábavou, od-
reagováním z tísnivé reality, než
uměleckým hodnotným příspěvkem
k poznání podstatných aspektů ži-
vota a společnosti. 

Racionální podstatu neoliberální
ideologie autorka vidí v lidské cham-
tivosti, vydělat co nejvíce na všem,
bez ohledu na důsledky. Jako signál
k obecné aplikaci neoliberalismu
v praxi uvádí změnu poměrů ve
střední Evropě a v Rusku roku 1989
(s. 80). Téměř by se dalo říci, že stou-
penci asociálního kapitalismu se pře-
stali bát myšlenky socialismu
a komunismu, a zahájili destrukci
nejen jeho výdobytků, ale i výdobytků
dob minulých.

Jako lék k napravení neoliberální asociální praxe
považuje autorka vznik kolektivních tlaků zdola na
změnu chování korporací, zvýšit jejich daně a zvýšit
investice do veřejné sféry, důraz na komunální život,
včetně ekonomiky. Vzhledem k tomu, že veřejnost
v západní civilizaci je stále více atomizovaná, ne-
schopná se domluvit na základních potřebách
a hodnotách, návrat k demokratickým hodnotám,
jasně formulovaným, považuje za prioritu.

Kleinová nezmiňuje, že globalizace je více poli-
tický než ekonomický projekt, jehož cílem je slovy
Henryho Kissingera „desuverenizace“ států a ná-
rodů (což kromě nové ideologické indoktrinace zna-

mená snížení jejich kulturní a intelektuální úrovně,
včetně školství). Cílem je vytvoření nedemokratické
vlády korporací a oligarchů, doprovázené pocitem
mužské superiority a ženské inferiority, podobně
jako v případě nadřazeně se cítících bílých obyvatel
v USA nad barevnými (s. 85-87). Otázkou rasových
předsudků se Klein zabývá poměrně podrobně.
Vznáší obvinění, že nadřazenost bílých, mysoginie,
homofonie, jsou v Severní Americe nejsilnější zbraně
elit proti demokracii. Domnívá se, že tyto aspekty
přispěly k Trumpově vítězství v presidentských vol-
bách, podobně jako jeho falešných sliby. Tuto situaci
spojuje se sílícím systémem společenských tříd
a dlouhou historií brutálního kapitalismu v Severní
Americe, počínaje nelegitimním a podvodným odci-
zováním půdy Indiánům, vykořisťováním imigrantů,
rasismem a kolonialismem obecně. Provází ji nezří-
zeně závratné platy, zisky a důchody hlavních osob
korporativního světa, které často ani daně neplatí,
samozřejmě na úkor platů, důchodů a úrovně vět-

šiny běžných pracovníků a veřejnosti
obecně. Zmiňuje různé cesty korpo-
rací k ovládnutí přírodních zdrojů ji-
ných států a národů (např. vodu,
zdravotní systém, školství, životní
prostředí, atd.). Uvádí, jak v případě
odporu veřejnosti vůči privatizacím
jsou korporace připraveny užít
systém žalob a arbitráží (ztráta pří-
jmů a zisků) k nabytí zisků (s. 109).
Svět velkých korporací se naprosto
vymyká demokratickému systému.

Na dalších stránkách Kleinová
ukazuje jak „šoková politika“, počí-
naje 11. zářím 2001 a „bojem proti
terorismu“, umožnila americké vládě

rychle zlikvidovat různá pro-demokratická a sociální
hnutí. Na základě solidního výzkumu autorka uka-
zuje, že „šokovou politiku“, či taktiku k rozšiřování
neoliberálních principů uplatňují neoliberálové již od
70. let 20. století nejen doma, ale i v zahraničí a to
a i proti vůli národů a veřejnosti. Jak bylo již zmí-
něno, Využívají k tomu jakékoli krize, třebas vymyš-
lené nebo uměle vyvolané a veřejnost je obvykle
bezmocná vůči rychlosti, s jakou je „šoková politika“
aplikována. Jako doktrína byla „šoková politika“ for-
mulována roku 2007 (s. 137). Její aplikaci v zahra-
ničí v podobě preventivních válek, založených na
lživých argumentech (Střední východ), autorka po-
važuje za zločin. Ukazuje spojení mezi válkami,
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zbrojním a ropným průmyslem (s. 170-174). Zabývá
se také podrobně migrační politikou a nezodpověd-
ností mocenských elit v tomto ohledu. 

Uvádí na desítky příkladů mocenské i vládní po-
litiky ve prospěch soukromých zisků, a zároveň pri-
vatizující a osekávající finance na veřejné potřeby
na různých úrovních (s. 152-160). Součástí je i pře-
měna tisíců permanentních zaměstnaneckých pozic
na kontraktové (písemné ujednání o koupi služeb),
které nepřijdou levněji, ale jsou zdrojem příjmů růz-
ných soukromých společností. Během finanční krize
z roku 2008 se také ukázalo, že než by pravice zde-
mokratizovala politický, finanční a sociální systém,
raději pomáhala krachujícím bankám na úkor
úrovně nižších tříd, jejich úspor, platů, penzí, úrovně
škol, kultury. Navzdory tomu, že neoliberalismus -
a s ním spojená globalizace - způsobují většině lidí
i národů katastrofu, autorka si je vědoma, že ani
v roce 2016 se jejich pozice neoslabila, naopak
značný počet politiků přichází z vlivných korporací
s navyklými metodami a vírou v privatizaci. Veřej-
nost je držena strachem, že jiné přístupy by mohly
způsobit nepředstavitelnou ekonomickou ka-
tastrofu. Na druhé straně uvádí i příklady úspěšného
odporu organizované veřejnosti vůči pravicově-kon-
zervativní politice.

Poté se autorka vrací k prezidentským volbám
v roce 2016, a k otázce, proč demokraté, zvláště le-
vicovější Bernie Sanders, nezvítězili se svou kritikou
neoliberalismu, ekonomické nerovnosti a klimatic-
kých změn. Domnívá se, že chyběl dostatečný důraz
na tato témata, zvláště ve vztahu k barevnému oby-
vatelstvu. (Z hlediska potřeb Evropy se jeví hlavní té-
mata demokracie částečně jinde). Silně se zastává
barevného obyvatelstva USA, v podstatě diskrimino-
vaného, ale přijímá předpoklad, že ekonomika Se-
verní Ameriky se bez imigrantů neobejde. Nedotýká
se otázky, zda jsou skutečně potřeba, zda předpoklad
neodráží jen potřebu kapitalismu se trvale rozpínat
v zájmu zisků, hledat levnou pracovní sílu a používat
imigranty jako bič na mzdy stávající pracovní síly.

Něco přes čtvrtinu práce Kleinová věnuje pro-
středkům, metodám a ideám, které by mohly nejen
zastavit rozpínání ekonomického a politického neo-
liberalismu, ale které by mohly změnit systém v lid-
štější, demokratický. Nutnou podmínkou je rozumět
situaci a mít odvahu jednat kolektivně. Jako příklad
uvádí krizi v Argentině roku 2001-2, kdy se veřejnost
vzbouřila proti diktátu Mezinárodního finančního
fondu, který chtěl „pomoci“ řešit krizi „šokovou te-

rapií“, využívajíce presidenta, který vyhlásil třiceti-
denní výjimečný stav. Když ale národ neposlechl
a vyšel do ulic, musel být zrušen, čímž si zachránil
svůj stupeň suverenity. Autorka podává další po-
dobné příklady a velmi oceňuje účast žen v různých
protestních akcích v Kanadě i v USA. Pozitivně hod-
notí každou solidaritu veřejnosti, týkající se i imi-
grantů, kteří měli být deportováni. Věří, že přicházejí
z důvodu ohroženi, že jsou potřební a že většina
z nich se demokracii přizpůsobí. Nezdá se, že si je
vědoma stoupajících problémů s imigranty v řadě
evropských zemí.

Pro demokracii bylo nutné, aby lidé rozuměli
světu, ve kterém žijí, znali historii, zvláště aspekty
týkající se rozvoje demokratizace a demokracie, byli
schopni se z historie poučit, přijmout metody a pro-
středky účinné proti korporacím, pravici, konserva-
tivcům, a nedemokratům obecně. Autorka obviňuje
korporace, že zacházejí s lidmi, přírodou a Zemí jako
s něčím na jedno použití a podemílají tak slušnou
budoucnost. Zdůrazňuje, že hodnoty, týkající se de-
mokracie - rovnost, spravedlnost, svoboda, společ-
nost, potřeby, humanitní hodnoty, atd., se vztahují
především k existenci kolektivní entity (komunita,
společnost, národ, stát). Jednotlivec se svými právy
není schopen zaručit demokracii, naopak jeho stále
se rozšiřující práva spíše přispívají k atomizaci spo-
lečností. Klein dokazuje, že demokracie se musí
týkat všech oblastí veřejného života, včetně ekono-
miky. Poukazuje i na všechny potenciální finanční
zdroje, (zvláštně zvýšení daní korporací, zrušení da-
ňových rájů, přiměřené mzdy, atd.), které by umož-
nily sociálně spravedlivý systém a demokracii.
Vnímá to jako otázku morální. Nedělá si však iluze,
že by malé kroky odporu veřejnosti vedly ke změně
situace, ke změně současného systému. Je si vě-
doma, že síly, které kladou zisk na první místo, vět-
šinou lidí pohrdají, považují válku za přirozenou
a jsou schopny ji rozpoutat. Mohou tedy být pora-
ženy jen kolektivní akcí, postavenou na sdílených
hodnotách, ideálech a cílech. Domnívá se, že je čas
učinit takový společný, organizovaný „velký skok“.

Přesvědčení Naomi Klein, že jedině kolektivní akce
mají možnost redukovat moc korporací, plyne hlavně
ze znalosti historie, zvláště velké hospodářské krize
z konce 20. let 20. století. Specifické humanitní a de-
mokratické ideály a jejich obecné přijetí veřejností
považuje za nezastupitelnou součást strategie. Zna-
mená to překonat nezdravý individualismus, exce-
sivní konkurenci ničící užitečné a potřebné, včetně
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přírody. Navrhuje myslet v pozitivních kolektivních
hodnotách, které nás mohou spojovat v úsilí o dobrou
demokratickou společnost, o bezpečnou a důstojnou
budoucnost. S tím souvisí i nutnost odstranit mož-
nost nezřízených soukromých zisku jednotlivců i kor-
porací. V lidech autorka cení pozitivní hodnoty jako
šlechetnost, pohostinnost, vřelost, moudrost. Ve ve-
řejném životě, v politice je jejich odrazem otevřenost,
důvěra, čestnost a samozřejmě velmi relevantní je
dobré vzdělání. Domnívá se, že jen na těchto hodno-
tách, na demokratických principech, na znalostech
a pocitu sounáležitosti je možné budovat kolektivní
odpor vůči nedemokratickému neoliberalismu a ne-
demokratismu obecně. Počítá s tím, že poctiví inte-
lektuálové se svou prací tohoto procesu zúčastní.

Poslední stránky knihy Naomi Kleinové jsou
v podstatě výzvou a návodem Kanaďanům, aby

přijali Manifest skoku (The Leap Manifesto)
a stali se součástí kanadského hnutí, pro něž je
prioritou a důležitou náplní života péče o druhé,
o Kanadu, o Zemi. Manifest se týká hlavně kli-
matu, neboť tento problém v sobě obsahuje
všechny důležité aspekty chamtivosti a bezo-
hlednosti přístupů korporací. Byl podepsán de-
sítkami tisíc jednotlivců i organizací. Toto
vyústění knihy se může zdát značně jedno-
stranné a utopické, je však míněno hlavně jako
vzdělávací, aby lidé přijali určité humanitní, de-
mokratické hodnoty, vědomí kolektivity, které
umožní kolektivní soustředěné politické tlaky,
které by vedly ke změně politického, ekonomic-
kého a sociálního systému na humanitně demo-
kratických základech. Je to ideál, ale bez ideálů
nikdy nemůže dojít ke změně k lepšímu.
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Krev na pokračování
KAREL SÝS

Vražda na sobotu nestačí kanalizovat první sig-
nální soustavu diváctva. Epidemie vraždění ho musí
infikovat celý týden. Od pondělka do pátku se klo-
nují nové seriály a dokonce vznikne krimikanál. Ano,
kanál! A pak že se krve nedořežeš!

V.I.P. vraždy 1 a 2, Kriminálka Anděl, Případy 1.
oddělení, Specialisté, Vraždy 1890, Vraždy na pře-
lomu století, Četnické humoresky, Četníci z Luhačo-
vic, Dámy a Králové, Policajti z centra, Prima krimi,
Poldové, Show Jana Krause, Inspektor Max, Vševěd
Josef Klíma, Vraždy v neolitu… V záloze čekají i pra-
hory, kdy se horniny vraždily mezi sebou.

Na hanbě stojí noblesní pan rada Vacátko a di-
stingovaný Hercule Poirot!

Už notoricky známé místo činu šetří finanční ná-
klady i fantazii čumilů: smíchovská náplavka, Karlín,
Žižkov – tam není radno chodit ani ve dne. Mrtvoly
bývají vyloveny z Vltavy nebo ze sklepů v Sokolov-
ské ulici. Gesta i hovory detektivů jsou úsporné, mi-
nistr obrany nasadil laťku přískoků s pistolí sice
vysoko, zato jednou provždy a nikdy jinak.

Se zápletkou si scénáristé hlavu rovněž lámat ne-
musí. Stádu stačí standard: vrah je vždy zahradník
Standa. Potíž: docházejí herci. A tak XY v jednom
seriálu vraždí a v druhém vyšetřuje.

Krkavčí hory neúnavně pořádají hony zvané cas-
tingy: nejsou lidi, mrtvol je málo, kdo si ještě neza-
vraždil nebo nebyl zavražděn, nechť se přihlásí.

Vraždí i ředitelé nadnárodních festivalů i čeští
lvové, zatím však nenatočili smrt na poblitých scho-
dech Rudolfina.

V podezření upadne obvykle 10 000 horních zlo-
dějů, 1000 kariérních vrahů, i z lepších rodin, ba
z nejvyšších kruhů, aby se neřeklo a plebs se vy-
bouřil, ale nakonec rameno spravedlnosti odvede
do chládku psychopatického bezdomovce.

V zájmu unifikace Nové Evropy je nutno z čes-
kých tvrdohlavých palic vytlouct Anděly na horách
a Princezny se zlatými či nedej bože rudými hvěz-
dami na čele. Básníci musí přijít o iluze! Vyšiso-
vané seriály Made in USA, GB, FR a BRD už nestačí:
Kriminálky Miami, Pobřežní hlídky, Námořní vyšet-
řovací služby, Hrůzné minulosti, Zlomená města,
Zákony a pořádky, Zločinné úmysly, Vraždy podle
Jidáše, Případy detektiva Murdocha, BigBeni, Ko-
misaři Rexové, Policie v akci i reakci, Historky
z podsvětí, Sběratelé kostí, Smrti v lepší společ-
nosti, Odložené případy, Vraždy v Midsomeru, Smr-
tící i smrdící zbraně, Asijské spojky, Přísně tajné
mise, Mizerové, Tatíci Brownové, Colombové, Po-
stradatelní i Nepostradatelní… Je třeba vynést
i českou kartu!

Kečupová krev, crčící z obrazovky, musí zakrýt
lidskou krev, jež co nevidět poteče z ran světa, který
se ne a ne vymanit ze spárů planetárních šílenců!

12. 4. 2018
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Většina písničkářů píše knihy. Je to logické. Mají
popularitu, mají obec posluchačů a na rozdíl od
běžných interpretů se vyučili psaním textů. Josef
Nos (*1949) napsal a vydal již nejméně čtyři knihy,
a to

1. ...nejen zpěvník (nakladatelství BAROKO
A FOX, 1995; sazba not a jejich grafický návrh Zde-
něk Rytíř)

2. Rovnou za nosem (Carpe diem, 2008, editace,
sazba, obálka a grafická úprava Michal Huvar)

3. Odvrácená tvář šoubyznysu (nakladatelství
Marek Belza, 2011, ilustrace Pepa Nos)

4. Josefovy Vánoce (nakladatelství Marek Belza,
2017, fotografie Pepa Nos).

Než se budu věnovat nejnovější z těch prací, do-
volte krátkou vzpomínku.

Studoval jsem tenkrát vysokou, bylo to začátkem
osmdesátých let, a jedním z mých spolužáků byl
jistý Tonda Štorkán, nesmírně bezvadný kluk, který
rád pil pivo (například jsme chodili do restaurace
Na Hřebenkách a byli nadšeni, když tam zrovna
seděl Ivo Pešák) a který se vždycky choval obdivu-
hodně vstřícně, vnímavě a nepovýšeně; tedy aspoň
ke mně. Dnes pracuje ve významné funkci pro vel-
kou firmu Georeal a já už nevím, kam jsem měl to
dopoledne tehdy namířeno (možná, že do školy), ale
zastavil mě. Povídá: „Nejdeš s náma?. Dole v Praze
soudí Nose a je to přístupný veřejnosti.“ I ocitl jsem
se u soudu. Poprvé v životě. Když přelíčení skončilo,
hovořil jsem pak venku na chodbě jak s Pepou, tak
s jeho obhájcem, a měl jsem za to, že vyhráli. A taky
jsem to onomu právníkovi zvesela řekl. Historikové
nechť doplní, o co tenkrát přesně šlo, ale pro mě to
především bylo první setkání s Pepou.

Po převratu jsem samozřejmě začal kupovat
jeho desky (předtím neměl šanci jakoukoli vydat)
a měl jsem obrovskou radost, když se - už po smrti
Karla Kryla – Josef Nos angažoval také v pořadu,
který byl Krylovi věnován a táhl se slavně dlouho
do noci.

Na druhou stranu jsem si stěží uměl představit
větší kontrast. Karel a Pepa. Povšiml jsem si o pře-

stávce Josefa, jak stojí u zdi, hned za poslední
řadou hlediště, a oslovil jsem jej a už-už se chtěl
zeptat, jak by srovnal Krylův a vlastní zpěv. Anžto
Pepa nám to z jeviště za celý koncert nepověděl.

Ale nakonec jsem se (na takovou hloupost) ra-
ději nezeptal a na žádném dalším koncertě Josefa
Nosů jsem od té doby nebyl. Ale mám veškeré jeho
knihy a kéž mi je ještě někdy podepíše.

Jeden čas jsme vlastně komunikovali přes Fa-
cebook, ale mám pocit, že se Josef odtamtud
zdýchl, a to dlouho, dlouho před momentální kam-
paní, která by některé nebožáky pomalu i přesvěd-
čila, že je Zuckerbergův vynález nebezpečnější než
strychin a novičok dohromady. Že tomu tak není,
vysvětlil nedávno trefně v deníku Neviditelný pes
Jaroslav Míth. 

A čtvrtá Nosova publikace? Sestává ze sedma-
padesáti kapitol a některé jsou přesně podle mého
očekávání od začátku až do konce psány veršem.
Jiné aspoň částečně. „Všechny osoby i neosoby
v této knize jsou skrznaskrz virtuální, i když se dá
říct, že jsou metaforicky skutečnější než skuteč-
nost sama,“ píše Josef úvodem a už na straně osm
se vrací do vlastního dětství. I čteme tudíž vzpo-
mínky, ale pozor, jen do jisté míry. Zrovna tak na-
jdeme krátké prózy a v sekvenci První Betlém
zvíme, že to byl František z Assisi, koho ve 13. sto-
letí jako prvního šťastně napadlo seskupit dohro-
mady živé (!) postavy Nového zákona i zvířata
v něm zmiňovaná. I dočítáme se:

Pomalu jde olivovým hájem
Vzhůru do hor, do své poustevny
Vzduch voní mátou a ránem
Jako bychom byli bývali s ním šli i my
Bez jídla a s jediným přáním
Poznat Pravdu, tu nejvyšší
Poznat, co je jenom pouhým zdáním
Čekat až Bůh prosby vyslyší
František z Assisi
A ti, kdo ho měli rádi
Rufíno, Angelo
Všichni jeho kamarádi

Pepa Nos jako autor knih
neboli Říkají mu páter Lhalík 
IVO FENCL 
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Za blázna byl pro svoji pokoru
Papež ho poslal vyválet se s prasaty
Všechna příkoří však snášel bez odporu
Zkusme si představit, co bychom dělali já a ty
V horách za městem je díra ve skále
Tam býval za svého života
Teď jeho tělo odpočívá v katedrále
Takto se odměňuje lidská dobrota
Nosova kniha upřímně adoruje Ježíše Krista

a činí tak i prostřednictvím úvah. Vše se přitom točí
okolo Vánoc a dojde i na píseň Teď, život, jedno jsi,
kterou Pepa zpívá již od roku 1987 každoročně na
vánočních mších svého přítele, kněze Bohumila Ši-
tavance.

Nicméně nic platno a budu se - možná - rouhat,
ale sám mám ze všech Josefových hitů nejradši
song Plukovník Staněk.

Možná není moc známý, mě však fascinuje.
Čím a proč? U písniček Pepy Nose to nezvládám
analyzovat a jednoduše (či složitě) se tudíž
k písni Plukovník Staněk někudy prokopejte
a pochopíte. Opatrně však se soudy a ani vzdá-
leně bych ji neoznačil za antimilitaristickou nebo
protivojenskou. Jen za až neskutečně vtipnou
a neexistuje dle mého názoru v Čechách důstoj-
ník, i včetně nedávno metálem velebeného hlav-
ního náčelníka Pavla, který by se nezasmál, když
tu skladbu uslyší. A něco podobného mohl vy-
tvořit pouze jediný písničkář nakulaté Zemi. Nos.
Nikoli, žádný agent Sí Aj Ej by to nikdy nedoká-
zal.

Ale to odbočuji. Neboť tento text o plukovníkovi
v Josefových Vánocích nenajdete. Poněvadž by se
do nich ani nehodil. Zato knížka brousí až do žánru
science fiction a octneme se v roce 2716 a později
dokonce v roce 51 miliard A. D. Ale rovněž ve Fran-
cii, v Indii a... To ostatní si již objevte sami.

P. S. Musím však přece ještě upozornit na
drobný omyl. V kapitole Zemřít na Boží Hod Vánoční
se Pepa Nos zmiňuje o svém známém keramikovi
Ivanovi, který prý právě na Boží Hod zkolaboval...
a zemřel. Podle mého názoru se tu jedná o Ivana
Hostašu (1948-2007), jehož jsem měl moc rád (a
žil jen pár metrů od našeho domu). Ten ale zesnul
již 15. prosince.

P. P. S.
V téže edici jako tato publikace zveřejnil čtyři

knížky i pozornosti snad hodný autor Radek Leh-
koživ. Jmenují se Teatrálium, Příšeří se, Tanga
a Výtok z básnického díla.

Ukázka:
Říkají mu páter Lhalík
Lhalík říká, že máme milovat svého bližního

jako sebe samého. Myslí si ale: Nenáviďte každého
na potkání a sebe vyhoďte do luftu.

Lhalík říká, že máme věřit v jediného Boha. My
tomu ale máme rozumět podle jeho vnitřního na-
zírání takto: láh, sušený velbloudí trus, je nejvyšším
pánem tvorstva, vesmíru a slupek od brambor.

Lhalík povídá, že Jezulátko se nám narodilo, aby
nás spasilo. Ale ve tváři se mu zračí: každé jezule
přibijte na kříž, nejlépe hlavičkou dolů.

Lhalík káže: ducha svatého přijměte za nejvyšší
sílu. Však ve skutečnosti předpokládá, že největší
mocností je jistej Belzebub.

Jest jisto a nezvratno, že po lhalíkách zůstane
nakonec akorát tak díra ve stropě jejich brlohů.
Stejně jako po Faustovi.

Tenhle, domnívám se, vyletí i s patřičným dopro-
vodem střechou letos na Sv. Štěpána, o druhém dni
vánočním.

***********************************************
Spisovatelský domek
V základní škole jsem se dozvěděl pár základ-

ních znalostí a jedna byla o spisovatelích. Jakýsi
spisovatel tehdy navrhoval, abychom my spisova-
telů dostávali od státu přidělované domky, tehdy
za 50 000,- Kčs, dnes by to bylo cca za půl milionu
až milion.

Onu základní myšlenku jsem měl od té doby
pořád v hlavě, jako bych už odjakživa tušil, že se
mě zásadně týká. A teď se to dlouhé tušení promě-
nilo v jistotu. Ano, mám spisovatelský domek. Ne
od státu a za prostátní knihy.

Ze všeho nejdříve jsem vykopal několik kubíků
zeminy prvního základu lehce zakousnutého do
svahu. Spisovatel potřebuje terasu propojenou
s přírodou, na kterou si může hned po vstání z po-
stele sáhnout!

Pak jsem zašel do lesa, kde byla spousta ka-
menů různých velikostí výborně se hodících do zá-
kladů.

Nehdříve jsem je naskládal na hromady, 20 hro-
mad po jedné tuně kamení. Pak jsem těch dvacet
tun dvacetkrát naložil na valník a traktorem nechal
odvézt k potoku. U potoka jsem dvacet tun opět
nechal projít mými spisovatelskými dlaněmi.
Potom je naložil do kolečka a převezl přes křehký
dřevěný most k vykopaným základům. Poté jsem
těch 20 tun kamení velmi promyšleně pokládal do
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základů a zaléval betonem. 100 tun kamenů tak
prošlo mýma rukama, nechtějte, abych někoho jimi
chytil pod krkem.

Pak už šlo vše fofrem.
Vyzdil jsem obvodové zdi s překlady pro okna

a dveře, základní kříž domku na oddělení místností,
odizoloval a vybetonoval podlahy, položil vnitřní ka-
nalizaci, postavil komín, okenními a dveřními rámy
osadil celou stavbu a prkny pokryl střešní vazbu.
Na finiš jsem pozval přátele, kamarády a řemesl-
níky.

Zafungoval jsem sám sobě státem, bez potřeby
jediného prostátního písmenka.

Ale to, že pořádný spisovatel má mít pořádný,
sám sobě postavený domek, je stále mou základní,
v základní škole získanou vědomostí.

A kde jinde by měl pořádný spisovatel trávit po-
řádné Vánoce než ve svém spisovatelském
domku?

Josef Nos: Josefovy Vánoce. V edici Bagatela
vydal Marek Belza. Krásná Lípa 2017. 120 stran. 

19. 4. 2018
http://literarky.cz/blogy/ivo-fencl/26122-pepa-

nos-jako-autor-knih-neboli-rikaji-mu-pater-lhalik

DEVĚT „PĚTATŘICÁTNÍKŮ“ 
V APOLOGII MILANA BLAHYNKY
IVO FENCL

„Dlouho jsem pero pokládal za meč; dnes znám
naši bezmocnost.“ Sartre. Slova

„Vlastně jsem byl první, kdo v Jiřím Suchém po-
zdravil velkého básníka, a kdo první identifikoval
sedmičkový skladebný princip románů Milana
Kundery, kteroužto identifikaci ocenil sám velký
prozaik.“ Milan Blahynka

Ve své knižní apologii Byla jednou jedna…
básnická generace takzvaných pětatřicátníků
/dissertatio apologetica/ (2017) nazývá Milan Bla-
hynka „pětatřicátníky“ devět spisovatelů naroze-
ných v letech 1939-1952, kterým bylo roku 1980
průměrně pětatřicet. Petra Cincibucha, Jaroslava
Čejku, Michala Černíka, Jaromíra Pelce, Josefa
Peterku, Petra Skarlanta, Karla Sýse, Josefa Ši-
mona a Jiřího Žáčka. Jen bibliografie knih těchto
pánů, vydaných do začátku loňského roku, má
827 položek.

Debutovali v rozmezí let 1964-1977 a do roku
1980 vydali 48 svazečků veršů. Vzájemně se spřá-
telili právě během devíti let 1977-1985 a oproti vět-
šině jiných uměleckých generací ne tedy mladí, ale
ve věku, kdy se básnické generace spíš rozpadají.
Až do uskupení se přitom každý „pětatřicátník“
probíjel sám, ale i později se každý prvořadě sou-
středil na vlastní priority. Asi i proto neměli čas na
sváry.

Už Vladimír Macura se skupinu pokusil typizovat
několika charakteristikami. Především jako jedno
tělo bažili prolomit veškeré odlidšťující izolace
světa. Za druhé okázala degradovali tzv. poetično.
Za třetí polemizovali s redukcí života na pouhé od-
lidštěné živoření.

Sám dnes nedokážu posoudit, nakolik je Macu-
rův vhled trefný, ale rozhodně vládly v této zemi
jiné poměry, když se „devítka“ provazovala. Dohro-

Lipa_04_2018_LIPA  14.02.19  19:08  Stránka 73



mady je také dala Praha a zdejší (odjinud hůře do-
byvatelná) nakladatelství. „Disponovali“ rovněž
Klubem přátel poezie a zájmem amatérským diva-
del o svou tvorbu. Probíhaly tenkrát ještě soutěže
v uměleckém přednesu a to vše dohromady gene-
rovalo nemalou čtenářskou obec. Viděno očima
dneška obří. A podle Milana Blahynky tito „pětat-
řicátníci“ nepropadli omylu mnoha jiných básnic-
kých generací a nevyhranili se polemicky proti
svým předchůdcům. Dohromady je posléze mohla
držet i obava z české závisti a... Horko těžko jinak
vysvětlit, že si uvnitř té generace porozuměli bás-
níci i zcela odlišných rodokmenů.

Některým byli mistry Halas a Holan, ale Karlu
Sýsovi Nezval a Biebl. U dalšího dominoval Kainar,
jindy Skácel anebo Ivan Wernisch. Součástí „pě-
tatřicátníků“ tak byli jak vyznavači poezie mysli-
telské, tak tvůrci poezie imaginativní.

Zmíněná devítka přitom dominovala osmdesá-
tým letům, kdy se jim i dostalo satisfakce v podobě
postů. Šimon byl od roku 1984 šéfredaktor Ode-
onu. Čejka byl od roku 1982 vedoucí redaktor
Kmene. Od roku 1987 byl šéfredaktor Tvorby.

Pelc se roku 1987 stal šéfredaktorem Mladé
fronty. Téhož roku se Černík stal tajemníkem Svazu
spisovatelů a roku 1988 jeho předsedou. Už roku
1982 byl Peterka tajemník literárního odboru Svazu
spisovatelů. Roku 1988 se Sýs stává šéfredakto-
rem Kmene, jenž má nemalý náklad 80 000 vý-
tisků, a Žáček se téhož roku stává vedoucím
redaktorem poezie v Československém spisovateli,
kde pracoval od poloviny sedmdesátých let. „U
lizu“, jak se lidově říká, nakonec nebyli pouze Cin-
cibuch a Skarlant.

Košatá tvorba „pětatřicátníků“ reprezentuje sa-
mozřejmě jenom tu nejviditelnější část práce veš-
kerých tehdejších básníků; jenže ostatním se
nedařilo získat dostatečně velkou čtenářskou obec.
Blahynka přitom vidí základ „devítky“ v šestce,
k níž se teprve přifařili Čejka, Pelc a Cincibuch.
Vedle Šimona byli přitom dva naposled jmenovaní
nejradikálněji civilními poety skupiny.

Možná až nadbytečně bádá Milan Blahynka, zda
„devítka“ neměla vzor Devětsilu, k němuž měli
vřelý poměr Sýs, Žáček i Skarlant. Jak Devětsil, tak
pětatřicátníci se shodně snažili prosadit v „deva-
teru“ umění. V psaní prózy, v divadle, překladatel-
ství, v tvorbě pro děti, v písňových textech,
v esejistice či kritice, fotografováním i jako editoři
antologií.

Početně oproti tomu srovnání skupin nehraje.
První vystoupení Devětsilu (1920) podepsalo totiž
14 členů, roku 1922 už přiznal 19 členů a roku
1925 dokonce třiatřicet.

Blahynka ovšem „pětatřicátníky“ srovná i se
Skupinou 42 a generací Května. Zachází jako v celé
knize do velkých detailů a padne tak až na malíře
Kamila Lhotáka, který spojil básníky natolik rozdíl-
ného rodokmenu jako jsou Sýs a Pelc.

Zkoumá také vzdělanost příslušníků „devítky“,
i zvíme, že z vysoké zběhli jen Skarlant a Cinci-
buch. A nato pětatřicátníky přátelsky obviní
z anglické spledid isolation. Ta ovšem fakticky
neexistovala, a Milan Blahynka podrobí vzápětí
zkoumání tvorbu každého z devítky. Jeden za dru-
hým přibližuje znala konkrétně momenty zážehů
přátelství mezi jednotlivci a zkouší analyzovat
i básníky okolo a příčiny, proč se také neskupili:
dejme tomu ti z antologie Zelená světluška
(1972).

Autor knihy pročetl i spousty recenzí a dejme
tomu i tu, jejíž autor Vladimír Novotný lituje (5. 6.
1980), že zrovna Karel Sýs je zastoupen ve Slov-
níku lásky nejskromněji.

Blahynka se zabývá taktéž vlivy cenzury. A hle,
rovněž Sýsův debut Newton za neúrody jablek by
bez ní vyšel už roku 1967. Nebo 1968. Určitě ne až
roku 1969.

Antologie Město putovala zas roku 1982 do
stoupy, aby v pozměněné podobě vyšla teprve za
dva roky. Ne asi horší, nicméně Blahynka se za-
dumá nad úplnou nepřítomností básnířek.

A rozporuje i svou větu, jíž chtěl pětatřicátníky
shrnout nejstručněji: „Na metafory je Sýs, na
pevné lyrické formy Skarlant, na popěvky Žáček,
na filozofii Peterka, na rock Šimon, na Marcellu
Marboe Cincibuch, na idyly a domovinu Černík (ten
nejtradičnější z devítky), na zákony srdce je Čejka
a na kritiku Pelc.“

Mimo, pravda, zůstali mnozí vrstevníci vyvole-
ných. Šrut, Wernisch, Prouza, Holoubek, Hule,
Petr Kovařík, Kamil Mařík, Lubomír Brožek, Miro-
slav Huptych, Alena Vávrová, Lydie Romanská…
a celá dlouhá řada básnířek. Nu, a potom všichni
ti, co se narodili mimo období 1939-1952. Napří-
klad Vladimír Janovic. Některé z těchto autorů
nejspíš i ještě dnes trápí, že v pětatřicátnické de-
vítce nejsou; jak ovšem Blahynka ihned dokládá,
pětatřicátníci se stýkali s jinými básníky, a to
přátelsky.
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Například s Kovaříkem se Sýs shodoval v obdivu
k dílu malíře Vladimíra Komárka a Blahynka pětat-
řicátníky obhajuje idealizujícím odstavcem, který
ocituji: „Brzy věděli, že se u nás úspěch neodpou-
ští, a snažili se i při plném soustředění na vlastní
práci nezabírat příliš místa. S důvěrou a porozu-
měním projevovali vstřícnost vůči vrstevníkům
a autorům starším i mladším. Psali doslovy a před-
mluvy k jejich knihám, pořizovali rozhovory, nešet-
řili obdivem k jejich poezii.“

Peterka tak například psal doslovy k dílům Vla-
dimíra Janovice a Sýs k celé spoustě knih včetně
Cílové roviny Hedy Bartíkové.

Připomeňme však i almanach Jen jednou ponej-
prv (1981), jehož pořadatelé Verecký, Žáček a Sýs
představili právě mladší autory. Michaelu Pánko-
vou, Aloise Marhoula či Dušana Spáčila.

Roku 1985 se pak Žáček, Sýs a Peterka podíleli
na antologii Klíčení, v níž verše publikovali Alena
Vávrová, Milan Hrabal, Lubor Kasal, Ivo Šmoldas
a Milena Fucimanová.

V Blahynkově zevrubné knize je probrán i vznik
edice Ladění a vším se zde dokládá, že „devítka“
potenciální konkurenci podporovala. Sebe kvůli
tomu ale mít ráda nepřestala a roku 1986 píše
Skarlant o Sýsovi: „Nepoznal jsem v životě umělce,
aby tak nesobecky a neustále myslel na svou ro-
dinu, na své přátele, na věci společné, na dobro
druhých…“

Pětatřicátníci, a to je zvláštní, chtěli být původně
všichni spisovateli – a ne tedy básníky. Sýs o tom
řekl v deseti letech otci, jsa pod vlivem Alexandra
Grina, a Michal Černík začal už ve dvanácti letech
s romány. Ale také je pravda, že hned nato zkusil
zveršovat Staré pověsti české.

Karla Sýse pro změnu uhranula čtyřverší v zá-
hlaví kapitol Quentina Durwarda, a to tím, jak
uměla brilantně a v miniatuře shrnou příběh každé
následující kapitoly.

Už si to skoro neumíme představit, ale v osm-
desátých letech dosahovaly knihy členů „devítky“
značných nákladů, takže například Žáčkovy Hovory
s mým horším já vyšly v nákladu sedmdesátitisí-
covém. A tak se Milan Blahynka nediví Ladislavu
Pecháčkovi, že básníka udělal i hlavním hrdinou
svých knih a filmů.

Blahynka se věnuje i divadlu anebo překladate-
lům a vzpomíná na moment, kdy Černík znovu pře-
ložil Ščipačovovy Sloky lásky, které až do roku
1981 vycházely opět a opět v překladu Ladislava

Fikara. A ve značných nákladech. Pro Černíkův čin
nalézáme ospravedlnění v tom, že se Fikar nedržel
originálu, domýšlel, přidával a parafrázoval.

V knize je vylíčen i převrat v roce 1989. Po
něm... Nu, třeba Šimon se na jistou dobu stal do-
konce náměstkem ministra kultury. Oproti tomu
Sýs byl obětí štvanic a mnoho knihkupců dodnes
odmítá prodávat jeho knihy. I poté, co byl dekoro-
ván na Hradě.

A dál? „Cenzura mlčením“ byla po převratu nej-
typičtější z cenzur. A nedokazatelná.

Každá redakce přece snadno obhájí soustavné
přehlížení díla toho či onoho spisovatele výrokem,
že recenzují pouze knihy, které považují za litera-
turu; přičemž to, co je plnohodnotná literatura, ur-
čují sami.

Žáček o tom napsal: „Polistopadová ostraki-
zace pro mě byla mnohem snesitelnější, než třeba
pro Karla Sýse, ale soustavně jsem si to kazil
svými jarmarečními písničkami a antikapitalistic-
kými epigramy, a tak nade mnou vládci veřejného
mínění udělali kříž. Tvářil jsem se, že je všecko
O. K., své nakladatele jsem měl, ale myslím, že
moje rakovina, která mě roku 2005 dokopala na
operační sál, byla od toho užírání. Kdo by se taky
neužíral, když vydáš deset knížek a o žádné ne-
vyjde v mainstreamových literárních magazínech
ani řádka!“

A měl či dál má pocit, že do normalizovaní lite-
ratury nepatří. „A možná tam ani patřit nechci,“
dodává.

Jako lektor byl Blahynka i u vydání pozdržené
Šimonovy sbírky Bít poezií (1990), ale poté se
Šimon odmlčel.

Tím nejzáhadnější z devítky však nebyl on, ale
Cincibuch. Ten tvořil tenké knížky a z celé gene-
race byl po převratu nejpřijatelnější. On však se ne-
chtěl přestal kamarádit s Pelcem, když už byli
kdysi druhy i v Divokém víně, a roku 2008 zakotvil
jako zakladatel splendidní revue Medicína a umění.
Tiskne tu verše své i přátel. Své nové knihyNere-
zový výtah (2008) a Zimní zahrada (2013) však
vydal jen jako bibliofilie. A pak i proň poezie zem-
řela.

Nato je vzpomenut kastelán Kuběna, a hle, mezi
111 účastníku prvního Bítova (1996) bylo hned pět
„starých struktur“. A to ještě chyběli Kryl (už bo-
hužel mrtvý) a (patrně nepozvaný) Egon Bondy.
Třeba Michal Černík tam nejel, ač byl zván, ale
Žáček tam byl o rok později a nelitoval. Čejka zajel
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na Bítov vícekrát a prvně tam chytal pod vranov-
skou přehradou lipany.

Atmosféra na Bítově ovšem lidem typu Karla
Sýse nepřála. „Jsem proti svobodě slova,“ říkal
Petr Kabeš a Putna zas naváděl Jirouse, aby rozbil
hubu... právě Sýsovi.

Milan Blahynka nato poutavě líčí, jak přednášel
na Bítově on sám; ale Karel Šiktanc brzy po za-
čátku projevu vstal... a práskl dveřmi.

Závěrem autor kapitolu za kapitolou podrobně
líčí, co jednotliví pětatřicátníci dělali po převratu.
Dlouze je rozebírán osud Čejkův, ale také Holoub-
kův, který byl individualista i flexibilní solitér, muž
mimořádně fyzicky zdatný a s dvěma titul PhDr.,
z historie i publicistiky. Do jisté míry byl surrealista,
ale 6. 11. 2016 bohužel zemřel na následky úrazu.

Probírán je i plachý a tichý Petr Skarlant anebo
souputník devítky Karel Vůjtek.

Peterka zase přináší CD písní pro děti a roku
2014 další CD České mantry a balady. Jeho obraz-
nost tu v mnoha směrech kulminuje a obzvlášť fas-
cinuje jeho Němý kámen.

A Pelc? V letech 1976-1990 nahrával v Rybné 25
vzpomínkové rozhovory se Lhotákem a je to něko-
lik set hodin. Vedle malířova syna a malířovy
družky jsou zachyceni i občasní hosté: Macourek,
režisér Eduard Hofman, Hrabal, Josef Nesvadba.
Projekt však není dotažen a bylo zveřejněno jen pár
ukázek v časopisech. Zeď vzpomínek Kamila Lho-
táka má 700 stran.

„Ve čtyřiceti člověk zjistí, že je třeba vyklidit stůl
a dotáhnout všecko do konce, i touhy i sny, aspoň
tak, že je napíše,“ řekl Sýs už roku 1985 a tato
kniha to opakuje. A Žáček?

Bezpochyby je nejplodnější; v katalogu vědecké
knihovny jde o víc než tři sta položek a jen v roce
2015 mu vyšlo 14 titulů.

Ale teď se přece zamysleme nad tím, kým jsou
tito muži opravdu. Není to snad kohorta spříse-
ženců, kteří se vlichotili panující moci?

Neusadili se snad na publikačních pramenech
a nedbali, aby se nikdo jiný nedostal k penězo-
vodu?

Blahynka tvrdí, že rozhodně ne. „Oficialita se pří-
čila jejich plebejství a...“ A za čtení stojí též Bla-
hynkovaPojmoslovná poznámka k termínu oficiální
literatura.

O čem badatel vypráví? Zastává se například i té
oficiální části Vrchlického života, a jak si všímá, ani
Vrchlický, ani Nezval nevkládali své příležitostně

oficiózní veršovánky (a úlitby) do svých sbírek.
A pětatřicátníci?

Snažili se, zdá se, o to samé. A proč by taky ne?
Přece chápali, že oficialita vrhá na jejich tvorbu ne-
žádoucí stín.

Z hlediska pětatřicátníků Blahynka kritizuje
i knihu Dějiny české literatury 1945-1989.

Své úvahy rozdělil do 69 kapitol a skvělá je i zá-
věrečná fotografická příloha (79 snímků) a biblio-
grafie, která proti zvyklostem nevyděluje dětské
verše, a pokud je známa, uvádí výši nákladu. Ne-
registrují se tu ocenění a v seznamu poezie je i ta
šířená na zvukových nosičích a v rozhlasových po-
řadech.

Značné množství položek bibliografie jistě je im-
ponující, ale připomeňme, že třeba Jaroslav Čejka
psal pod pseudonymy třeba i non-fiction o Juriji
Gagarinovi (2001), otvírající edici Předčasná úmrtí,
a stvořil i třetí svazek té samé edice o Wolkerovi,
Bieblovi a Batličkovi.

Nebo také přeložil předlohu známého filmového
hitu s Kim Basingerovou Základní instinkt (1992).
Ale i leporel, ba omalovánek (s verši) zahrnuje bib-
liografie požehnaně a sám Sýs je i autorem čtyř-
lístkovské publikace Cirkus (1972). A taky
pseudonymním překladatelem Sadeovy Justiny
(2002).

Své knížky Bordel na druhou (1996) a Bordel do
třetice (1999) vydal pod jiným pseudonymem
(Kosmas) a navazují na Kosmovu novou kroniku
aneb Bordel v Čechách (1994). Všeobecně zná-
mější jsou dnes Sýsovy knihy Praha zednářská
(2007, rozšířeno 2011), Akce Heydrich (2008,
znovu 2009) či Záhady 17. listopadu (2010, s Du-
šanem Spáčilem). 

Co říct závěrem? Stoprocentně dojde na 2. vy-
dání této Blahynkovy zevrubné apologie a není
těžké to uhádnout. Ale kdy to vydání bude asi rea-
lizováno, to se předvídat neodvažuji.

Milan Blahynka: Byla jednou jedna… básnická
generace takzvaných pětatřicátníků /dissertatio
apologetica/. Úvodní zamyšlení Evropské kulturní
dědictví a čeští básníci napsal, vsuvku spojující
úvod a závěr této knihy a pár vět na závěr napsal
Jiří Maštálka. S jeho podporou jako poslance Ev-
ropského parlamentu vydal Milan Blahynka. Praha
2017.

19. 12. 2018 Literárky
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Ve zrekonstruovaném benešovském Muzeu
umění a designu byla 7. listopadu slavnostně vy-
hlášena Cena Františka Hrubína za rok 2018. Oce-
nění nejlepšímu středočeskému spisovateli uděluje
Klub českých a slovenských spisovatelů ve spolu-
práci s městem Benešov, Středočeským krajem
a nově i se Středočeskou vědeckou knihovnou.

„Letos jsme si připomněli 100 let naší republiky
a Středočeský kraj vydal k tomuto výročí zajímavou
faktografickou knihu. Chtěl bych popřát vítězům,
aby měli svou kapitolu v další knize, která se bude
věnovat další stovce let naší země,“ popřál radní
pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu
a sportu Martin Draxler.

„Účastním se akce už po čtvrté a vždy jsem ve-
lice nadšen nejen oceňovanými autory a jejich
dílem, ale i tím, že v kraji máme i zástupce nových
generací, kteří se literaturou vážně zabývají, kteří
nejen čtou a mechanicky opakují, ale slova i cítí
a rozvíjejí tak náš český jazyk,“ podotkl předseda
středočeského výboru pro památkovou péči, kul-
turu a cestovní ruch Zdeněk Štefek.

Hrubínovo dílo recitovaly studentky benešov-
ského gymnázia, Michaela Macourková a Kateřina
Žáková pod vedením pedagoga Pavla Hozy, lauda-
tio jménem poroty pronesl Jan Šulc, a verše autora
představil Jiří Klem.

Hrubínovu cenu získal nakonec Michal Černík za
svou sbírku Stébla, kterou vydalo nakladatelství
Kmen. Obsahuje výběr z díla i nové básně, čtyřverší
a osmiverší ve vázaném a volném verši, celkově
asi pět set padesát básniček. Autor sám se při udě-
lení ceny vyznal k hluboké úctě k Františku Hrubí-
novi, který ho učil i inspiroval.  Michal Černík,
český spisovatel a básník z Čelákovic, vydal přes
dvě desítky knih pro děti, deset knih veršů pro do-
spělé, šest knih literární publicistiky, připravil edi-
torsky řadu výtvarných publikací pro děti a výběry
z české a světové poezie. Jeho verše a knížky pro
děti byly přeloženy i do cizích jazyků.

Večerem provázel předseda Klubu českých
a slovenských spisovatelů Lubomír Brožek.

8. 11. 2018
Haló Noviny

Cenu Františka Hrubína 
obdržel Michal Černík
IVAN CINKA
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UKÁZKA POLEMIKY STRAN VOLEB NA TWITTERU
Vojtěch Filip� @vojtafilip
Znovu důrazně připomínám, že vedení Komunis-

tické strany Čech a Moravy, zvolené demokraticky
v dubnu 2018 na sjezdu strany, nebude reagovat
na rozvracečské návrhy Josefa Skály. Bylo mu na-
bídnuto kandidovat do Senátu PČR ve 2 obvodech,
mohl být kandidátem do ZHMP (Zastupitelstva
hlavního města Prahy, pozn. red.), což odmítl. Asi
se bojí voličů, kritizovat nestačí, je třeba mít pro-
gram.

04:04 - 8. 10. 2018
28 replies (odpovědí), 1 retweet, 13 lajků (to se

vám líbí)
Z nové konverzace:
Radek Vasicek @karelhujer
8. 10. 2018
Je to rebel!
David Fanta @DavidFanta2
8. 10. 2018
Dejte tam toho Skálu, ať se už za KSČM konečně

zaklapnou dveře
Ondřej Hanák @HanakOndrej
8. 10. 2018
Jen se požerte mezi sebou... Už aby to bylo.
Milan Kader @Milkader
8. 10. 2018
Jak vidím, tak nejlepší program má Dolejš, že?
************************
Jiří� @Ji78899541 
8. 10. 2018
Jaké rozvracečské? Vedete to do kopru, Filipe.

A víte proč? Protože jste přestali důsledně hájit
zájmy dělníků. Vyměnili jste to za prebendy a bru-
selská koryta. Podívejte se na sebe a na Dolejše -
to jsou názory komunistů, co? Skála má pravdu a
vy jste jen ješitný...

******************************
Petr Šeda, Adamov, 8. října 2018
Jediná šance KSČM a ČSSD je dělat tvrdou levi-

covou politiku. Většina občanů má výrazně podprů-
měrné příjmy, je zde velká sociální nerovnost,
většina občanů - i když se snaží - tak prostě šanci
na zlepšení své ekonomické situace nemá! Tvrdí
se, že máme ekonomickou prosperitu, že se máme
lépe. Ovšem co z té prosperity má obyčejný
občan?! Nic... Je rád, když mu ročně přidají na
mzdě pár procent, které stejnak sežere zdražování.
A zdražuje se vše  - potraviny, bydlení, energie,

služby, atd. Máme zde skoro 30 let takzvaný de-
mokratický kapitalismus. A kam jsme to za těch 30
let dopracovali? Mzdy máme - při pracovním vý-
konu na úrovni cca 90 % toho západního - na
úrovni cca 33 % mezd v západních ekonomikách.
Jsme jen kolonií Západu s levnou pracovní silou,
jejich montovnou. KSČM musí dělat radikální levi-
covou politiku, nebo se v příštích volbách do Po-
slanecké sněmovny PČR nedostane přes 5 %
kvórum a bude tak úplně mimo hru.

**************************************
Uzavřeno 8. 10. 2018 v 18,35 hod.

Alexandr Mitrofanov@AlexandrMitrofa
11. 10. 2018
„Komunisté hromadně odcházejí dvěma směry:

za Andrejem Babišem a na věčnost.“
@JiriPehe o @czKSCM.
Alexandr Mitrofanov@AlexandrMitrofa
11. 10.
Uživatel Alexandr Mitrofanov retweetnul uživa-

tele Komunisté 1921.

Když se erotika zbarví do ruda. Uživatel Alexandr
Mitrofanov dodal

Komunisté 1921@komuniste1921
Radim Uzel: Volte Miladu! http://dlvr.it/QmzQS8 
Odpovědět  14   Retweetnout  1  To se mi líbí  49 

RADIM UZEL: VOLTE MILADU!
11. 10. 2018
Ve svém životě jsem poznal řadu politiků, někteří

byli dobří, ale ti vynikající se dají spočítat na prs-
tech jedné ruky. Mezi tu absolutní politickou špičku
patří havířovská Milada Halíková.

S potěšením jsem zaznamenal, že postoupila do
druhého kola senátních voleb. Přestože mám v Ha-
vířově řadu příbuzných, známých a bývalých spo-
lužáků, lituji, že moje současné trvalé bydliště je
příliš daleko - v Černošicích u Prahy.

Doufám, že nejen všichni moji známí, ale i řada
ostatních mne ve volbě Milady Halíkové zastoupí.
Nezůstávejte tentokrát doma a hlasujte pro Miladu!
Váš hlas bude i za mne.

MUDr. Radim Uzel, CSc.
Zdroj:

www.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/radim-uzel-
volte-miladu
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Vojtěch Filip� @vojtafilip:
Ubohost argumentů Alexandra Mitrofanova do-

sáhla vrcholu, on je ten poslední, který by mohl
kritizovat uznávaného lékaře, ale také úspěšného
spisovatele Radima Uzla. Jeho závist, že je někdo
skutečně úspěšný mu zatemnila mozek.

Odpovědět
16 replies (odpovědí), 2 retweety, 42 lajků (to

se vám líbí)
Z nové konverzace:
Soukromá zpráva

Defenestrátor@Defenestrtor1
11. 10. 2018
Tak Vojto, jsme rádi, že vám Uzel předepisuje

Viagru, ale to z něj nedělá uznávaného lékaře.
Ivo Železný@elezn
11. 10. 2018
A stál vás Uzel víc, než stál výrobce Arginmaxu?
Milan Kader@Milkader
12. 10. 2018
Mitrofanov byl a je křivák a kavárenský

přicmrndávač...
***************************************

Od: Karel Picek
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 30. 11. 2018 12:05:53
Předmět: Re: Lípa
Dobrý den, pane šéfredaktore Poláčku,
velice mile jste mne překvapil okamžitým zasláním Lípy č. 2/2018, takže nyní mám znovu šanci pomalu

ukrajovat z jejího obsahu a vnímat informace, které z naší veřejnoprávní televize nikdy nelze uslyšet,
i když si ji musím nedobrovolně platit. A ještě jste mi přibalil číslo 4/2012, které už ze stránek VNK nelze
stáhnout. Díky. 

Já Vám zase posílám video, které - ač jsu ze Zlína - jsem nikdy dřív neviděl, až mi je teprve nedávno
poslala jedna spřízněná duše. Při prvním sledování videa jsem si uvědomil, že to vlastně byli naši dnešní
přátelé, Němci a Američané, kteří nás ve městě před mnoha desítkami let poctili návštěvou. Abych byl
spravedlivý, Němcům to trvalo trochu déle - 6 let, ale Američané byli hotovi za pár minut, ale zato ta
jejich intenzita "psala". Nabízí se srovnání se sovětskou "okupací“, kdy například do lesa u Mílovic jsme
21 let nemohli chodit na houby, ale jinak jsme o sovětských vojácích prakticky nevěděli. Tak proto dnes,
podle některých Pavlů, je naším téměř úhlavním nepřítelem východní nástupnická mocnost bývalého
Sovětském svazu. A navíc jsem se taky nedávno dozvěděl, že nás SSSR už v roce 1945 neosvobodil, ale
přijel nás okupovat. Za nějaký čas se možná dozvím, že Adolf Hitler byl vlastně hrdina, protože se jako
jediný odvážil vojensky nastoupit na bolševika. 

Po tom státním převratu v roce 1989 žijeme opravdu v převratné době (nebo snad spíše převrácené?),
ale už jsu starý, tak si ta slovíčka pletu. 

Těším se na další Lípu, i když ani tu letošní dvojku nemám zdaleka ještě přečtenu. 
S pozdravem Karel PICEK.
PS Adresa videa na internetu https://www.youtube.com/watch?v=vPeKmWx_G8Y

Od: Vydavatel <Vydavatel@seznam.cz>
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 14. 11. 2018 15:07:13
Předmět: Poděkování
Vážený pane šéfredaktore,

když se divám na Lípu, uvědomuji si, že patří k těm mediím, které neberou na lehkou váhu česko-
sudeto-německé vztahy. Jsem velmi rád, že řada našich článků s touto tématikou se dostává do rukou
dalších čtenářů. Je pro mne záhadou, proč jiná média se těmto našim možná i životním problémům
téměř nevěnují. 

Děkuji Vám moc za spolupráci. OGŇAN TULEŠKOV
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HELENA TWEETUJE
Helena Langšádlová@H_Langsadlova
24. 9. 2018
Lidové noviny kdysi patřily k tomu nejlepšímu

u nás. Dnes otisknou i zřejmé dezinformace, když
si to majitel-premier přeje :-(

Odpovědět 3   Retweetnout 11   To se mi líbí 89
-----------------------------------------------
Helena Langšádlová@H_Langsadlova
28. 10. 2018
100. výročí samostatnosti naší země slavím

u sochy Václava Havla v Gruzii, kde jsem tento ví-
kend volebním pozorovatelem. Naší zemi i nám
všem přeji, abychom o ni pečovali s láskou, zod-
povědností, abychom nezapomínali na ideály hu-
manismu a hájili demokratické principy.

Odpovědět 2   Retweetnout 17   To se mi líbí 203
-----------------------------------------------
Helena Langšádlová�@H_Langsadlova
31. 10. 2018
Ohrožuje nás nejen dostavba jaderných bloků

Ruskem, ale i to, že potřebná kapacita bude nahra-
zena výstavbou paroplynovych elektráren, kterou
bychom navýšili naší závislost na ruském plynu.
Navíc se jedná o drahou alternativu. 

Odpovědět 6   Retweetnout 3   To se mi líbí 38 
-----------------------------------------------
Helena Langšádlová@H_Langsadlova
2. 11. 2018
Poslanci by se měli zabývat vlivem zejména

Ruska a Číny u nás. Proto jsem iniciovala zřízení
vyšetřovací komise.

Odpovědět 36   Retweetnout 19   To se mi líbí
252

-----------------------------------------------
(Celý název navrhované komise zní Vyšetřovací

komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro
vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní
záležitosti českého politického systému. Pod ná-
vrhem na ustavení komise jsou podepsáni poslanci
TOP 09, Pirátů, KDU-ČSL a STAN a jednotlivci
z ODS, ANO a ČSSD. KSČM a SPD o podporu návrhu
Langšádlová nežádala).

-----------------------------------------------
Z odpovědí na poslední Tweet:
Jan Horešovský@hores
2. 11. 2018

Odpověď uživateli @H_Langsadlova
Heleno, konečně! Moc díky. Vím, že to tam máte

těžký, tak Ti (nám) držím palec!
-----------------------------------------------
Just Me@AlksdMe
3. 11. 2018
Odpověď uživateli @H_Langsadlova
No tak určitě, parlamentní vyšetřovací komise je

neúčinnější nástroj k potírání činností cizích profe-
sionálních rozvědek... A hlavně těch ruských, ti ovliv-
ňují volby prakticky kdekoliv na světě. Zaplaťpánbůh
když se tohle dozví, okamžitě se stáhnou. Bravo!

-----------------------------------------------
Peter Kutabirne@Peter_Kutabirne
3. 11. 2018
Odpověď uživateli @H_Langsadlova
Správně, taky jsem překvapen, jaká je proti

Rusku a Číně vedena veliká antikampaň napříč
českými médii. Snad se konečně vyšetří, kdo to
platí.

-----------------------------------------------
Gael Fraiteur@gfraiteur
4. 11. 2018
Odpověď uživateli @H_Langsadlova
A co vliv USA, Francie, Německa, Anglie? Chcete

je taky vyšetřovat, nebo jen státy, které osobně po-
važujete za své nepřátele?

-----------------------------------------------
Milan Kader@Milkader
3. 11. 2018
Odpověď uživateli @H_Langsadlova
A stále trváte na tom, že "jaderná válka proti

Rusku by byla naší povinností a bojem za naši svo-
bodu"? Tento výrok - tuto "moudrost" - byste měla
prohlašovat, kudy chodíte... Lidé si vás budou
"vážit". Vás je pro normální svět škoda. 

-----------------------------------------------
bětka.báthory@BathoryBetka
3. 11. 2018
Odpověď uživateli @H_Langsadlova
Správně! Topku tím ovšem nezachráníte. Škoda.

Podřezáváte si větev zaslepenou obhajobou mi-
grace, naposled na čt24, kdy jste plédovala pro při-
jetí UN deklarace o legální migraci (= o legalizaci
imigrace ze zemí islámu a z Afriky) do euroatlan-
tické civilizace...
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-----------------------------------------------
Vilík Dostálků@VilikDostalku
2. 11. 2018
Odpověď uživateli @H_Langsadlova
Pozdě, ale přeci. Přesně toto jsou věci, které se

musí dělat v počátcích invaze ruských neonacistů
a okupantů. Děkuji vám.

-----------------------------------------------
Petr Suchánek@KrysaStepni

Odpověď uživateli @VilikDostalku
4. 11. 2018
Ach! Jsem zdrcen. Tolik hlouposti na jednom

místě...
-----------------------------------------------
Vilík Dostálků@VilikDostalku
4. 11. 2018
Odpověď uživateli @KrysaStepni
Běž trollit jinam.

Od: Václav Kašpar
Komu: vnk.jp@seznam.cz, etc…
Datum: 8. 12. 2018 21:12:59
Předmět: Doufám, že něco děláte
Mně se to mluví, já vím, přátelé, je to nehezké, takhle vás ponoukat. Ale vy jste velkorysé, milé kama-

rádky, a také vy jste velkorysí, páni bratři, tak odpustíte. Co taky mám do toho předmětu pořád vymýšlet.
Pokud vůbec máte čas se zastavit v tom předvánočním shonu, pokud vůbec máte chuť hrabat se v téhle
mailové poště, pokusím se Vám opět nabídnout malou žeň. Myslím, že není třeba komentářů. Tak tedy
někde uprostřed víkendu vám přeji hezký Advent, ještě trochu sil do toho finále, a už na vás skoro mrká
známé zlaté prasátko. To uteče, nebojte se. Vyhněte se všem nástrahám a buďte samé zdraví! A nezapo-
meňte, že nejdřív jste vy, potom zase vy, a teprve pak někde v dáli je oněch tisíc starostí jako například
Lep to pořádně! No, teď jsem to vyluxovala a zase je tu nastláno! Zapomněl jsem koupit františky! No
kam ta krabice přišla, to jsem blázen! Taky bys mi mohl s něčím trochu pomoci! Zase jen dřepíš u toho
počítače! Atd… Daleko důležitější je úsměv, klid, porozumění. 

No, vždyť já vím, mně se to mluví. Tak do toho, milé a milí, a půl je hotovo. 
Váš nevěřící Václav KAŠPAR
Soubory u výše uvedeného mailu ke stažení:
Národní demokracie podala trestní oznámení kvůli vepřínu v Letech. 
Tiskové prohlášení První mezinárodní konference proti zahraničním vojenským základnám USA a NATO
Kardinál Duka pronesl vážné varování
Co za státní tajemství může ožralý český politik vyžvanit na ruské ambasádě
Odpor lidu bude pokračovat.
Inkluze už běží v našich školách celá desetiletí.

Od: Miloslav Samek 
Datum: 14.11.2018 16:34
Předmět: Koncert
Nizozemský národní orchestr se chystal hrát skladbu Gustava Mahlera. V sále byla přítomna královna

Beatrix, která pilně navštěvuje koncerty. 
Toho využil šéf orchestru, muslim, který začal vychvalovat "přednosti" islámu. 
Hudebníci se beze slov zvedli a i s nástroji opustili jeviště. Před očima panovnice předvedli, že už mají

dost pýchy a muslimské arogance.
Byla to opravdu mimořádná událost, a tohle video by mělo obletět svět...
To překlad snad ani nepotřebuje: http://safeshare.tv/w/cqjiYhtiXs

Miloslav SAMEK
Pozn. red. Lípy: Video je již několik let staré, ale nezastaralo v ničem.
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Je národ o biogenní komunikaci?
JAN KRISTEK

Nedávno proběhly internetem články o poku-
sech, které odhalily zajímavou vlastnost DNA.
Pokud se vezme vzorek něčí DNA, odveze se de-
sítky, stovky kilometrů daleko, podle toho, jak se
chová ve zkumavce, se dá zjistit, jak se v ten oka-
mžik daná osoba cítí. Odkazy na původní práce se
mi z nějakého důvodu nepodařilo najít, odkazy na
videa o těchto pokusech na YouTube jsou ne-
funkční - videa jsou smazána. Tento nedostatek na
druhou stranu není až tak podstatný - uváděné vý-
sledky pokusů jen dokreslují, završují to, na co se
dá přijít i studiem jiných, dostupných informací.

Hlavně prací o horizontálním přenosu genetic-
kých informací. Jistě, ten je znám teprve od osm-
desátých let, a tak se ještě nedostal do učebnic.
Horizontální přenos genetických informací je pře-
nosem z jedince na jedince kontaktem s jeho ge-
netickým materiálem (u mnohobuněčných
organismů ve formě jejich sekretů), na rozdíl od
přenosu vertikálního, z rodičů na potomky. Hori-
zontální přenos je původní funkcí sexuality, zabra-
ňující u prvoků, množících se dělením, degeneraci
úspěšně už po miliardy let. Hlavním prostředkem
proti degeneraci tedy není kombinace dvou sad
genů od matky a otce - ta může degeneraci oproti
hypotetickému neustálému kopírování jedné sady
genů jen trochu zpomalit - ale horizontální přenos
genetických informací od různých jedinců.

V jednom z oněch článků bylo zmíněno i ono
„podání sedmi rukou“, teorie, že pokud člověk
podá ruku svým několika známým, ti podají ruku
zase svým známým, tak po několika podáních ruky
se propojí všichni lidé planety. Navíc s tvrzením, že
si tak předají svou DNA, která při podání ruky ulpí
na ruce toho druhého, lidé celé planety. Jednak po-
dání ruky zřejmě nestačí - jinak by se plození evo-
lučně nespojilo se sexem, ale děti by se vyráběly,
a pak by k takovému propojení mohlo dojít jedině
v otevřené společnosti, kde komunikují všichni se
všemi. Ne ve společnosti rozkastované, jako je ta
dnešní. Dnes si můžete podávat ruce kolikrát
chcete, a budete pořád ve „stejné kleci“.

Toto propojení přes horizontální přenos však
fungovalo do nedávné doby i u dost velkých skupin
a veškerá soudržnost lidské společnosti byla zalo-
žena právě na něm. Ať už šlo zprvu o tlupy, pak

kmeny, a nakonec
národy. (U tak ma-
lých skupin, jako je
rodina či izolovaný
pár to dost dobře
nefunguje.) A podle
výše zmíněných
pokusů nešlo jen
o spřízněnost po-
krevní nebo spříz-
něnost přes
sekrety, ale o to, že
v rámci těchto skupin si lidé předali, ať přímo nebo
skrze „několik podání“ svou DNA, a pomocí té byli
schopni se do sebe navzájem vcítit, vcítit se do
celé skupiny. Národ je tedy největší lidskou skupi-
nou, která je navzájem propojená horizontálním
přenosem genetických informací (za jejíž hranicí
je takovéto propojení už jen sporadické), a zřejmě
i největší lidskou skupinou, ve které se lidé dokáží
do sebe navzájem vcítit (samozřejmě že ani
v rámci národa ne každý do každého). Národní cí-
tění tedy má zcela reálný podklad.

Zřejmě tedy nejde jen o to, že člověk je ochoten
bránit jen skupinu, v jejímž rámci se mu dostává
základních životních potřeb, především sexu, který
je druhou nejdůležitější životní potřebou hned po
dýchání (vzduch ale dosud nezajišťuje skupina, ten
je stále ještě volně k mání), ale také skupinu, do
jejíž členů je schopen se vcítit, jejichž cítění je mu
pochopitelné. Jakmile tyto předpoklady padnou,
stává se ze skupiny, i z národa dav, řízený, mani-
pulovaný pouze hierarchicky. Bránit takovou sku-
pinu pak někdo může jenom z donucení, na
základě rozkazu.

Změnit veškeré obyvatelstvo planety na mani-
pulovatelný dav je samozřejmě cílem určitých vrs-
tev, a tak už tisíce let šíří propagandu namířenou
proti sexualitě, která ono propojení lidí, zajišťující
lidskou soudržnost, umožňovala. Různá nábožen-
ství a ještě brutálnější propagandu dnešní. A kromě
propagandy je tu i přímé ovládání, ať už ve formě
násilí represivního aparátu, tak ve formě ekono-
mického omezování.

Propaganda nám vtlouká do hlavy zcela vylhané
obrazy dvou nereálných světů. Dřívější doba sexu-
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ální volnosti je nám popisována jako svět, ve kte-
rém prý byly všechny ženy pannami do svatby,
o panenství přicházely výlučně s vrchností na zá-
kladě práva první noci, a nikdy se nikdo „nedopus-
til“ sexu za jiným účelem než kvůli zplození
potomků. Dnešní doba, kdy už je sexualita natolik
potlačena, že dnešní stav se za celou dobu historie
nejvíc blíží předchozímu popisu, je naopak líčena
jako svět, ve kterém je sex úplně všude, lidé jsou
sexem zcela vyčerpaní, a nemají před ním kam
utéct. Tedy zhruba, že dřív bylo něco, co je ve sku-
tečnosti spíš dnes, že dnes je něco, co ani náhodou
není, a cílem toho všeho je dotáhnout to tam, aby
nebylo vůbec nic.

Ke zkresleným představám o minulosti přispěla
také nekvalitní literatura (a umění vůbec), která
onu dobu zkresleně popisuje. Mohla být psána na
objednávku, mohla být upřednostňována jak z ide-
ologických důvodů, tak z důvodu prodejnosti vý-
tisků, autoři tak mohli psát proto, že to bylo módní,
kvůli uznání snobskou společností, a v té době si
ani nemuseli myslet, že by jejich nereálné popisy
bral někdo vážně, že je bude někdo v budoucnosti
brát vážně, že někdo jejich kýče bude vydávat za
argumenty, že v podstatě vytvářejí trojského koně.
Existuje ale i kvalitní klasická literatura, při jejíž
četbě jenom žasneme, jaká volnost tehdy ve srov-
nání s dneškem byla. V dnešní době je největším
uměním říct, že má člověk málo sexu. Všechno
ostatní jsou kecy.

Jediným cílem všech tvrzení, že dnešní svět je
„přesexualizovaný“, je vzbudit u těch, co žijí v re-
álném světě, takové komplexy méněcennosti, aby
se zavřeli doma, nevycházeli, a zanikly i ty poslední
zbytky komunikace mezi lidmi, které ještě jsou.

Žijeme na planetě, kde je obyvatelům co nejpřís-
něji utajeno, k čemu mají to, co mají mezi nohama.
Mnozí si proto dokonce myslí, že je to v první řadě
určeno k plození. Pokud si srovnáme, kolik je třeba
aktů ke zplození dvou potomků k zachování popu-
lace, a kolikrát člověk za život močí, vidíme, že
i představa nejmenších děti, které si myslí, že je to
jen na čurání, je zhruba stotisíckrát správnější.

Lidé se nedozvědí nic o horizontálním přenosu,
o tom, že u primátů, kam lidé patří, má sexualita
funkci hlavně sociální. O tom, jak se vyvinuly
sklony ke zdravotním problémům při nedostatku
sexu, zejména v pánevní oblasti při nedostatečném
procvičování, prokrvování, které vyřazovaly jedince
i celé skupiny, které se sexu dostatečně nevěno-

valy. - Jakou výhodu by měla v době kamenné
tlupa, která by se vzdala, ať už z jakýchkoli důvodů
sexuality a většina jejích dospělých by dostala
zánět slepého střeva, hemeroidy, kýlu a rakovinu
prostaty, proti tlupě, která se všem těmto problé-
mům „nemravným“ životem vyhnula? Bez pokro-
čilého zdravotnictví by musely všechny skupiny,
které by zavrhly sexualitu a začaly se řídit nějakou
asociální pseudomorálkou, velmi rychle zaniknout.
Vyloženě „skupinovou dědičností“ je mužská ple-
šatost, o které se už dnes ví, že je způsobována vý-
lučně metabolity testosteronu při nedostatku sexu.
Citlivost vlasů na tyto metabolity (na rozdíl od
ostatního tělesného ochlupení, na které působí
opačně) umožňovala v době, kdy samice odmítaly
agresivní a majetnické samce, tyto jedince, kteří
pojímali sexualitu asociálně, už podle pleše poznat
a vyhnout se jim. Výhodu tak měly skupiny, u kte-
rých se stala citlivost vlasových folikulů dědičná
a dokázaly tak podobné jedince rychleji rozeznat.

Sice se objevily, ale zase zapadly výsledky vý-
zkumů, podle kterých 95 % spermií není určeno
k oplodňování, ale k boji se spermiemi jiných
mužů. Jak by se něco takového mohlo vyvinout
u údajně monogamního druhu? O stvoření k obrazu
božímu nemluvě. A informace o tom, jak se žena
při sexu podvědomě chová tak, aby i v případě
oplození dala přednost spermiím geneticky vhod-
ných mužů před nevhodnými. Jak většina dnešní
neplodnosti je jen pseudoneplodnost, protože žena
se snaží otěhotnět s někým, kdo pro ni není gene-
ticky vhodný. S jiným mužem by byla normálně
plodná. Dříve by šla „za sousedem“, dnes má
strach z genetických testů ... a sousedy už v dnešní
době nikdo ani nezná. Počet dřívějších „vlčích
dětí“, tedy dětí počatých takto s někým jiným,
a dnešních dětí „ze zkumavky“ je v podstatě
stejný.

Občas se sice v rubrikách pro ženy (protože
u mužů se už dnes sexualita vůbec nepředpokládá)
objeví články i s celými seznamy, na co všechno
sex příznivě působí. Ale i v těchto článcích je sex
vždy spojován s manželstvím a monogamií, nepři-
pouštějí jinou možnost. Což je asi stejné, jako ně-
komu popisovat, jaké krásy naší země může
poznávat turistikou v garsonce.

Sexualita je dnes zakázána a co nejpřísněji
„trestána“ (ve většině zemí je zakázána pouze he-
terosexualita, na rozdíl od homosexuality, která je
legalizována, ať přímo nebo de facto, zákazem he-
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terosexuality), u lidí je vzbuzován strach ze sexua-
lity, ať už přímo strach z „trestu“, přesněji terori-
zování fyzickým násilím ve formě vraždy, vězení,
pokut, finančního vydírání, nebo psychickým nási-
lím ve formě odsuzování zmanipulovaným davem.
V euroamerické „civilizaci“ jsou navíc homosexu-
álové prohlašováni víceméně za „nadřazenou
rasu“ a ve všech směrech pozitivně „diskrimino-
váni“. I jak teď píšu, tak mi korektor podtrhává he-
terosexualitu jako chybu - na rozdíl od
homosexuality.

Lidé jsou strašeni nemocemi, které zdaleka ne-
jsou tak vážné, jak se tvrdí, za pohlavní nemoci se
vydávají ty, které se šíří převážně jiným způsobem.
Straší se AIDSem, který ve skutečnosti vůbec ne-
existuje (jedná se naopak o odezvu imunitního
systému většinou na drogy, ale také třeba na tu-
berkulózu, po jejímž vyléčení HIV pozitivita zase
zmizí). Pro člověka uvažujícího, a ne manipulova-
ného, je až k neuvěření, jak se jim podařilo použít
AIDSové propagandy v potlačování heterosexuality,
když je AIDS u homosexuálů diagnostikován ve sto-
násobcích častěji. V jejich případě se jedná o jed-
noduchý nátlak: těm, kteří nejsou ochotni
spolupracovat v boji proti heterosexualitě, je dia-
gnostikován AIDS, a jsou zavražděni údajnými léky.
Vzhledem k tomu, že neexistuje, nemůže být AIDS
uměle vytvořenou biologickou zbraní. Tou by však
mohla být syfilida. Odpovídala by tomu svědectví
z dob středověkých morů, popisujících (existují
i dobová zobrazení) záhadné zahalené postavy,
které něco rozprašovaly.

Lidé, kteří nejsou materialisticky založeni, jsou
strašeni telegonií, tvrzeními, že dítě se bude vždy
podobat prvnímu sexuálnímu partnerovi ženy,
a podobně, a jak proto musí být všechny panny
a zachovávána naprostá „věrnost“. Odmítání se-
xuality a požadování panenství a „věrnosti“ z ta-
kovýchto pseudoduchovních důvodů, je
samozřejmě jen manipulováním oveček té které
sekty. K nějakému horizontálnímu přenosu dochází
- a jeho intenzita nebude záležet na tom, jestli je
první, ale na době uplynulé od předchozího. A je to
jev převážně pozitivní - lidský organismus je nato-
lik chytrý, že si z předané DNA vybere, co potře-
buje.

Lidé intelektuální jsou zase mateni nesprávným
výkladem Freudova termínu sublimace jako trans-
formace. Pokud mají i přírodovědné vzdělání, je jim
okamžitě jasné, že se jedná o vypaření, po kterém

už žádná sexuální ani jiná energie není, a že Freud
tento matoucí termín nejspíš zvolil, aby nenarazil.
Pokud mají jen vzdělání humanitní, jsou snadno
svedeni k planým spekulacím, co „úžasného“
a „lepšího než sex“ by mělo po onom vypaření při-
jít. A netrkne je ani používání výrazu abstinence na
místě absence.

Byla vykořeněna znalost přirozených antikon-
cepčních metod, které ovládají i lidoopi. Interrupce,
která je v současnosti nejšetrnější metodou s ne-
jméně vedlejšími účinky, je dnes prohlašována za
vraždu, a lidé jsou nuceni, aby neposkytli důkaz
o své sexualitě v podobě nechtěného otěhotnění
a nebyli trestáni, používat hormonální antikon-
cepci, jejíž masové používání vede k zamoření ži-
votního prostředí estrogenem, o kterém je na
základě řady pokusů známo, že dostane-li se do
organismu, zvyšuje agresivitu samců. (Tvrzení, že
interrupce způsobuje neplodnost je další známá
lež. Ve skutečnosti je jejím nejzávažnějším vedlej-
ším účinkem, že plodnost zvyšuje.) Už sama ne-
znalost antikoncepce vede ke zvýšení populace
nejen nad úživnost prostředí, ale také nad hranici,
po jejímž překročení dochází k vysoce exponenci-
álním nárůstu násilí v populaci a v důsledku toto
k jejímu rychlému zániku. Prezervativy zabraňují
hlavně horizontálnímu přenosu genetických infor-
mací, a jejich spotřeba - jeden na osobu na rok -
nesvědčí o velké oblibě. Po jejich zavedení také
silně klesl zájem o prostitutky a omezil se jen na
velmi úzkou skupinu mužů.

Je masově propagován sadomasochismus,
který, i když při něm může dojít ke kontaktu s po-
hlavními orgány, nemá se sexualitou nic společ-
ného, je jen náhražkou za ni, jsou při něm
stimulovány jiné části mozku. Pokud je však sex
spojován s násilím, vedlejším účinkem je vyšší
plodnost (pravděpodobně se za těchto okolností
nezapnou přirozené antikoncepční mechanismy).
Násilní jedinci jsou tak „reprodukčně zvýhodněni“,
a i tento fakt vede k tomu, že násilí ve „společ-
nosti“ narůstá, až nakonec zničí sama sebe.

U lidí je vzbuzován odpor k sexu z pseudomo-
rálních pseudodůvodů. Povyšování se nad sex, jeho
rádoby zesměšňování, tvrzení, že jej dělají jen lidé
méněcenní, co se nedovedou „ovládat“ (chtěl bych
vidět ty, co to tvrdí, kde by vzali dost sebeovládání,
píle a vytrvalosti, kolik je třeba u muže k tomu, aby
našel ženu), ti co tvrdí, že je dneska sexu všude
moc, dokáží bez nadechnutí tvrdit, že sex dělali lidé
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jenom dřív, kdy „neměli jinou možnost“, že sex je
socialistický přežitek (místo aby pochopili, že dřív
lidé měli i tuto možnost, které tenkrát dávali před-
nost i před banány), ti největší chudáci tvrdí, že sex
je „zábava chudých“, že v dnešní době rozvinutého
kapitalismu má každý uvědoměle masturbovat
o samotě, jinak je ruský agent a vede hybridní
válku proti Západu. Vzhledem k tomu, že jezuité
nazývali volnou lásku „socialistickou hanebností“
přinejmenším už roku 1907, kdy ještě žádný soci-
alismus nikde nebyl, nazval bych ji spíš „přežit-
kem“ z doby „když ještě žili lidé“.

Už dlouhá léta proto říkám, že daleko víc než
nové národní obrození bychom potřebovali „ná-
rodní obšukání“. Tomu jsme ale nebyli nikdy dál
než dnes.

V současné době je proti evropským národům
vedena válka v podobě masového navážení kri-
minálních živlů z Afriky a Asie a snahy omezit se-
xualitu pouze na případy znásilnění. Pokud bude
sex omezen jen na znásilňování zločineckými
gangy, nebude samozřejmě bránit degeneraci ani
vertikálním, ani horizontálním přenosem. A mys-
lím, že většina žen, i když znásilnění přežijí, se
nebude chtít do těchto deprivantů vciťovat (do de-
privantů to ani nejde, protože deprivanti žádné
vlastní cítění nemají, mohou je nanejvýš předstí-
rat v rámci disimulace). A i kdyby se pár vylože-
ných masochistek pokoušelo ze sebe nějaké

sentimentální pocity ždímat, žádné nové národní
cítění tím nevznikne. 

Pokud německá americká kancelářská síla
(kancléřka) Merkelová řekne poté, co je jejímu le-
tadlu za letu odpojena veškerá navigace a spojení,
a přistane jen díky navádění přes satelitní mobil,
že žádný národ neexistuje, že existuje jen dav, žijící
na určitém území, znamená to přesně to, co to za
dané situace může znamenat.

Je sice hezké uvažovat o tom, že by společnost
měla být řízena v co největší míře horizontálně, lo-
kálně, vše řešit na nejnižší hierarchické úrovni,
jaké je možné (například v obci, okrese, kraji), a jen
to, co opravdu nelze vyřešit na nižší úrovni, řešit
na úrovni vyšší. Co nejvíc toho řešit spoluprací lidí,
kterých se to přímo týká. Jenomže pokud nebude
zase fungovat horizontální přenos genetických in-
formací, vždy vznikne nějaká hierarchická struk-
tura, a ne proto, že kapitalismus nařizuje být člověk
člověku vlkem, ale proto, že se lidé nedokáží do
druhých vcítit.

Místo toho dnes vidíme snahu využít „úspěchu“
sexuální kontrarevoluce a zlikvidovat co nejrychleji
to, co ještě z národů zbylo, aby už nebylo nikdy
možné lidství obnovit, nahradit biogenní komuni-
kaci komunikací čistě technogenní. Přeměnit lidi
na bioroboty, schopné přijímat pouze bajty z obra-
zovek a jiných technických zařízení. 

11. 12. 2018
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Svět šuka jak zběsily 
a my to mame financovat
ROSS HEDVÍČEK

V historii Země neexistuje žádný jiný velký
obratlovec, jehož populace by se rozšířila tak
rychle a s devastujícími následky pro další obyva-
tele planety. Jen v letech 1800 až 1930 vzrostl
počet lidí z jedné miliardy na dvě, a za dalších 90
let pak dokonce na dnešních víc než sedm miliard.
To s sebou samozřejmě nese spoustu problémů.

Přečerpáváním zdrojů počínaje a ekologickou
devastací konče.

Kupodivu, naše elity svůj požadavek na udrži-
telný způsob života neadresují těm, kteří jím pro-
kazatelně nežijí ani trochu. Pojďme si říct pár faktů:

Evropa
Nejhustěji zalidněný kontinent na světě (tolik

k představě, že je to Evropa, která by mohla či měla
pojmout všechny potřebné světa). V roce 1970 ji
obývalo cca 680 milionů lidí. Nyní je to asi 718 mi-
lionů lidí. Přírůstek 38 milionů za půlstoletí. A vět-
šina z toho ale nejde na vrub Evropanů.

Turecko
1927 – 13.6 milionů obyvatel
2011 – 75 milionů obyvatel
Turci se tedy zpětinásobili za 80 let!
Afghánistán
1979 – 15.5 milionů obyvatel
2015 – 32.5 milionů obyvatel
Afghánců je tedy dvojnásobek za 35 let a to tam

jede celou dobu válka!
Niger
1960 – 1.7 milionů obyvatel
2011 – 16 milionů obyvatel
Nigeřanů je tedy více než osminásobek za 50 let.

Chlapíci!
Nigérie
1950 – 33 milionů obyvatel
1991 – 88 milionů obyvatel
2006 – 140 milionů obyvatel
2014 – 177 milionů obyvatel
Co dodat?
Egypt
1945 – 18.5 milionů obyvatel
2004 – 73.5 milionů obyvatel
Odhad pro rok 2025 – 103 milionů obyvatel

Z jednoho Egypťana po 2. světové válce jsou
dnes čtyři.

Při stejném vzorci chování by dnes na území ČR
žilo 40 milionů Čechů To už by nám bylo dost těsno
v té naší kotlince, neníliž pravda? A zapomeňme
na nějaké přírodní rezervace a parky, vše by mu-
selo být zastavěné.

Tak to bylo několik států jako vzorek. Celkově
žilo v roce 1990 v Africe 642 milionů obyvatel
a v roce 2004 již téměř miliarda. Organizace zabý-

vající se demografií odhadují, že do roku 2050 (za
35 let) to bude dvojnásobek. Tedy prakticky 2 mi-
liardy. Celá Afrika má přírůstek cca 50 milionů lidí
za rok. To je jedna Francie ročně! Nevěřím proto
Zeleným stranám a ekologickým organizacím, že
myslí svůj boj za trvale udržitelný stav světa vážně.
Kdyby ano, museli by ho především cílit na ty, kteří
se replikují jako vačice. Ale to ne, to je lid jimi chrá-
něný, zdá se. Tam míří neustálá potravinová a lé-
kařská pomoc, na této explozi se tito dobráci přímo
podílí. Ne, nemohou to myslet vážně. Domnívám se
tedy, že celé to ekologické běsnění je jen snaha
o vytvoření jakéhosi nového náboženství, pod jehož
praporem se snaží sjednotit globalizovaný lid.

Ano, my Evropané se většinou budeme chovat
ekologicky i bez poučování. Budeme snižovat svoji
spotřebu, pokud to bude nutné. Budeme vyvíjet so-
fistikované, prostředí nezatěžující technologie. Bu-
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deme se nejspíš vracet k šetrnému zeměděl-
ství, které nebude vyčerpávat půdu způso-
bem, aby se za pár let změnila v mrtvou
hmotu. Ale bude nám to houby platné, pokud
ta větší část světa bude stále větší. Protože
i nejekologičtěji se chovající lidé (a já mám
silné pochybnosti, že v přítomném okamžiku
ukotvení lidé se tím vůbec budou ochotni trá-
pit), potřebují jídlo, vodu a prostor. Pokud jich
bude příliš, nakonec tu planetu sežerou.

V těchto souvislostech se mi jeví jako zají-
mavé, jak nyní všichni řeší klimatické změny,
jak bude v Africe nedostatek, a jak se tedy
máme připravit na další migrační vlny.
A nikdo z těchto futurologů zatím nezmínil,
že existuje daleko bezpečnější řešení pro-
blému, než je přesun mas lidí na nejhustěji
zalidněný kontinent. Prostě změnit repro-
dukční chování. Afrika má dost zdrojů na to
uživit takové počty lidí, jaké v ní žily například
v roce 1950. A naopak, žádný kontinent nemá
dostatek zdrojů, aby uživil masu lidí, která se
každých 50 let zdvojnásobí.

(Mnozí nečtou texty pozorně – text je od
Rosse Hedvíčka, autorem tedy neni blogař
Ladislav Větvička, a už vůbec ne botanik Vác-
lav Větvička, jak se objevilo kdesi při sdílení
na těch internetech… L. V.)

(Název této stati R. Hedvíčka je zřejmě ale od L.
Větvičky z Ostravy. Pozn. red. Lípy).

https://www.ladikvetvicka.cz/index.php/
2018/08/27/svet-suka-jak-zbesily-ale-jsme-to-my-
keri-to-mame-financovat/

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

Kořán Kuřán
9. 9. 2018. Zajímavé informace. Ne že bych ne-

souhlasil. Zajímavý je i jiný aspekt. Občas se na
netu objeví téma, které je "výbušné" jako tohle,
a pod článkem jsou jen 4, slovy čtyři komentáře,
a pak už jen ticho. Není tu datum, kdy byl článek
vložen, ani datum, kdy byl (těmi čtyřmi) čtenáři zde
komentován. Skoro mi to připadá, jako když si
někdo testuje lidi, kteří mohou být svými názory
nebezpeční.

Ze
m

ě 
m

á 
lim

ity
. P

er
fo

rm
an

ce
 M

ila
n 

Ko
ho

ut
Ja

ku
b 

Ja
nd

a 
v 

Ev
ro

ps
ký

ch
 L

GB
T 

ho
dn

ot

Lipa_04_2018_LIPA  14.02.19  19:08  Stránka 87



ŽÁCI 9. TŘÍDY V DNEŠNÍ DOBĚ
Pokud si myslíte, že učitelem může být každý,

kdo 45 minut udrží křídu, myšlenku a moč, jste na
omylu. 

Abyste si to patřičně představili, vybrala jsem
vám 9. třídu v čase, kdy jsou již skoro všichni přijati
na střední školy. 

Člověk by řekl – proč sem vlastně ty vousaté
a prsaté děti ještě chodí a nezůstanou radši doma,
když se stejně odmítají učit? 

No protože je pro ně škola jen druh zábavy, es-
tráda, show.

Tak, připraveni ke vstupu do
třídy?

Totální výtlem
Začátek hodiny. Nenechte se

zmýlit malým počtem žáků
v učebně. Zbytek přijde tak za čtvrt
hodinky – musí zatím nakoupit
v Žabce naproti kuřivo, čipsy a Red-
buly. Když tedy konečně omladina
dorazí, vevalí se s ní do třídy čmoud
trávy, cigár a tabáku z vodních
dýmek. Jakmile se žáci usadí, zač-
nou si vyměňovat flašky s pitím
(pitný režim jim zaručuje školní
řád). Vzduchem létají z první do po-
slední lavice plastové lahve, které
se občas za letu srazí.

„Kreténe, debile, čubko, zmrde!“, ozve se obvy-
kle po takové kolizi, což druhá strana kvituje slovy:
„Mrdám na tebe, čuráku vyjebanej!“ (Jen na vy-
světlenou: oslovení čuráku je dnes mezi mládeží
běžný konverzační obrat, stejně jako kdysi bylo
vole).

Když ty štěbetálky za cenu vlastních vyřvaných
hlasivek ztišíte, začíná nejklidnější fáze hodiny.

Třetina třídy zalehne se staženými kapucemi na
lavice dospat noc strávenou na ICQ, Facebooku či
i Wowku (World of WarCraft), třetina si začne vyři-
zovat korespondenci v mobilu, a zbytek osazenstva
tupě zírá, při tom vyrývaje žiletkou klikyháky do
lavic, či patří-li k hnutí EMO, pak do svého před-
loktí.

Nyní můžete konečně začít s výkladem
Ovšem i kdybyste jim říkali, že jste právě vyna-

lezli elixír nesmrtelnosti, jedinou reakcí bude ce-
dulka NUDA K CHCÍPNUTÍ!, opřená o penál dívenky,

kterou vzali bez přijímaček na gymnázium, pře-
stože běžně píše bríle, výtr či lžýce.

Při psaní na tabuli dejte pozor, aby v křídě nebo
v houbě nebyl špendlík, a uvnitř tabule přilepená
vložka nebo použitý toaleťák.

Nikdy nedávejte k rozboru věty, jako Chlapec
měl malého ptáčka, Láďa objel vesnici či Jedli jsme
vejce natvrdo. Jakýkoli dvojsmysl dohání místní
znalce Kameňáků a Prciček k nepříčetným záchva-
tům smíchu.

Při totálním výtlemu začnou hýkat, nekoordino-
vaně sebou zmítají, až se smíchy svalí pod lavici,
kde ještě dlouze tlučou rovnátky o lino.

Žáci s největším počtem uhrů na centimetr čtve-
reční jsou dvojsmysly uneseni natolik, že zuřivě
čmárají po lavici kosočtverce a nápisy PRC, MRD,
ŠUK.

Donutíte-li je to smazat, vylijí na lavici celý
obsah ředidla a ve třídě je rázem nedýchatelno.

Po otevření oken pak nějaký šikula zapálí na pa-
rapetu noviny, takže se dovnitř vevalí hustý dým.

To si snad děláte prdel…
Vytrženi tím cvrkotem z letargie, začnou žáci ko-

lektivně syčet, bučet, mečet, mňoukat, vzájemně
si prozvánět mobily, či pouštět písně typu: Jsem
gay, jsem teplej!

Hoch, jenž za celý rok nesundal z hlavy kšil-
tovku, v níž vypadá jako lego panáček, na vás uka-
zuje vztyčený prostředník, jako že jste jednička
(vivat Miroslav Topolánek).
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Než se stačíte naštvat, nahrnou se zadní řady
k oknu, protože po ulici právě projíždí bývalý pro-
padlík na čtyřkolce.

Po návratu do lavic zjišťují, že jim zmizel tu gel na
vlasy, tu rozečtený Blesk či Inteligentní modelína (!).

Během vyšetřování se ozývají výkřiky: „Drž
hubu, prase, buzno, faráři!“

Směřují k žákovi v přední lavici, který celou ho-
dinu zarytě mlčí, a provinil se jen tím, že nechodí
s ostatními krást do Žabky, ani hulit na kuželník.

To víte, jsou to citlivé děti a mají svůj názor
„Můžu na záchod?“, ptá se mládenec, který byl

během letních prázdnin dvakrát venku, což zna-
mená, že 60 dní strávil od rána do noci u počítače,
a už dávno ztratil pojem o realitě. 

Jelikož je tuto hodinu už sedmnáctý, kdo chce
na WC, nepustíte ho.

„To si snad děláte prdel? To je moje právo!“,
začne křičet a vy máte chuť srolovat závěsnou ce-
duli Práva dítěte, co visí na zdi, a prásknout ho

s ní, až by hubou smazal celou tabuli. Ale nemů-
žete. Nemůžete jim zabavit mobil, ani vyloučit je
ze školy, ani poslat do té zvláštní bez jejich sou-
hlasu.

Můžete od nich akorát tak chytnout vši, žlou-
tenku nebo křivé obvinění ze sexuálního obtěžo-
vání.

A tak se raději modlíte, aby někdo z té hordy ko-
nečně zavolal, že je ve škole bomba.

Když se tak stane, adrenalinová lekce tím pro
tentokrát končí.

Učitelé při evakuaci vybíhají naproti do Žabky
vsadit si Sportku, jedinou vidinu své vlastní zá-
chrany před cvokhausem, anebo je sanitky odvá-
žejí rovnou do Bohnic, pokud si už předtím
neprokláli sami srdce ukazovátkem.

Paradoxně ale jen ti největší šílenci z nich zů-
stávají učit až do důchodu. 

Autorkou textu je učitelka 9. třídy ZŠ
Dostali jsme mailem 13. 5. 2018  

JAROSLAV HUTKA
MILOŠ A ZUBATÁ

Pusto a prázdno jde po Česku,
lid zalez kamsi do sklepa,
země se změnila v grotesku
a z Hradčan už je jen žumpa.
Miloš je zhroucený a oči v sloup,
z cigaret zvedá se štiplavý čoud,
člověku je z toho hanba.

Masaryk v hrobě se obrátil,
zařval, co je to za chlapa
a na Zubatou se obořil,
kde se zase dneska fláká.
Miloš je zhroucený a oči v sloup,
z cigaret zvedá se štiplavý čoud,
Zubatá už na Hrad chvátá.

V královských hrobkách to hartusí,
opilec a vlastizrádce,
ovarem, sádlem vše zamastí,
Karlovi chce se z něj zvracet.
Miloš je zhroucený a oči v sloup,
z cigaret zvedá se štiplavý čoud,
kosa teď dopadla prudce.

Sprosťák a ožrala blemci blemt,

tlučhuba, vidlák a chvástal,
vždyť to byl náš český prezident,
arcibiskup Duka zalkal.
Miloš je zhroucený a oči v sloup,
z cigaret zvedá se štiplavý čoud,
a na Hradě zmatek nastal.

Lebka praskla, mozek odkryla,
kladivo, srp, rudá hvězda,
na maják šplouchala tequilla,
v podvěsku kremelská brázda.
Miloš je zhroucený a oči v sloup,
z cigaret zvedá se štiplavý čoud,
hotovo, konec a basta.

Andělé šťastní a radostní,
zpívají václavský chorál,
zubatá na káře pohřební
dělá po dláždění randál.
Miloš je zhroucený a oči v sloup,
z cigaret zvedá se štiplavý čoud,
Zubatá mává nám nazdar,
Zubatá mává nám nazdar,
Zubatá mává nám, 
Zubatá mává nám nazdar.

Lipa_04_2018_LIPA  14.02.19  19:08  Stránka 89



Pavel Josefovič Hejátko na FB k Jaroslavu Hut-
kovi a jeho „protest songu“ Miloš a zubatá

Už mně sluníčkáři, dozorující na FB, začali blo-
kovat moji píseň „Hutko, Hutéčko". Nelze ji přidat
nikam do komentářů, kde se téma Hutka rozebírá.
Trvá to už asi 2 hodiny a vypadá to, že už to tak
bude na věčné časy :-))

Inu, přesně takhle si představuji buržoazní de-
mokracii v praxi.

Dokud držíš hubu, nebo máš stejný názor jako
oni, jsi "jejich". V opačném případě zmizíš. Prvně
z komentářů, pak z plakátů a fotek, pak z práce
a pak... :-))

3. 8. 2018

Od: Slavomír Kozák
Komu: Jan Poláček vnk.jp@seznam.cz
Datum: 25. 12. 2018 18:23:18
Předmět: PF 2019
Čas z nás pomalu a neúprosně dělá starožit-

nosti. O těch se říká, že mají budoucnost a časem
získávají na ceně. Přesto Vám přeji, aby nejen
v roce 2019 nikdy nespustil alarm, kdykoliv budete
odcházet z nějakého muzea. 

SLAVOMÍR KOZÁK
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Dominik Duka na FB k Hutkovu rádoby protest songu Miloš a zubatá:
Aniž bych se chtěl jakkoliv více zabývat obsahem laciného popěvku, skutečně mě mrzí, když nenávist

a zášť proti Dukovi či jiné lidské bytosti zbaví člověka nejen zábran, ale i obyčejné lidské soudnosti do
té míry, že svým vystupováním nakonec popře i svou vlastní lidskou důstojnost a integritu.

2. srpen 2018 
Vladislav Gerhard na FB:
Hutka neví, jak se jako neúspěšný šumař zviditelnit. Asi si připadal v listopadu 1989 jako hrdina, když

se vrátil z Holandska do Čech. Ale to netrvalo věčně, a proto zkusil velmi lacině využít protizemanovskou
atmosféru a zkusil se zviditelnit další sračkou, kterou složil. Měl by místo vypalování vlastních cédéček
zkusit vypálit nějakou kořalku. Zatím ukázal, že umí jen každé ženské udělat dítě a pak zdrhnout...

2. srpen 2018

Hutko, Hutéčko
PAVEL JOSEFOVIČ HEJÁTKO

Kdysi z plný Letenský, 
chodí na mě teď deset lidí,
býval jsem slavný, každý to viděl,
a teď se jenom stydím

Nohavica plní sály a přebírá řády,
já hořce vzpomínám,
jak bylo s Havlem nám,
když jsme si tak drze vládli

Jó to byly doby, když všecko se smělo,
nikdo nic neviděl, 
nikdo nic neslyšel,
všecko to krytí mělo

Teď se jak bezďák jen toulám krajem,
sbírám vyjgly, vykládám školákům,
jak se mi těžko hraje
HLAVNĚ POD ZEMANEM!!!
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Zdá se, že tento zvrácený režim do-
káže rozlišovat "významnější" a "nevý-
znamné" oběti. Palach byl především
obětí doby, která díky neschopným poli-
tikům ve společnosti vytvořila atmosféru
jakési národní pseudoobrody, jež neměla
a nemohla mít v dané chvíli pražádné
opodstatnění a význam. V době stude-
nou válkou nejradikálněji rozděleného
světa a Pershingů MGM-31 paktem
NATO pečlivě rozestavěných bezpro-
středně u hranic NSR, bylo tzv. Pražské
jaro jen bláznivým pokusem politických
dobrodruhů rozbít Východní blok a nastolit kapita-
lismus nebo, jak se tehdy bláhově říkalo, "neutra-
litu" ve stylu Rakouska a Švýcarska. A to ať již
záměrně, či efektem slepý k houslím. To, že tito ne-
zodpovědní pomatenci z řad politiků, jako byli Dub-
ček, Smrkovský, Černík, Kriegel a další příslušníci
tzv. "reformního" křídla v tehdejší KSČ vytvořili at-
mosféru, která zvláště pak v období od ledna 1967
do srpna 1968 vyšponovala československé poli-
tické dění v podstatě až na práh občanské války, je
dnes již také raději zapomínáno. Vždyť vzpomeňme
třeba jen na tehdejší hojně probíhající tzv. rehabili-
tační soudy, v nichž docházelo k novodobým honům
na čarodějnice, a v nichž byl jasně a přes veškeré
deklarace o demokratizaci, prosazován princip ko-
lektivní viny. Nedivím se proto našim slovanským
bratrům, že jednali, jak jednali, a že celá intervence
zachránila tento národ před současnou již třicet let
trvající morální, národní a ekonomickou devastací. 

A ještě poznámka ohledně dnešního vysílání
ČT24. Když opomenu již naprosto "normální" fakt,
že se v souvislosti s intervencí mluví jen o tehdej-
ším SSSR, a nikoliv o paktu Varšavská smlouva
(zdá se, že jde o první střípky nově upraveného dě-
jeBISu), chci prostřednictvím této statě ukázat na
(a to jen ty zaznamenané a mediálně známé) po-
chodně, které má na svědomí liberální demokracie
a kapitalismus: 

ŽIVÉ POCHODNĚ PO LISTOPADU 1989: 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
*květen 1992 – vojín základní služby se polil

benzínem a zapálil na Masarykově náměstní ve

Vyškově; o tři dny později zemřel; příčinou byla
údajná šikana 

*16. 9. 1992 - se polil a zapálil benzínem Jozef
Aszmongyi v Rožďálovicích. Zanechal po sobě
dopis, v němž jasně uvádí, že je to na protest proti
rozdělení Československa. 

*únor 1996 – 52letý bývalý železničář se upálil
v parku na Husově náměstí v Táboře; zemřel na
místě 

*březen 1998 – 26letý řidič prostějovské zá-
chranky se před prostějovskou radnicí polil benzí-
nem a zapálil; vážným popáleninám o dva dny
později podlehl 

*červenec 1999 – 41letý muž se upálil před bu-
dovou Komerční banky v Uherském Hradišti;
zřejmě kvůli osobním problémům; na místě zem-
řel 

*srpen 1999 – 23letý muž se v centru Marián-
ských Lázní polil ředidlem a zapálil se; o den po-
zději zemřel 

*březen 2003 – 19letý mladík se polil benzínem
a zapálil na Václavském náměstí v Praze; zemřel
po 40 minutách 

*duben 2003 – jednadvacetiletý vysokoškolák
se upálil na parkovišti na Karlovarské třídě v Plzni;
zemřel na místě; důvod sebevraždy popsal v do-
pise na rozloučenou, má jím být nespokojenost se
současným stavem společnosti 

*červen 2003 – 52letý muž se zapálil v Janko-
vicích na Kroměřížsku; svým zraněním podlehl. 

*a další a další pro současná média a politiky
NEVIDITELNÍ…

19. 1. 2019

TÉMA DNE  
PAVEL JOSEFOVIČ HEJÁTKO
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ANTIKOMUNISTÉ BUDOU
ÚTOKY STUPŇOVAT
Rozhovor Lubomíra HEJNÉHO
s bývalým členem předsednictva a tajemníkem ÚV KSČ Janem FOJTÍKEM

• Po roce „magických osmiček“ vstupujeme
opět do roku významných výročí, která rozhodně
budou náležitě využita antikomunisty, dnes ovlá-
dajícími média mainstreamu. Co podle Tebe bude
především terčem jejich štvanic?

Budou pokračovat v tom, co loni nastartovali.
A útoky budou stupňovat. Tento rok se k tomu opět
nabízí. Padesát let od sebeupálení Jana Palacha.
A pak to, co svým činem, za který sám patrně ne-
nesl odpovědnost, vyvolal: pád Alexandra Dubčeka,
začátek éry Gustáva Husáka, období tzv. normali-
zace, ve skutečnosti úspěšného budování socialis-
tické společnosti, jež bylo zmařeno 17. listopadu,
zneužitím Mezinárodního dne studentstva, v roce
1989, před třiceti roky. Samozřejmě, jak už jsme
toho byli svědky, „slavit“ se bude na Václaváku
a na ulicích. Bude pěkná mela.

• Ale Ty ses v roce 1969 dostal do vyšší politiky.
Prožíval jsi to, co se tehdy odehrálo, zblízka, bez-
prostředně.

Ano, bylo mi jednačtyřicet. Z Rudého práva, kde
jsem do března 1968 byl zástupcem šéfredaktora,
jsem musel odejít. Tři měsíce, kandidát ÚV KSČ,
jsem byl bez práce. Tu mi nabídli v Ústavu pro po-
litické vědy ÚV KSČ, což bylo provizorní, neměl
jsem tam ani stůl. Ale z titulu vysoké stranické
funkce, do níž jsem byl zvolen na XIII. sjezdu KSČ
v roce 1966, jsem se účastnil všech zasedání
ústředního výboru. A byl jsem aktivní, byl jsem čle-
nem redakční komise, která pod vedením Draho-
míra Koldra připravila proslulý Akční program.
V květnu 1969, už za Gustáva Husáka, jsem se stal
šéfredaktorem Nové mysli a v červnu, po Milanu
Hüblovi, rektorem Vysoké školy politické ÚV KSČ
a na podzim členem sekretariátu a tajemníkem ÚV
KSČ s odpovědností za ideologii. Máš pravdu, ne-
přihlížel jsem na tehdejší události z chodníku.

• Jak jsi prožíval „palachiádu“, kdy jsi ještě byl
v Slavíkově politologickém ústavu v Hybernské?

Už jsem o tom v Dialogu psal. Ale je to dávno,
tak to shrnu. V ten osudný den mi volal Karel

Vaněk, redaktor Rudého práva. „Honzo, mám pro
Tebe něco mimořádně důležitého. Po telefonu
o tom nechci mluvit“. Ve čtvrthodině jsem u něho
byl. Co jsem se dověděl, mě doslova přizemnilo.
Prý u něho byl Emil Zátopek, rozrušený, zničený.
Skupina studentů filosofické fakulty, kterou zorga-
nizoval šachový velmistr Luděk Pachman, a k níž
se připojil i Zátopek, se rozhodla, že po příkladu
budhistických mnichů v Jižním Vietnamu se někdo
z nich, na protest proti „sovětské okupaci“, upálí
na Václavském náměstí. Los padl na Jana Palacha.

Nechtěl, ale byl ujištěn, že půjde jen o demonstraci.
Zátopek byl z toho zoufalý. Co prý má dělat?

Bylo jasné, že za tehdejší situace bylo možné je-
diné: mlčet. Ale účty s Pachmanem si později Zá-
topek vyřizoval. Ten ho totiž, když byl v závětří ve
Spolkové republice Německo, za které pak hrál
šachy, u nějakého soudu žaloval za pomluvy. Šlo to
zřejmě všechno do ztracena.

• A jak reagoval Gustáv Husák, když se stal prv-
ním tajemníkem ÚV KSČ, věděl o tom?

Nikdy jsem o tom s ním nehovořil. Ale vyprávěl mi
později Vilém Nový, že u soudruha Husáka byl, ale ne-
pořídil. Uklidněnou hladinu, řekl mu údajně, nebudeme
čeřit. Mne Vilém Nový ujišťoval, že má důkazy o insce-
naci celé tragédie, že Jan Palach se stal její obětí. Pa-
chmana vyšetřovali v Ruzyni. Vše zapřel. Nakonec mu
bylo umožněno, aby emigroval do Spolkové republiky
Německo, kterou pak reprezentoval v šachu.

Měli jsme tehdy jiné starosti. A Husáka zřejmě
nezajímalo, jak došlo k Palachově sebevraždě, ale
co bude dál se společností. Událost vyvolala
zmatky, nejistotu, zesílil antisovětismus a Dubček
byl zcela bezradný, nebyl schopný zvládnout situ-
aci. Zákonitě muselo dojít k jeho pádu.
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• Bez Palachova „přičinění“ by se tedy Gustáv
Husák prvním tajemníkem nestal?

Urychlilo to tuto změnu ve vedení strany. Ale k ní
stejně muselo dojít. V listopadu 1968 přijal ústřední
výbor KSČ rezoluci, která vyjádřila znepokojení nad
váhavým postojem vedení strany k úkolům, které
vyplynuly z Moskevského protokolu. Skupinu au-
torů, kteří dokument vypracovali, vedl Biľak. Byl
jsem mezi nimi také já. Šlo zejména o to, jak
usměrnit sdělovací prostředky, v nichž dále půso-
bili lidé, kteří podněcovali antisovětismus a šovi-
nistický nacionalismus. S tím, že nebyl žádný
důvod k vojenskému zásahu pěti států Varšavské
smlouvy. Výjimkou byl týdeník Tribuna, jehož šéf-
redaktorem se stal Oldřich Švestka, když musel –
v rozporu s Moskevským protokolem – z funkce
člena předsednictva ÚV KSČ (stejně jako Drahomír
Kolder). A pak se šířily Zprávy, vydávané v češtině
velením Sovětské armády v Drážďanech. A to byl
kámen úrazu. Kdo si dnes vzpomene na dopis,
který Palach zanechal a v němž zdůvodňuje svůj
čin protestem proti tomu, že se u nás v té době ší-
řily Zprávy? Obětoval svůj život vlastně za to, aby
byly zcenzurovány. A ještě na jedno by se nemělo
zapomínat. Ti, kdo organizovali celou akci, neměli
zřejmě zájem o to, aby byla zvěčněna fotograficky.
Žádná západní televize tam tehdy nebyla, na rozdíl
od 17. listopadu 1989, kdy večer na Národní třídě
nechyběly, zatím co československá televize to
zmeškala. Před padesáti lety se to ovšem do
krámu nehodilo, co kdyby někdo zaznamenal, jak
Palach volá o pomoc.

Škoda, že se už tehdy, kdy se všechno stalo, pří-
pad neobjasnil. Nevyplatilo se nám to. Začátek
roku osmdesátého devátého byl velmi nešťastný,
týden se na Václaváku demonstrovalo, až nakonec
muselo dojít k zásahu SNB.

Že Husák nechtěl, jak tvrdil Nový, rozčeřit hla-
dinu, se může jevit jako čirý pragmatismus. Ale
v politice se musí často postupovat pragmaticky. To
ještě neznamená, že zrazuješ principy a hodnoty.
Žel přichází pak doba, kdy se za krátkozrakost platí.
Znovu připomínám, tehdy bylo třeba řešit přede-
vším problémy, s nimiž Dubček nebyl schopen se
vypořádat. Zřejmě ani nechtěl. Bránila mu v tom
uražená ješitnost. Byli dva lidé, kteří mohli Dubčeka
nahradit a byli by přijatelní i u našich spojenců.

• Koho máš na mysli?
Biľaka a Černíka. Biľak ovšem nepřicházel

v úvahu, byl na tu dobu příliš prosovětský. A Černík

to rozhodně odmítal, mohli by ho doma považovat
za Dubčekova zrádce. Navenek vystupovali spo-
lečně jako nejbližší přátelé. V blízkých kruzích se
o něm Černík vyjadřoval dost nevybíravě. Tak
i přede mnou, když mě o jedné přestávce na zmí-
něném listopadovém zasedání ústředního výboru
žádal, abych přijal funkci generálního ředitele te-
levize nebo rozhlasu. Zajímavé je, že už druhého
dne zrána ve Svobodné Evropě hlásili, že Fojtík na-
bízené funkce odmítl. Neodmítl. Černíkovi jsem
pouze řekl, že mě do jedné z těchto funkcí, ať kte-
rékoli, musí před shromážděním pracovníků uvést
a doporučit Dubček. Že se tak nestane, jsem se
mohl ujistit, když mi vylíčil, jak na Dubčeka pohlíží.
To si ponechám pro sebe.

• Jak se tedy stalo, že na plénu ústředního vý-
boru 17. dubna 1969 byl do čela strany zvolen Gu-
stáv Husák? Nebyl přece vyvolenec Moskvy, či
snad ano?

Z Tvé otázky by mohl kdokoli vyvodit, že o tom,
kdo u nás povede komunistickou stranu, se rozho-
dovalo v Moskvě. Ne, rozhodovalo se v Praze.
S konzultacemi. Brežněvovo stanovisko bylo po-
chopitelně důležité, vždyť ve vedení KSSS museli
mít v osobě prvního tajemníka ÚV KSČ záruku, že
moskevské dohody budou respektovány, a že bu-
deme v naší politice postupovat v souladu se zá-
věry bratislavské schůzky ze začátku srpna 1968,
kdy jsme se zavázali budovat a bránit socialismus
jako internacionální povinnost všech států socia-
listického společenství. Byla doba studené války
a v té jsme mohli obstát jen v jednotě těchto států.
A za hegemonie Sovětského svazu, velmoci, která
jediná se mohla postavit proti druhé velmoci, tedy
USA. Jinak bychom si mohli o socialismu nechat
jen zdát. A to si Husák na rozdíl od Dubčeka dobře
uvědomoval. Brežněv měl zpočátku k Husákovi vý-
hrady. O to, že Husáka přijal, se nemalou měrou za-
sloužil Biľak.

• S Husákem ses dobře poznal. Jak ho celkově
hodnotíš? Pro historii, a starají se o to nepřátelé
socialismu, bude vždy spojován s tzv. normalizací,
což na něho vrhá stín.

Žádný stín to na něj nevrhá. Žádná normalizace,
jak se dnes celému tomu období od nástupu Hu-
sáka až do roku 1989 říká, totiž nebyla. Bylo po-
měrně krátké období konsolidace společnosti,
které uzavřel XIV. sjezd KSČ v květnu 1971. Na
tomto sjezdu se znovu otevřela cesta k další vý-
stavbě a rozvoji socialismu.
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To slovo normalizace, jež poprvé použil Dubček,
když Brežněva ještě v Moskvě ujišťoval, že dá věci
do pořádku a provede normalizaci, pochází z dílny
antikomunismu s pejorativním významem. Řekne-
li se dnes normalizace, míní se hlavně pronásle-
dování disentu, represe, cenzura, zkrátka násilnosti
státní moci. Je to všechno postaveno na lžích.

A ptáš-li se na to, jak Husáka celkově hodnotím,
pak mohu konstatovat, že jednoznačně pozitivně.
Když jsem v roce 1951 přišel do Rudého práva, po-
važoval jsem ho za slovenského nacionalistu. A po-
pravdě musím přiznat, že jsem se o něj příliš
nezajímal. Když jsem se s ním poprvé setkal - bylo
to o dvanáct let později v Barnabitkách, kde vy-
stoupil před komisí, jednající o rehabilitacích – za-
nechal ve

mně neobyčejně silný dojem. Jako člověk mi-
mořádného intelektu, který spojil svůj život se stra-
nou, s jejím bojem za vítězství myšlenky
komunismu. Plný energie, rozhodnosti pro stranu
pracovat, bez hořkosti, kterou mohl oprávněně po-
ciťovat po desetiletém věznění. A když jsem pak
měl možnost s ním po dvacet let spolupracovat,
toto mínění jsem si jen upevnil.

Ano, v řadě věcí jsme se rozcházeli, ale o tom
dnes už nebudu hovořit. Musím ocenit jeho schop-
nost trpělivě naslouchat druhým a vžít se do pozice
druhých. V předsednictvu byli lidé různého ražení,
nikdy se nechoval jako diktátor, nikdy na nikoho
nezvedl hlas, diskusi uzavíral teprve, když se každý
vyjádřil. A s argumenty, které byly přesvědčivé. Le-
ccos se později o našich vztazích napovídalo. Ale
uvaž, mohl bych tak dlouho vydržet na funkci ta-
jemníka ÚV, kdybychom si nerozuměli? Co ovšem
musím dodat: když Husák onemocněl a začal ztrá-
cet bývalou energii, měl dříve odejít. Na tuto chvíli
situaci v předsednictvu nepřipravil.

• A přispělo to k tomu, že jsme v době, kdy
v Moskvě došlo k zásadním změnám, začalo se
s perestrojkou, nebylo vedení naší strany dosta-
tečně připravené na novou situaci?

Nevylučuji, že to svou úlohu sehrálo. Když
v dubnu 1987 přijel na oficiální návštěvu do Prahy
Gorbačov, už to nebyl ten starý Husák plný energie
a sil. Velmi mu lichotilo, že ho Gorbačov chválil,
a ačkoli už předtím oznámil v předsednictvu, že
uvažuje o odchodu ze stranické funkce, že zůstane
jen na Hradě, ihned na to zapomněl. To nás trochu
zaskočilo. Ve vedení se pak projevil rozkol. Část
byla bezvýhradně pro perestrojku, jak ji prováděli

v Moskvě, část, ke které jsem patřil já, byla toho
názoru, že je třeba změny uskutečnit, ale vycházet
z našich podmínek. Tehdy jsem neustále zdůraz-
ňoval, že nejde o obnovu nebo obrodu socialismu,
ale o to, abychom ho uvážlivými reformami upev-
ňovali. A jak postupovat, jak překonat tento prohlu-
bující se rozkol, na to už generální tajemník neměl
sil. S obtížemi plnil své povinnosti na Hradě. Miloš
Jakeš měl přijít dříve. Ale ruku na srdce, ani to už
by nám patrně nepomohlo. Perestrojku, nové myš-
lení, vnucoval Gorbačov velmi úporně všem zemím
našeho socialistického společenství. Ostatně svou
knihu o přestavbě nazval tak, že každý mohl po-
chopit, že změny se týkají nejen SSSR, ale celého
světa. Bylo to bezprecedentní velikášství. Nikdy
před tím se Moskva tolik nevměšovala do poměrů
v jiných socialistických zemích. Abych to shrnul
a nedošlo k nějakému nedorozumění: v první fázi
jsem byl novou politikou Michaila Sergejeviče na-
dšen. Ale brzy jsem pochopil, že nás Moskva může
zahubit. A tak se i stalo.

• A jak na Tebe dolehl 17. listopad 1989? Kde jsi
v onen tragický den byl, co jsi dělal?

Právě na tento den jsem byl pozván tehdejším
vedením KSSS do Moskvy. Měl jsem totiž za něko-
lik dnů poté odletět do Washingtonu a Gorbačov
s Jakovlevem, strůjci „perestrojky“, chtěli zřejmě
vědět, s čím tam pojedu. Mou cestu do USA patrně
americké straně doporučili. Aspoň mi to naznačil
šéf instituce, která měla na starosti propagaci
amerického způsobu života ve světě, když se v létě
objevil v mé kanceláři v Praze. Jenže v září na ber-
línské poradě tajemníků bratrských stran – jak
jsme se tehdy titulovali – s odpovědností za ideo-
logii, jsem vystoupil s kritikou politiky, jež ohrožo-
vala socialistické společenství, jak již
dosvědčovala situace v Polsku a Maďarsku. Můj
kolega Vadim Medvěděv, s nímž jsem si dosud
dobře rozuměl, mi pak sdělil, že musím do Moskvy,
kde mi Michail Sergejevič, podle něho muž na
svém místě, člověk Leninova formátu, vše vysvětlí.
A tak jsem ještě před Washingtonem měl spatřit
Moskvu. Zatím však došlo k další změně situace –
padla NDR. Bylo mi jasné, že řada je na nás. A má
návštěva Moskvy byla kupodivu načasovaná právě
na Mezinárodní den studenstva, na den 50. výročí
vzpomínek na Jana Opletala a uzavření našich vy-
sokých škol, na den, kdy se v Praze mělo odehrát
něco mimořádného, jak podle šifry našeho velvy-
slance v Moskvě byl upozorněn dopisovatel Sternu.
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• A kým?
Nejmenovaným přítelem, který měl kontakty na

nejvyšší kruhy ve vedení KSSS. Ostatně i na to
jsem se měl, jak mi to uložil Miloš Jakeš, Gorba-
čova zeptat. Jenže ani Gorbačov, ani Jakovlev už
na mne neměli čas. Pro forma jsem navštívil re-
dakci Pravdy a Institut marxismu-leninismu. Staré,
dobré přátele. A večer odletěl zpět do Prahy.

• A co jsi dělal pak? Rozhodující chvíle přece
teprve nastaly na Národní třídě, kde došlo, jak se
dnes tvrdí, k masakru demonstrantů.

Ptáš se mne na to, o čemž jsem obšírně mluvil
v rozhovoru s Karlem Sýsem v knize Viděno de-
seti. Ale na to se už zřejmě zapomnělo. Připomenu
to podstatné. K večeru 17. listopadu 1989, když
jsem vystupoval ze speciálu v Ruzyni, mě neče-
kaně přivítal důstojník ministerstva vnitra, který
mi podal hlášení s tím, že v Praze po shromáždění
na Albertově je klid, a že mohu bezstarostně odjet
na Orlík. Byl totiž pátek, začínal víkend. Teprve po-
zději jsem pochopil, že generál Alojz Lorenc, ná-
městek ministra vnitra s odpovědností za StB, měl
náramný zájem, aby z vedení strany nebyl v ten
večer nikdo v Praze. Na Orlík jsem skutečně bez-
starostně odjel. Už bylo hodně po půlnoci, když mě
vytáhl z postele telefon. Ředitel ČTK mě volal
a vzrušeně vylíčil, že na Národní třídě došlo k ost-
rým střetům mezi demonstranty a policií. A že za-
střelili studenta. Volal jsem ihned Miloši Jakešovi,
který byl také na Orlíku. Řekl, že o tom ví a že už
je všechno v pořádku. A pokud jde o onoho stu-
denta, že je to podle všeho fáma. Žel předsednic-
tvo ÚV se sešlo až v pozdním odpoledni v neděli.
Nastal týden smuty, zmatků. Čím to vše skončilo,
je známo.

• Ale před časem vyšla kniha, v níž její autor
Andor Šándor, bývalý náčelník Vojenské zpravodaj-
ské služby ČR (už v nynějším režimu), tvrdí, že jsi
jel do Moskvy požádat o vojenskou pomoc. A že Tě
Gorbačov s Ševardnadzem přijali a tuto žádost roz-
hodně odmítli. Jak to tedy bylo?

Je to nehorázná lež. Jak by zrovna tajemník pro
ideologii takovou věc měl vyřizovat? Ale podobné
nesmysly se dnes šíří na běžícím pásu.

• Loňské oslavy Dne boje za svobodu a demo-
kracii začaly bizarně. Brzy po půlnoci položil na
místo, kde se dnes zapalují svíčky, zřejmě za za-
vraždění onoho studenta, které bylo brzy na to de-
mentováno, a jiných mrtvých tam nebylo, zapalují
svíčky. Kytici červených růží předsedy vlády And-

reje Babiše, bezprostředně poté skupina známých
výtržníků za pohotové přítomnosti televizních
kamer vhodila do odpadkového koše. Takový osud
stihl později i kytice prezidenta, ministra vnitra (za
přihlížení jemu podřízené policie) a předsedy SPD
Okamury. Vyložené dryáčnictví pravdoláskařů. Váží
si dnes ti, co se vydávají za jediné spasitele svo-
body a demokracie, tohoto památného dne? A ne-
dokazuje už „mrtvý“ student, jehož roli sehrál
agent StB Zifčák, že šlo o zinscenovaný podvod,
absurdní divadlo?

Nebylo to žádné absurdní divadlo. Nic z toho, co
by se podobalo špatným hrám Václava Havla. Byla
to tragédie dějinné reality dovršující 20. století.

A šlo pouze o jednu z jejich scén. Před námi se
podobné scény, třebaže jinak, odehrály v Polsku,
Maďarsku a NDR. Po NDR přišla řada na nás. Marx
nejednou upozorňoval, že v dějinách není nouze
o překvapení, že jsou plny paradoxů. A naší same-
tové revoluci, vyložené kontrarevoluci, se dostalo
posvěcení Vatikánem. Byl to páter Halík, který pře-
svědčil Józefa Wojtylu, aby nemeškal a přijel do
Prahy kanonizovat Anežku Českou. Na Letnou při-
vezly vlaky a autobusy skoro dva milióny Čecho-
slováků, hlavně z Moravy a Slovenska a bylo, abych
se vyjádřil podle tehdejších nápisů na zdech, vy-
malováno. Tím byl fakticky osud KSČ – a s ní i osud
socialismu u nás – zpečetěn.

Na řadu pak přišlo Rumunsko. Co provedli s Ce-
ausescuaem, jeho ženou, bylo strašné. Sledovali
jsme to na televizní obrazovce.

A bylo třeba „řešit“ také Jugoslávii. Tak se uza-
vřel kruh studené války v Evropě. Aby tato válka
mohla pokračovat i v dalších částech světa. Když
totiž byla oficiálně vyhlášena v březnu 1947 Tru-
manem v americkém Kongresu (a jako studenou
válku ji označil Walter Lippmann, komentátor New
York Herald Tribune), postavily se Spojené státy do
role světového četníka, který má prý povinnost
hájit demokracii v jejich pojetí, kdekoli na světě
a jakýmikoli prostředky. A tak tato svérázná válka
pokračuje dosud. V zájmu imperialismu, nadnárod-
ních monopolů, velkokapitálu.

O tom, že dnes je prvořadým úkolem všech po-
krokových a mírumilovných sil zmařit tento plán,
jsem v Dialogu psal nejednou. Nic důležitějšího
není, ale zároveň také není nic obtížnějšího. Nepří-
tel je silný, zákeřný. Má nejen moderně vyzbrojené
armády, ale také masová média, dovede manipu-
lovat s míněním světové veřejnosti.
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Chceme-li tedy porozumět tomu, co se u nás na
přelomu 20. a 21. století odehrálo, musíme přede-
vším pochopit, co představovala studená válka.
A k jakému osudnému zlomu došlo, když na XX.
sjezdu KSSS byl na pranýř postaven nejen kult Sta-
linovy osobnosti, ale celý socialistický systém, opí-
rající se o revoluční teorii marxismu-leninismu.

• Dožil ses vysokého věku, z toho celá léta jsi
působil v politice. Co sis z toho všeho odnesl? Jak
bys shrnul poznatky ze svého života?

Osud mi dopřál poměrně dlouhý a zajímavý
život. Ale téměř třicet let jsem vyřazen z politiky,
z veřejného života. Vzhledem k tomu, co dnes po-
litika představuje, o jaké modloslužebnictví zla-
tému teleti se jedná, nijak toho nelituji. Pamatuji
ještě první republiku. Byla zcela jiná, než jak ji
dnes líčí. U nás doma, na valašské dědině, jsme na
rozdíl od jiných hladem netrpěli, ale co je bída
a nouze jsem jako dítě poznal. Když Masaryk zem-
řel, šlo mi na desátý rok, otec mi řekl: bude zle.
A bylo. Zato jsem brzy začal chápat, co se odehrává
ve světě, co v něm představuje Sovětský svaz
a jaké musí být mé místo ve společnosti po 2. svě-
tové válce.

Máš pravdu, dlouhá léta jsem působil politicky,
pohyboval jsem se v tzv. vysoké politice. Ale to
nebyl můj životní sen. Toužil jsem vždy po jediném:
abych se plně mohl věnovat filosofii. To byla moje
láska. A zůstala. Je mi dnes útěchou. A pomáhá ro-
zumět světu, tomu, co se kolem nás děje. To je
ovšem možné jen prostřednictvím symbolů, hlavně
jazyka. Všimni si, jaký chaos dnes panuje ve vý-
znamu slov. Nejfrekventovanější jsou taková velká
slova jako demokracie a svoboda, ale kdo se vyzná
v tom, co skutečně znamenají? Jak je vůbec
možné vydávat za totalitarismus fašismus spolu
s komunismem? Jen politický idiot nebo gauner
může něco podobného udělat. Se zmateným slov-
níkem si lidé nemohou porozumět. A toho zneuží-
vají mnozí politici.

Politika – to je mocenský boj. A v něm musíš
vědět, zač bojuješ, s kým, a proti komu. Měl jsem
dobré učitele. Marxe, Engelse, Lenina. A také Sta-
lina a Gottwalda. Na universitních studiích na mne
nejvíce působily mnohé osobnosti, ale nejvíce
prof. Ludvík Svoboda, který přeložil z ruštiny už za
první republiky Leninův Materialismus a empirio-
kriticismus a také Zdeněk Nejedlý a Ladislav Štoll.
Právě Štoll mi k mým padesátinám věnoval svou
knihu Občan F. X. Šalda. A také mi k mému vel-

kému překvapení přinesl rukopis mé seminární
práce o Bělinském. Prý si ji výjimečně uschoval.
Šalda a Bělinský, řekl mi tehdy, to byli velcí bojov-
níci. Bojovali za nový svět, který u nás budujeme
na teoretických základech marxismu-leninismu.
A ze Šaldy připomněl: „Svět nový zvítězí jen tehdy,
pozná-li správně, kdo k němu náleží a kdo jest z tá-
bora opačného; omyly v tomto rozlišování platí se
nejdráže“. V takovém boji, jak zdůrazňoval Šalda,
musíš být spravedlivý. A my jsme takový boj, pou-
čeni minulostí, vedli. Jsem hrdý na to, že jsem se
ho účastnil. Dnes, žel, převracejí vše naruby. Za hr-
diny vydávají zbabělce, hrdiny staví na pranýř, zne-
važují a špiní nejvýznamnější období našich
národních dějin, období revoluční výstavby socia-
lismu. Ale v konečném účtování, jsem přesvědčen,
spravedlnost zvítězí.

Dostali jsme mailem 14. 1. 2019 v 9:44:33
Dialog
*********************************
Myslím si, že není od věci k tomuto rozhovoru

Lubomíra Hejného s Janem Fojtíkem připojit jeden
ze zásadních dokumentů. Jedná se o opis jednoho
ze čtyř dopisů, které Jan Palach napsal dopoledne
před svým sebeupálením 16. 1. 1969. Pro pořádek
je třeba na vysvětlenou uvést, že všechny ty čtyři
jeho dopisy jsou dle zasvěcených odborníků v pod-
statě stejné, tedy se od sebe svým poselstvím nijak
neliší. Jan Poláček

Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na
okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj pro-
test a probudit lidi této země následujícím způso-
bem. Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří
jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit. Já jsem
měl tu čest vylosovat si jednotku a tak jsem získal
právo napsat první dopisy a nastoupit coby první
pochodeň. Naše požadavky jsou:

1. Okamžité zrušení cenzury
2. Zákaz rozšiřování „Zpráv“
Jestliže naše požadavky nebudou splněny do

pěti dnů, tj. do 21. ledna 1969, a nevystoupí-li lid
s dostatečnou podporou (tj. časově neomezenou
stávkou), vzplanou další pochodně.

Pochodeň č. 1
P.S. Vzpomeňte na srpen. V mezinárodní politice

se uvolnil prostor pro ČSSR, využijme jej.

Zdroj: JanPalach.cz
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Tento stát nás vraždí. Že je to příliš silné tvrzení?
Není. Vraždí nás nepřetržitým stresem, kdy žijeme ve
stálém strachu, jestli zvládneme vydělat dost peněz,
abychom neskončili na ulici. Pokud je stres velký
a trvalý, velmi ničí zdraví a léčení čehokoliv je fi-
nančně náročné. A samozřejmě se tedy nemáte
šanci úplně vyléčit. A tak dříve umřete. Život v tomhle
státě nám krade roky života a předčasně nás zabíjí. 

Každý, kdo tenhle stát živí daněmi, každý, kdo
přispívá k jeho provozu, kdo ho udržuje v chodu, je
spoluviník. Jsme to tak ale skoro všichni.

Kapitalismus z principu nemůže vytvářet společ-
nost přátelských, spolupracujících a vstřícných lidí.
Jakýkoliv podnikatel vidí v ostatních lidech buď kon-
kurenty, tedy nepřátele, nebo zákazníky, tedy lidi,
které je žádoucí okrást vysokou cenou a nekvalitním
zbožím anebo zmanipulovat prostřednictvím re-
klamy k zakoupení nepotřebného zboží. Kapitalis-
mus vytváří společnost lži, podvodu a nenávisti.

Náš stát budoucnosti bude systémem služeb,
kdy každý občan bude zadávat státu požadavky,
bude moci volit, kdo je bude naplňovat a kontrolo-
vat plnění. Náš stát budoucnosti bude dělat přesně
to, co po něm budeme chtít. Pojmy jako kapitalis-
mus, socialismus, politik, politická strana, se pak
stanou historickými přežitky.

Vyměnil bych všechny výdobytky tzv. civilizace
a technologického pokroku za společnost lidí, kteří
žijí jako jedna rodina, navzájem si pomáhají a ne-
potřebují si navzájem konkurovat. 17. 1. 2019

*********************************************
Tři požadavky
PAVEL JOSEFOVIČ HEJÁTKO 
V nejbližších dnech tedy čekám novou pochodeň

neb požadavky Palacha nebyly dodnes naplněny: 
1) OKAMŽITÝ ODCHOD OKUPAČNÍCH VOJSK. Mu-

síme tedy okamžitě vystoupit z NATO, kam nás za-
vlekl tento nelegitimní režim bez pravomoci lidu,
tedy bez referenda a z naší země tak musí odejít
okupační vojska, jejich technika a všichni sloužící
profesionální vojáci, kteří začali dělat svoji kariéru
již před rokem 1989 budou souzeni za vlastizradu,
protože přísahali věrnost socialismu.. 

2) OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ CENZURY. Tedy zákaz ČT
a většiny současných buržoazně demokratických
a liberálních médií. Dále pak žaloba a následná fi-

nanční rehabilitace všech, kteří jsou blokováni ve
virtuální sféře nejen sociálních sítí za své politické
názory, které se neshodují se současnou oficiální
propagandou a upravenými dějinami..

3) ZÁKAZ PŘEPISOVÁNÍ DĚJIN. A to nejen součas-
nou akademickou obcí, která byla vždy poplatná
době, ale i všemožnými zpravodajskými agentu-
rami, think tanky, neziskovými organizacemi, círk-
vemi a mainstreamovou mediální scénou...

P.S. Na fotografii je Palach buržoazní demokra-
cie Zdeněk Adamec, který se upálil na protest proti
současnému politickému zřízení dne 6. 3. 2003. 

18. 1. 2019
**********************************************
V Praze vzplála další lidská pochodeň!
JAN POLÁČEK
A už je to tady… Kapitalistické pochodně hoří

dál... Na Václavském náměstí se pokusil 18. 1. 2018
upálit benzínem čtyřiapadesátiletý muž, podle šatů
snad bezdomovec. Muž utrpěl popáleniny na cca 30
procentech těla, nyní leží ve velmi vážném zdravot-
ním stavu ve Vinohradské nemocnici (FNKV) na tamní
klinice popáleninové medicíny, kde lékaři a sestry
bojují o jeho život. V této chvíli má již za sebou dvou-
hodinovou operaci a je umístěný na ARO. Vševědoucí
mainstreamová média už hlásí, že policie toho muže
zná a že důvody jeho sebeupálení nejsou politické.
Jenže ještě před svým činem údajně napsal bratrovi,
že chce odejít ze světa jako Palach… Tak nevím…
Ale o sdělovadla hlavního proudu opravdu žádný
strach mít nemusíme, jejich nájemní presstituti už
s tím něco vyvedou, aby smrad benzínu a hořícího
člověka a jeho oblečení rychle vyvanul, a hlavně bez
napáchaných kolaterálních škod v kebulkách většiny
našich ovčanů… L

Dopsáno 18. 1. 2019 ve 23,06 hodin

ZRUŠME KAPITALISMUS
JAN KORÁL
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Bez optimismu, ale nikoli 
laciného, se nedá žít a ani psát 
Rozhovor Václava FRANCE a Michaela DOUBKA

• Michaeli, jak vznikl nápad na založení nakla-
datelství? Jak náročná je to práce?

Nakladatelství Kmen jsme založili s Ivanou Bla-
hutovou před 2 lety a k jeho vzniku přispělo několik
okolností. První z nich byla skutečnost, že v té době
zanikl literární týdeník Obrys-Kmen, respektive byl
přejmenován na Literatura-Umění-Kultura. Aby se
slovo Kmen z české literatury neztratilo, dali jsme
ho do názvu našeho nakladatelství. Dostal jsem se
i k ochranné známce Kmen. Druhým impulsem ke
vzniku nakladatelství byla naše nechuť handrkovat
se s nakladateli ohledně vydávání vlastních knih.
Abychom se tomu vyhnuli, založili jsme si nakla-
datelství svoje. Nakladatelství je samozřejmě otev-
řené i dalším autorům, což je patrné z našich
edičních plánů či seznamu knížek již vydaných.
Nakladatelská práce je velmi náročná. Snažíme se
vydávat pouze literárně kvalitní díla, což klade
velké nároky na práci lektorskou a korektorskou.
Tato činnost leží především na bedrech Ivany Bla-
hutové. Mým úkolem je zajistit prostředky na vy-
dávání, smlouvy s autory, a zajištění tisku
a distribuce. Tu a tam napíšu i nějaký posudek. Bo-
hužel se nám nedaří sehnat dotace na vydání ně-
kterých knih, což vede k tomu, že řadu děl
významně dotujeme naším časem i penězi. Nakla-
datelství tedy nevykazuje byť sebemenší zisk.
Jsem ale přesvědčen o kvalitě našich knih, a proto
prostředků vynaložených na jejich vydání rozhodně
nelitujeme. 

• Kolik knih za rok vydáte? Co nového chystáte
na rok 2018? Vyjde i tradiční Almanach Kmene
a jaké bude jeho téma?

Před dvěma lety jsme měli předsevzetí vydávat
do 5 knih ročně. Naše předsevzetí bere za své. Jen
letos vydáme nejméně osm publikací, což už je na
hranici našich možností, chceme-li si zachovat vy-
soký standard práce. Ještě v příštím roce budeme
vydávat přibližně stejný počet publikací. Měly by
vyjít knihy Natalie Skakunové, Evy Frantinové,
výbor próz Williama Hopea Hodgsona, nebo po-
vídky Antonína Šlechty. Poté plánujeme zvolnit.
Vzhledem k starostem s knihami, které připravu-

jeme, jsme museli odložit vydání dalšího Almana-
chu Kmene. Nový Almanach ale zcela jistě vyjde.
Buď koncem roku příštího, nebo počátkem roku
2020. Pracovní téma je O tempora, o mores! Autoři
z řad našich čtenářů už mohou přemýšlet o svých
příspěvcích. 

• Pracuješ jako onkolog, což musí být samo
o sobě velmi náročné povolání. Denně se setkáváš
s velmi vážně nemocnými lidmi. Jak se psychicky
vyrovnáváš se všemi pocity, kdy se díváš velmi
často smrti do očí?

Léčím především nemocné s leukemiemi. Na-
štěstí dokážeme řadě z nich pomoct a mnoho do-
konce uzdravit. Takže smrti do očí se nemusím
dívat zase tak často. Pokud se tomu přece jen
někdy nevyhnu, starám se o pacienty, jimž nelze
nabídnout uzdravení nebo prodloužení života, vždy
se jim snažím dát nějakou naději. Vídám také, že
lidé, kteří mají nějaký smysl života, jsou duševně
aktivní, snášejí vážné nemoci lépe a snad je i snáze
překonávají. Nezastírám ale, že po dni na ambu-
lanci, kdy od rána až do odpoledních hodin slý-
chám většinou jen stezky, úzkosti, obavy, řeším
bolesti a nemoci druhých, cítím se sám vyčerpaný
a unavený. Pak mně pomáhá, mohu-li dělat něco,
co by mne nabilo novou energií. Věnuji se práci
vědce, řeším několik projektů zaobírajících se dě-
dičnosti zhoubných nemocí, nebo pracuji pro na-
kladatelství či sám píšu. 

• Jsi zároveň vysokoškolským pedagogem.
Jaká je úroveň dnešních studentů? Občas slýchá-
vám, že úroveň školství klesá, projevuje se to i ve
studiu medicíny?

Přednáším v oborech klinická genetika, onkolo-
gie a vnitřní lékařství. Dále jsem zapojen do výuky
nejlepších studentů, pro které máme na naší fa-
kultě speciální program. Učím Čechy i Slováky (na
naší fakultě tvoří podle mne nejméně 1/3 studují-
cích), ale i rozrůstající se počty mediků z dalších
zemí – Brity, Nory, Portugalce, Řeky, Poláky, stu-
denty z Afriky či Blízkého východu. Dnešní studenty
mohu srovnávat s dobou, kdy jsem byl já sám stu-
dentem. V tomto ohledu se podle mne nic zásad-
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ního nezměnilo. Mezi mediky najdeme opravdové
osobnosti s vynikajícími znalostmi, osobnosti, které
dokážou medicíně věnovat veškerý volný čas,
a pak jsou zde studenti, kteří fakultou proplouvají
s odřenýma ušima. K tomu, aby byl člověk dobrým
lékařem či vědcem musí mít obrovské množství
znalostí. Tohle nelze obejít. Mohu přemýšlet jen
o tom, co znám, o čem jsem slyšel. Medicínu se
nelze naučit prostřednictvím internetu, a když jde
do tuhého, nepomohou člověku nějaké příručky.
Medicína musí být našprtaná a zažitá. Snad pocho-
pení této věci trvá dnes studentům déle než v mi-
nulosti. 

• Mezi lékaři je hodně lidí s uměleckými sklony.
Proč zdravotníci utíkají třeba k literatuře? A jak je
to v tvém případě?

Ano, lékaři mají blízko k umění. To platí snad již
od dob Čechovových. Nebo ještě déle. Procházím-
li brněnskou dětskou nemocnicí kolem busty pro-
fesora Antonína Trýba, vždy si vzpomenu, že to byl
nejen vynikající lékař, ale i básník a spisovatel.
Dnes sice pozapomenutý, ale svého času známý.
Mnoho mých kolegů maluje, jiní se věnují hudbě.
Dřívější přednosta naší kliniky byl vášnivým sbě-
ratelem moderního umění. Ty jsi, Václave, rovněž
spisovatel. Takže jsi jistě už sám hledal odpověď
na tuto otázku. Já přesnou odpověď neznám.
Nevím, zdali lékaři k umění utíkají jako ke koníčku
nebo ke druhu duševní relaxace, či je pro mnohé
z nich umění na stejné rovině s medicínou. Každo-
pádně je to dobře. Tedy pro medicínu určitě. Umění
učí lékaře empatii a pomáhá jim zdolávat psy-
chické nároky jejich profese. Na tomto místě se
podle mne hodí citovat Marka Twaina, jenž měl
pravit: Nezná-li lékař nic jiného než medicínu, je
velká pravděpodobnost, že nezná ani tu medicínu. 

• Román „Nepřizpůsobivost“ mě zaujal a dopo-
ručuji jej všem čtenářům. Není snadné jej charak-
terizovat podle žánrů. Jak ty sám bys jej
charakterizoval? Je to tvoje osobní výpověď ke
stavu dnešního zdravotnictví a společnosti vůbec?

Sám nedovedu žánr Nepřizpůsobivosti popsat.
Ivana Blahutová román nazvala dystopií. Tedy opa-
kem utopie. Já si ale myslím, a doufám, že to rov-
něž čtenář vycítí ze závěrečných odstavců knížky,
že nejde jen o pesimistickou vizi. Pokud jde o dru-
hou část tvé otázky, pak ano, jde o moji osobní vý-
pověď o stavu dnešní společnosti a zdravotnictví.
Pod pozlátkem úsměvů, zpráv o nových objevech,
nebo za informacemi o neustále se zvyšujícím eko-

nomickém růstu se podle mne skrývá hluboká pro-
past a temnota, kam se naše společnost řítí. Za ob-
jevy jsou vydávány banality, a ekonomický růst jsou
jen čísla na monitoru. Nemohu se ubránit pocitu,
že zkáza může přijít nečekaně a velmi rychle.
Pokud si ale přestaneme nalhávat, že svět, v němž
žijeme, nejde změnit, můžeme kolapsu zabránit.
Tím kolapsem myslím příchod nové doby temna,
kolaps ekonomický, ekologický, sociální. Je zapo-

třebí změna v myšlení a chování lidí. Nedávnou
jsem někdy slyšel tato slova: Je velice zajímavé
naši současnou společnost pozorovat a studovat,
ale je velice těžké v ní žít. 

• V knize mě zaujala celá řada vět vhodná za za-
pamatování, tak třeba cituji: „Uvědomil si, že my
lékaři jsme lidmi milováni i nenáviděni zároveň. Že
nám lidé kladou za vinu svá vlastní selhání a svoji
smůlu. Když není v našich silách pomoci, když
léčbu provází komplikace, pak na nás jejich zlost
nemilosrdně dopadá.“ Jak moc je kniha autobio-
grafická co do tvých pocitů?

Především v pasážích z lékařského prostředí
jsem se v knize nevyhnul popisu vlastních zkuše-
ností. Lidé lékaře potřebují a chtě nechtě jim v ur-
čitých situacích svěřují své životy. Musí pak doufat,
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že lékař je tím správným odborníkem, který jim po-
může, s čímž se samozřejmě mnoho nemocných
velmi těžko vyrovnává. Ať již oprávněně nebo neo-
právněně lékařům nedůvěřují. Bohužel úplně rov-
nocenné postavení pacienta (či klienta, chcete-li)
a lékaře, po kterém se tolik volá, je podle mého
soudu velmi těžké zajistit. Už jen proto, že nemoc-
ným je jen jeden z dvojice. To platí ovšem i v pří-
padech, kdy onemocní lékař a musí se svěřit do
péče jiného lékaře. Řada lidí se ptá, proč právě já
jsem onemocněl, co jsem komu udělal, že jsem
musel onemocnět? A proč mně doktor nepomůže?
Opravdu to není v jeho silách? Důvěra mezi léka-
řem a pacientem se vytváří velmi dlouho. Je-li
navíc lékař přetížen jinými činnostmi nebo zápla-
vou nemocných, pak k tomu, aby pacient lékaři dů-
věřoval, nemusí dojít nikdy. Pacient navíc nezná
detaily o své nemoci, za den nebo dva to z inter-
netu nevyčte a není také mnohdy schopen posou-
dit skutečnou kvalitu zdravotní péče. I proto se
spokojenost pacientů s lékařskou péči hodnotí
podle vedlejších parametrů, jako jsou čekací doby
na vyšetření či chuť nemocniční stravy. Nikdy se
nám do ruky nedostane informace, jak je to s pře-
žitím pacientů s tou a tou nemocí v té a té nemoc-
nici. Uznávám ale, že je nesmírně komplikované
takováto skutečná srovnání dělat.

• Další text může sloužit i jako lékařské vyznání,
cituji: „Doktor by měl nechat zdravé zdravými,
chránit se přílišnému zápalu pro nové, nestavět vě-
dění nad moudrost, vědu nad umění, vzdělání nad
zdravý rozum, k lidem se nechovat jako k případům
a nezpůsobovat terapií větší bolest než samotná
nemoc. Znáte tuto lékařskou modlitbu? Chováme
se podle ní?“ Jak moc tyto věty narušují peníze,
které jsou i ve zdravotnictví až na prvním místě?

K tomu, aby se lékaři chovali podle těchto vět,
musí vyzrát. To trvá mnoho let. Měli by být rovněž
vzděláni nejen v medicíně, o čemž jsem už psal.
Uvedení těchto vět do praxe tak nenarušují jen pe-
níze, i když se jimi lékařská péče často měří. 

• Nakonec téma financí vyznívá z další ukázky:
„Rakovina přestala být jeho cílem a stala se mu
prostředkem. Obklopen rakovinou dumal postupně
o grantech, studiích či prezentacích. Ne již proto,
že by chtěl nad rakovinou zvítězit, nýbrž proto, aby
vyhrával nad svými konkurenty, a aby se měl
slušně.“ Má tedy dnešní lékař ještě čas na paci-
enty, nebo jen vyplňuje hlášení a ztrácí se v moři
administrativních nesmyslů?

Ano, medicínu ubíjí administrativa. Například
komplikace spojené s žádostmi o úhradu nových
a často velice drahých léků. Ubíjí ji ale i přetíženost
lékařů. Například v našem regionu se v posledních
letech zrušilo několik lůžkových oddělení v men-
ších nemocnicích. Pacienty, kteří se tam léčili, má
pojmout jediná velká nemocnice. Ale ani ta není
nafukovací. Navíc s tím, jak se zlepšují léčebné
možnosti, přibývá pacientů. Dnes žije 3x více ne-
mocných s leukemiemi než před 20 lety. To je sta-
tisticky doložený fakt. Prevalence leukemií je
trojnásobná. Neznamená to ale, že ti lidé jsou
zdraví. Velká část z nich potřebuje neustále něja-
kou léčbu. A víš snad o tom, že by se kapacity ne-
mocnic pro léčbu leukemií opravdu ztrojnásobily?
To platí i pro řadu dalších oborů. Roste počet dia-
betiků, počet lidí s rakovinou. Vůbec si nejsem jistý,
zda tato fakta u nás někdo skutečně analyzuje
a přemýšlí o dlouhodobých perspektivách. 

• A hrozí opravdu našemu zdravotnictví, cituji:
„Zredukujeme počty nemocných, budeme léčit jen
některé, jen tolik, na kolik budeme stačit, a jen ty,
kteří na to samozřejmě budou mít.“ Nebo dále:
„Založíme pro ně tábory, kde je budou efektivně
léčit a převychovávat naši kolegové v souladu s fi-
nančními možnostmi těchto osob.“ Či další úryvek:
„Rozbor solventnosti pacientů budou zajišťovat
ekonomická oddělení nemocnic...“

Byl bych rád, aby tato slova byla jen nadsázkou
a nikdy se nenaplnila. Je ale nepochybné, že pe-
níze o léčbě rozhodují a rozhodovat budou, jelikož
zdravotnictví musí přinášet zisk. Například výrob-
cům léčiv nebo zdravotnické techniky. Je také sku-
tečností, že především cena léčiv roste do
astronomických výšin, a že prostě nelze dát všem
lidem všechno. Měsíční léčba jediným lékem může
stát například 2 miliony korun. A takové léky tady
jsou. Jejich podání se stává finančně neúnosné
nejen pro naše zdravotnictví, ale i pro vyspělejší
země. Proto se vytváří nejrůznější modely, jaká
cena léčby je ještě akceptovatelná, aby byla jedinci
na rok plně hrazena. Tyto kalkulace vychází z hru-
bého domácího produktu na hlavu konkrétní země.
Zcela nepochybně se do těchto úvah, i když to jistě
není etické, promítá i věk nemocných. Jistě si do-
vedeš představit, že daleko snazší je sehnat pro-
středky na drahou léčbu dítěte než na léčbu
osmdesátiletého člověka. Mluvím především o dru-
zích léčby, která je úplně nová a nemá stanovené
přesné indikace a přesné podmínky úhrady. Je to
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ovlivněno i tím, že většina nových a drahých léků,
aspoň pokud jde o leukemie a rakovinu, člověka
neuzdraví, ale „jen“ prodlouží jeho život nebo
někdy dokonce pouze o trošku zmírní potíže, aniž
by prodloužení života bylo markantní. Prvním kro-
kem k tomu, abychom se přiblížili apokalypse, o níž
píšu, by bylo podle mého zavedení různých typů
pojištění pro bohaté či chudé.

• Z vlastní zkušenosti zubaře vím, že peníze ně-
kterým lékařům skutečně „zatemnily mozek,“ není
někdy lepší, pacienta „neléčit“, pokud je spokojen
se stavem třeba svého chrupu, i když není kom-
pletní. Narážím na to, že lékaři často indikují drahé
preparáty, ačkoliv pacientovi mezera po čtyřce
vlevo nahoře vůbec nevadí. Nakonec ty o tom v jiné
podobě taky píšeš, cituji: „Doktoři vyzkoušeli
všechno, co měli po ruce, až nakonec zjistili, že
nejvíc tomu nešťastníkovi pomůžou, když mu dají
pokoj.“

Ano, je to přesně tak. Naštěstí v případě někte-
rých leukemií bylo už jasně prokázáno, že léčit je
za každých okolností je horší, než je neléčit. Paci-
entům sice pak dlouho vysvětlujeme, že sice mají
leukemii, ale že ji léčit nemusíme, protože jim ne-
zkrátí život a léčbou bychom jim spíše ublížili. Dou-
fám, že v budoucnosti budeme léčit opravdu
indikovaně a jen léčivy, která nemocnému přináší
prokazatelný prospěch. 

• Proč mají média na nás všechny takový vliv,
viz tvoje citace: „Všichni se chovali nenormálně,
neboť poslouchali jakési podivné osobnosti, které
svoje skutečné tváře skrývaly v lepším případě za
masky z botoxu, za silikonové prsy, za přemíru tes-
tosteronu nebo adrenalinu, a v tom horším případě
za lživý výraz hodných a chápajících osob. Poslou-
chali umělé bytosti stvořené kýmsi jen proto, aby
je používal jako nástroj vládnutí, jako své královské
pochopy a šašky. Trpíte pocity nespravedlnosti
a křivdy? Paňáca s implatnovaným empatickým
úsměvem vám vysvětlí, že jen vy sami si za to mů-
žete, protože jste málo flexibilní.“ Je společnost
nevyléčitelně nemocná?

Nevěřím, že je společnost nemocná nevyléči-
telně. Nemocná ale je. Řada lidí se naučila poslou-
chat pouze jednostranné informace a aktivně se
nezajímá o alternativy či o původní zdroj těchto in-
formací. Jsme prostě moc pohodlní. Úplně nejlepší
je vyhledávat si informace přímo od pramene, ne-
poslouchat někoho, kdo nám je pouze zprostřed-
kovává, protože často nemusí a nechce

zprostředkovat vše. Zářným příkladem je Haškův
Švejk. Švejkovi dnes přisuzujeme vlastnosti, které
neměl. Náš národ popisujeme jako národ Švejků,
což je úplně mimo. Tvrdíme, že Švejk pravil: To
chce klid. Ale tuto větu v Haškově Švejkovi vůbec
nenajdete. Pokud bychom šli k pramenům, Švejka
si přečetli, nikdy bychom nemohli tato tvrzení opa-
kovat. Tedy znovu říkám, pokud jde o informace, je
nutné si vyhledávat původní zdroje. Až budou
někde říkat, že ten a ten člověk, prezident, posla-
nec, umělec, vědec zase něco řekl, poslechněme
si nejdříve celý jeho projev a teprve pak si udě-
lejme vlastní názor. To platí univerzálně. Jen tak
můžeme získat správný pohled na politiku, umění
nebo vědu. 

• Slýchám, že se mezi zdravotnickými pracov-
níky objevuje čím dál víc arogance. Na jednu
stranu chápu, že i lékař je jen člověk a syndrom
vyhoření je v našich ordinacích denním chlebem.
Jaké máš s psychickými problémy zdravotníků
zkušenosti?

Zdravotníci jsou unavení a přetížení. Souvisí to
s tím, o čem jsem psal. Pacientů je stále víc, mění
se léčebné postupy, které jsou stále komplikova-
nější, přibývá administrativy, ve fakultních nemoc-
nicích i výuky. To je hlavní problém. Samozřejmě
se nechci zastávat těch opravdu arogantních ko-
legů. 

• Ve své knize píšeš: „Slušní se ocitli v ohrožení.
Čím víc se strachovali o svoji budoucnost, tím víc
pak proti nepřizpůsobivým bojovali. A čím víc vi-
děli, že jejich boj nepřináší úspěchy, tím víc du-
ševně strádali. Co nás proboha v budoucnosti
čeká? Kdo nás zachrání?“ Tak se tedy ptám, exis-
tuje cesta zpět k nepokřiveným lidským vztahům
nejen ve zdravotnictví?

Ta cesta jistě existuje. Je ale složité ji hledat. Já
se o to pokouším, ale po pravdě řečeno jsem ji
ještě nenašel. Snad jen, měli bychom zmírnit naše
očekávání, která od života máme, neměli bychom
si myslet, že právě já jsem pupkem světa, měli by-
chom zvolnit naše tempo, měli bychom být tole-
rantnější. 

• Má ještě smysl v této době psát knihy? Když,
jak píšeš, „Respektování kdysi přirozených norem
se stávalo vzácností. Zapomínalo se na historii, na
mezilidské vazby, vytvářející se po staletí. Nic už
najednou nebyla hanba. Z banalit se dělaly tragé-
die a z tragédií banality. Atmosféra v zemi přechá-
zela do pocitu všudypřítomné tíživé bezmoci. Lid
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ztratil důvěru, že dnes uznávané hodnoty budou
platit i zítra. Nikdo neposlouchal filozofy a bás-
níky.“

Psaní knih je jednou z nutných obran proti úpl-
nému společenskému úpadku. Ještě důležitější
ovšem je čtení knih. 

• Přes všechny uvedené ukázky z tvé knihy „Ne-
přizpůsobivost“ nakonec příběh končí přece jen ur-
čitou nadějí do budoucnosti. Co tě vedlo
k optimističtějšímu závěru? 

Lidský život je konečný. Z biologického hlediska
je jeho smyslem pouze předání naší genetické in-
formace dalším pokolením. Nic víc. Život bychom
tedy měli prožít co nejlépe a hledat to nejlepší i pro
ostatní, kteří jsou na tom stejně. Bez optimismu,
ale nikoli laciného, se nedá žít a ani psát. 

• V závěru se chci zeptat, jak nejraději relaxu-
ješ? S knihou? Cestuješ? Nebo právě psaním?

Relaxuji prací pro Nakladatelství Kmen, čtením
a občas také sám píšu. Knihy se snažím číst pra-
videlně, abych neztratil přehled o literatuře, i proto,
abych se vždy ujistil, že je mnoho autorů lepších,
než jsem sám, takže se vůbec nic nestane, nena-
píšu-li už žádnou další knihu. A relaxuji i cestová-
ním. Dříve jsem měl rád cesty do zahraničí.
Pracovně i mimopracovně jsem poznal desítky
zemí na různých kontinentech. O to víc dnes
dávám přednost cestování po Čechách a Moravě,
případně po našem středoevropském okolí. Po-
slední dobou jsem si oblíbil některá místa v na Slo-
vensku, v Maďarsku nebo Polsku. Například pohled
na klidný tok široké Visly v Koperníkově Toruni se
mně často vrací. 

• Překládáš ze španělštiny, takže máš rád Špa-
nělsko? Jezdíš tam často nebo dáváš přednost
jiným destinacím? Nakonec i na jižní Moravě je
krásně (viz naše dovolená v roce 2017 v Uherském
Hradišti a okolí).

Španělsky jsem se učil od střední školy. Ani
nevím, proč jsem si vybral tento jazyk. Ve Španěl-
sku jsem byl několikrát, poznal jsem i některá
místa Mexika. V posledních letech jsem ale už ze
španělštiny hodně zapomněl. Rovněž moje pře-
klady nejsou dokonalé. V mém oboru jsem nucen
používat angličtinu. Jak už jsem psal, cestuji nej-
raději po střední Evropě a našich zemích. U nás vy-
hledávám turisticky opomíjené lokality, hledám
zapomenutá místa, místa zaniklých vsí, procházím
staré hřbitovy a čtu z náhrobků, jak se v minulosti
měnilo obyvatelstvo daného kraje. V posledních le-

tech jsem navštívil například Osoblažsko, Hlučín-
sko, Šluknovsko, Novohradské hory, Slezské Bes-
kydy, Broumovsko, rovněž i bývalý český jazykový
koutek v dnes polském Kladsku. Kam se rád opa-
kovaně vracívám, to jsou Chřiby a Bílé Karpaty.
Chřiby jsou tajemné kopce na západní hranici Slo-
vácka. V Bílých Karpatech najdete krásné orchide-
jové louky. Také lidé z tohoto kraje jsou mně blízcí,
i když odsud nepocházím. Mají v sobě něco
z Čechů i Slováků. Jsou to prostě Moravští Slováci,
či Slováci z Moravy, jak je nazývá už Jan Herben
v Moravských obrázcích. 

• Máš své oblíbené autory, ke kterým se vracíš?
Já mám třeba rád Švejka, tam je všechno.

Snažím se číst pravidelně. A při cestách autem
nebo před spaním poslouchám audioknihy. Byla
napsána spousta knih, takže se jen zřídkakdy k ně-
jaké vracívám. I když nedávno jsem se vrátil k Ba-
bičce Boženy Němcové nebo Dostojevského
Zločinu a trestu. 

• Stíháš toho v životě obdivuhodně. Kdybys
nebyl lékařem, čím vším chtěl bys ještě být?

Stačí mně to, co mám a co dělám. Už asi ničím
dalším bych být nechtěl, respektive si to již nedo-
kážu představit. Chtěl bych ale věci dělat dobře.
Což se mně ne vždy daří, ale snažím se o to. 

Zdroj: ČAJ (Časopis Autorů Jičínska)
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Listopad je svátek vzpomínání na zemřelé. Ten,
kdo prožil ten historický 17. listopad v roce 1989,
může náhrobní svíci bez obav zase rozžehnout.

Říkám to vzpomínaje na těch několik první listo-
padových a prosincových dnů, kdy vznikal v teh-
dejší ČSSR nový politický režim, který vedl nejen
k významné metamorfóze Československé socia-
listické republiky, k transformaci (řečeno slovní-
kem Nikolaje Bucharina z roku 1921) politických
a ekonomických institucí a konečně také proměně
společnosti na úrovni  rodiny, obce a státu.
Byl jsem onoho „sedmnáctého“ na Albertově, kde
jsem viděl více pamětníků roku 1968 než později
oslavovaných „studentských vůdců“, šel jsem se
zvětšujícím se průvodem na Vyšehrad k rotundě
sv. Václava, potom zpět po nábřeží k Národnímu di-
vadlu a kavárně Slávia. Tam se celý kondukt roz-
dělil na část, která chtěla pokračovat přes Most
legií na Hrad, a na tu dále vedenou (usměrněnou)
na Národní třídu do náruče pohotovostního pluku
SNB. A také k místu fiktivního „ubití“ stejně báj-
ného studenta Šmída alias Růžičky/Zifčáka. Byl
jsem od prvních dnů studentské stávky na DAMU,
a dokonce jsem byl přítomen i vzniku Občanského
fóra v Činoherním klubu.

Snad právě tam, během  zkoumání, kdo tam
může nebo nemůže být přítomen, a během vybírání
„osobností“, které mohly vstoupit na jeviště, kde
jim dal rozhřešení a požehnání Václav Havel, mne
poprvé napadlo, že se hraje nějaká hra, drama, ko-
medie nebo tragikomedie, která nemusí být doo-
pravdy. Když se, dokonce už v těch dnech, objevil
populární a vlezlý název „Sametová revoluce“,
začal se tento nápad proměňovat v přesvědčení.
Konečně mi hlavu rozsvítil, hned v lednu 1990, ko-
lega Kotík, který se vyznal v scénickém svícení
u filmu a divadla,  a varoval mne slovy „samet po-
hlcuje lesk!“

Mohu se mýlit, ale vzpomínám si, že snad první,
kdo opatrně varoval před velkými slovy, byl Petr
Pithart, už jako předseda české vlády, který se obá-
val nadužívání slova revoluce. Řekl a napsal, že
nešlo o revoluci, ale o „dojednané předání moci“.
Dodejme, že takové, které způsobilo změnu politic-
kých a ekonomických poměrů v zemi, což se nám
tehdy zdálo fundamentální.

Později se o tom napovídalo dost a dost, ale do-
dnes vlastně nevíme, ani od nejvyšších ústavních
činitelů, kdo s kým vlastně jednal o tom nejdůleži-
tějším, kdo tyto změny mocensky garantoval a jak
se dohodli „jednající“ o tom, kdo je vinen trestně-
právně, politicky, morálně. Zda bude nebo nebude
dodržena právní kontinuita nebo dokonce kontinu-
ita personální, týkající se justice, armády a vojen-
ských zpravodajců, kdo bude mít přístup na
startovní čáru malé i velké privatizace, majetko-
vých restitucí a jaké hendikepy budou stanoveny
běžícím za zbohatnutím.

Nejde totiž o logomachii (slovíčkaření), ale také
o to, zda tam někde nezačalo putování za pravdou
a láskou, které skončilo v Praze na Václavském ná-
městí hrozbou šibenicí, což si v českých dějinách
dovolil naposledy snad jen Ferdinand Štýrský svým
monumentálním a teroristickým (zastrašujícím)
aktem na Staroměstském náměstí v roce 1621.

18. 11. 2018 07:20
(rp,prvnizpravy.cz)

Listopad neboli „samet pohltil lesk“ 
ZDENĚK ZBOŘIL
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Je otázkou času, kdy dojde na svobodu projevu
Laudatio na Zdeňka ZBOŘILA

PETR ŽANTOVSKÝ

Připadl mi úkol pronést laudatio k udělení Ceny
Unie českých spisovatelů Zdeňku Zbořilovi. To je
úkol přetěžký. Jakými slovy oslavit toho, jehož do-
ménou je slovo, jeho význam, smysl a dopad? Jak
obmyslně uctít toho, pro nějž je právě myšlení způ-
sobem a náplní celého života? Proto jsem sáhl do
hlubin archívu a našel jeden víc než patnáct let
starý rozhovor, který jsem se Zdeňkem Zbořilem
sepsal do své knihy Média na pranýři. Vybral jsem
z dlouhého textu několik otázek a odpovědí, která
vyjadřují nejen samotného Zdeňka Zbořila a vše,
co myslí, čím je prostoupen, ale zároveň jej před-
stavují jako jasnozřivce. Na tehdejších slovech
jsem nezměnil ani písmenko. A znějí, jako by je vy-
slovil právě dnes. Pro tuto schopnost vidět a chá-
pat, vidět dál a chápat hlouběji, jej mám už po
dlouhá léta ve veliké úctě a jsem rád, že smím asi-
stovat při udělení ceny Unie českých spisovatelů
právě jemu.

Připomeňme pár samozřejmých tezí: Svoboda
znamená i odpovědnost. Nezávislost neexistuje,
není-li provázena morálkou. A morálkou se ohánějí
zpravidla nemravní a neodpovědní. Stejně jako své

vlastní zájmy a nevybíravé prostředky při jejich
prosazování alibisticky svádějí na veřejnost. Veřej-
nost – a média, dvě trubice téže spojité nádoby.

Politická bádání jsou odnepaměti spojena s ně-
jakou formou mediální prezentace. Shakespeare je
nejlepším příkladem. Richard III. říká „Veřejné mí-
nění mě učinilo králem!“, když tak křičí na těch pár
lidí, které zorganizoval jako klaku, aby mu holdo-
vala. Divadlo je vůbec, dá se říct, jakýmsi protohis-
torickým půdorysem pro politická sdělení, a tím
i scénou pro ovlivňování veřejného mínění.

Čím si vysvětlujete, že se média tak často stávají
doménou a útočištěm takto specificky orientova-
ných lidí, těchto „tvůrců dějin“? Co je na médiích
tolik přitahuje?

Zřejmě je to možnost vůbec se předvádět na ve-
řejnosti. Obecně touha lidí, kteří se snaží vytvářet
podmínky chaosu, nebo chcete-li, boje, být teatra-
lizován, je historicky bezbřehá. Lidé, kteří zaujímají
radikální postoje, kteří touží po změně a boji, po-
třebují divadlo, tu scénu, na které se ukážou. A je
jedno, jestli to znamená vyhodit do povětří Světové
obchodní centrum v New Yorku, nebo něco jiného,
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Marek Řezanka marek.rezanka@gmail.com
Komu: vnk.jp@seznam.cz, etc…
Datum: 25. 1. 2018
Krásné dopoledne,
pro připomenutí uvádím výňatek z mé starší statě k takzvaným církevním restitucím:
************
„Zůstává zde podivná pachuť. Na jedné straně máme „křišťálově čisté“ poslance, jimž je třeba se

omlouvat, a nějaké to odškodnění je asi nemine. Na straně druhé vidíme paskvil, který byl prosazen
mimo jiné i proto, že se tři „svědomití poslanci“ vzdali svého mandátu. Věříme-li této verzi, je vše v po-
řádku. Horší to mají ti z nás, kteří v morální chování našich politiků nevěří – a hledají tak jiné motivy. Že
by tyto poslance vedla v jejich konání jejich „zbožnost“? Nebo je snad osvítil Duch svatý? Vyčerpáme-li
tyto možnosti, dostáváme se k jádru pudla. Tím je skutečnost, že restituce prolamují různé časově závazné
limity a jsou poněkud předraženy. A to v zemi, kde se traduje, že ani kuře zadarmo nehrabe. Bude vůbec
ještě nějaká vůle okolnosti obsahu i schvalování takzvaných církevních restitucí prošetřit?"

************
Pokud TOP09 a TOP09B (tedy Piráti), dnes křičí, jaká že se to děje nespravedlnost, měli bychom jim

osvěžit paměť, co se týče jak procesu vzniku takzvaných restitucí, tak jejich schvalování... Kdo se nyní
nejvíc ohání potřebou analýz, v případě určení výše peněžní částky pro církve žádné analýzy nepotřeboval.
Asi stačila křišťálová koule. K tomu připočtěme překročení hranice 25. 2. 1948 a prolamování Benešových
dekretů, tedy vydávání majetku řádům - neřádům, které kolaborovaly s nacisty. V procesu schvalování
pak pomohly hlas za korupci odsouzeného poslance či hlasy "trafikantů". Vyloženou radost dnes nemám
- tu bych měl v případě naprostého zrušení obludnosti, kterou tzv. církevní restituce jsou. Jejich zdanění
je aspoň slabou náplastí za zjevnou křivdu a zlovůli.

Pěkný víkend a mějte se hezky, Marek ŘEZANKA

jen to musí být vidět, musí to být na mapě, kterou
má veřejnost před očima. Ta akce nemusí být
velká, ale musí být publikovatelná, zveřejnitelná do
všech koutů světa téměř bezprostředně. Konzer-
vativci obvykle umějí soutěžit, ale nejsou dispono-
vání pro takový ideologický boj, v němž právě
média hrají tak významnou roli tím sklonem k fal-
šování a zneužívání myšlenek, dezinterpretaci sku-
tečnosti. Tam jsou odzbrojeni. Když to řeknu
osobně – před některými novináři skutečně stojím
v němém úžasu. Nechápu, jak je možné udělat
tolik veletočů, tolikrát změnit rétoriku a slovník,
a nejen zprava doleva a naopak.

Není problém v tom, že novináři – stejně jako
politici - bez pevného ideologického zakotvení, ta-
kové třtiny ve větru, mívají sklon vztahovat své
hodnoty, své životy, své časově závislé názory, po-
stoje a ideje k nějakým vzorům, modlám, elitám?

Samozřejmě, ta nepevnost názorů přináší nutně
odvozenost postojů. A souvisí to s již zmíněnou te-
atralizací, a tedy i medializací politiky. Lidé se
v takto pojaté politice stylizují do svých rolí, a není
pro ně nemyslitelné jednu roli opustit a přejít do
role jiné, důležité pro ně je, že se to odehrává na

stejně viditelném jevišti. Sama schopnost před-
vést se, mediálně se ukázat jako by nahradila
všechny jiné testy způsobilosti, občanské nebo
politické.

Na to mám jednu teorii, a to je teorie „kdo má
pravdu“. Novinář, a vůbec veřejný řečník toho typu,
o němž hovoříte, má pravdu vždycky, a to z definice
své neomylnosti. Mýlí se vždy ta doba, jíž je obklo-
pen.

Ovšem. Ale tahle přehnaná sebedůvěra je obvy-
kle znakem nějaké vnitřní nevyrovnanosti svého
nositele. A ona neprostupná hradba zvenčí zakrývá
nějakou vnitřní slabost.

Vidíte dnes hrozbu nějakého omezení svobody
slova, cenzuru?

Za určitých okolností může být zesílen státní
vstup do soukromé sféry občanů. On existuje už
nyní, to si asi nemusíme zastírat. Důležité ale je,
že je snaha vytvářet takové právní normy, které to
dovolují. Už ve starém Římě se vědělo, že příliš
mnoho zákonů ruší zákonnost. Přemíra zákonodár-
ství vytváří prostor pro manipulaci, a je jen otázkou
času, kdy dojde na svobodu projevu.

3. 11. 2018
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O výročním trhu 26. 2. 1866 vstoupili do hosto-
mického krámu Samuela Brunnera, obchodníka
s hřebíky, cvokaři. Nato se rozpoutala bouře.

Toto sdělení není tak absurdní, jak by se mohlo
zdát. Cvokař není jen hovorový výraz pro psycho-
loga. Cvokaři byli výrobci hřebíků, přesněji středně
velkých hřebíků. Výrobci malých hřebíků byli cvoč-
kaři a teprve výrobci velkých hřebíků se mohli na-
zývat hřebíkáři. Hřebíky se lišily velikostí, ukováním
hlaviček a účelem: podlažníky, prkeňáky, podko-
váky, šindeláky atd. Cvokařství bylo poctivé ře-
meslo. Namáhavé, hladové, nezdravé� nebezpečná
a těžká práce u rozžhavené výhně. Prabídně se jím
živili lidé v chudé horské krajině Podbrdska. Vyso-
kého věku se cvokaři nedožívali. 

Pracovali sdruženě v malých domácích dílnách,
kterým se říkalo veřtaty. Své zboží svěřovali cvo-
kaři k prodeji obchodníkům s železem. Určitá kon-
junktura díky poptávce armády nastala až za 1. sv.
války, kdy mohl být výrobce hřebíků i zproštěn vo-
jenské služby. V šedesátých letech 19. století,
o kterých je řeč, však dostávali od obchodníků za
hřebíky takovou cenu, že se cvokařství přezdívalo
„žebrota“.

Ve vzduchu viselo napětí. Veřejné mínění už roz-
jitřila kauza rozkrádání stříbra z příbramských
dolů. Horní úředníci kradli dlouhá léta a nestoudně,
ale v únoru 1866 byl konečně dopaden pražský to-
várník Abraham Taussig, který kradené stříbro tavil,
a příbramští obchodníci Feigl a Urbach, kteří mu
ho dodávali. Nebylo těžké, aby si horníci porovnali
svou bídu se zlodějským přepychem vrchnosti.

V osudný den se cvokařský mistr Josef Prespl
vrátil od obchodníka Samuela Brunnera do dílny
s notně zkrácenou platbou za dodané hřebíky. Na
tovaryše čekal plat tak nedostatečný, že je to při-
mělo se ozvat. K Brunnerovi vypravili delegaci ve
složení František Holub, Josef Jedlička, Matěj
Tůma a sám mistr Josef Prepsl. Přišli bez násilí,
aby po dobrém dosáhli nápravy. Brunner byl však
člověk, který si zvykl poroučet. Vykázal delegaci
z krámu a poctil ji větou, kterou později citoval
Matěj Tůma u přelíčení v Praze. „Vy sakrament-
ský prasata a neřádi, já s vámi nemám co dělat.“.

V tu chvíli vstoupil mladý učeň Štěpán Šťáhlav-
ský, který chtěl, aby mu Brunner doplatil 7 krej-
carů, o které zkrátil jeho plat. Bál se bez toho jít
domů, kde mu otec určitě neuvěří, že dostal tak
málo. Promluvil, Brunner mu vytrhl kotlík se
cvočky, hodil mu ho na hlavu, a ještě do něho str-
čil. Chlapec zavrávoral a spadl na železnou váhu.
S rozbitým obličejem vyšel na náměstí, kde se
právě konal svatomatějský trh, a stal se středem
pozornosti. Rozhořčený lid se vzbouřil a vyrazil
proti ztělesnění své bídy, proti obchodníku Brun-
nerovi.

Dav zničil Brunnerův krám a vyrazil ke krámům
ostatních obchodníků. Situaci neuklidnil ani zásah
místní policie a zatčení vůdců včetně Matěje Tůmy
a Josefa Prespla, které dav okamžitě osvobodil.
Vzbouření lidé neohrožovali jenom obchodníky,
útočili i na purkmistra a zemského poslanci Jílka
a na čenkovského představitele Karáska, který
sám patřil mezi nenáviděné obchodníky.

Nepokoje se rozšířily i do okolí Hostomic. V blíz-
kém Běštíně lidé zdemolovali krám obchodnice
Steindlerové. Když dorazilo vojsko, byl už v Hosto-
micích poměrně klid, ale vřelo to v ostatních mís-
tech, kde byla střediska cvočkařů: Všeradicích,
Praskolesích, v Mýtě u Rokycan a především v Ho-
řovicích a v Berouně. V Hořovicích, když vojsko roz-
hánělo dav u domu obchodníka Glasrla, dostalo
rozkaz ke střelbě a výstřely zasáhly údajně 71le-
tého (matrika uvádí věk 64 let!) hostinského Fran-
tiška Kuklu. Na jeho pohřbu se sešlo mnoho lidí
z celého okolí. Voják, který ho zastřelil, dostal od
zemského velitelství pochvalné uznání za ducha-
přítomnost. Vlna bouří, nejen cvočkařských, se ší-
řila i do vzdálenějších míst, na Zbirožsko, do
Sušice, do Hartmanic, Hrádku a Velhartic. Průběh
i podnět se lišily místo od místa, někde vyvolala
nepokoje až přítomnost vojska, někde (v Cerhoni-
cích) nezaměstnaní lidé jen organizovaně vyrazili
slušně žádat o práci. Je třeba přiznat, že se k davu
někde připojovali i různí ziskuchtivci, opilí primiti-
vové a výtržníci. 

A i když vše souvisí se vším, budeme se držet
Hostomic.

Hostomická vzpoura cvokařů
EVA BARTŮŇKOVÁ

Z regionálních dějin středních Čech
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Pozoruhodné je, že při všem drancování se ho-
stomičtí cvokaři jen minimálně snížili ke krádeži.
Majetek ničili, ale nechávali ležet. Soud nad zatče-
nými, který se konal v prosinci 1866, řešil jediné
obvinění z krádeže: nemocný, poloslepý Josef Klán,
který živil pět dětí, se v rozbitém domě Brunnera
se shýbl pro trochu cvočků. 

Hostomická vzpoura cvokařů a s ní sociální
bouře na Podbrdsku dostaly různé dimenze, podle
dobové i dnešní interpretace.

Byly označovány za projev českého naciona-
lismu, odstrašující příklad toho, co by se dělo Něm-
cům, kdyby nad nimi Češi
měli panovat. To snad nestojí
za zmínku, protože to nevy-
bočuje z historie česko-ně-
meckých vztahů. V tomto
směru vedla známá pražská
Bohemia a Tagesbote. Přehlí-
želo se, že se vlna bouří pře-
lila i přes německá města,
jako byl Žatec, Jesenice, Pod-
bořany, dokonce některá
místa v Bavorsku.

Mnohem závažnější je
označování hostomického
vzbouření za pogrom a projev
českého antisemitismu. Ano,
antisemitismus, bohatě ži-
vený svatou církví, je skvrnou
dějin křesťanských zemí s je-
jich ghetty a pogromy. Pře-
nesl se i do modernější doby,
kde se ho snadno chytili ne-
vzdělaní a pověrčiví lidé (u nás viz hilsneriáda).
Předsudky uvolnily cestu holokaustu, kterým se
však neprovinili Češi. Hostomičtí cvočkaři však
útočili proti konkrétním utiskovatelům, obchodní-
kům, kteří je okrádali. Bylo jen náhodné a nepod-
statné, že těmi obchodníky byli většinově židé. Spíš
lze vytýkat idiotské stereotypy – máme špatnou
zkušenost s konkrétním židem, Němcem, tchýní
nebo třeba ryšavým člověkem a vztáhneme
jeho/její špatné vlastnosti na všechny lidi s obdob-
nými znaky. To je nepřípustné. Je možné, že ne-
vzdělaní a ke zdi zahnaní hostomičtí cvočkaři takto
uvažovali? Hodili do jednoho pytle s Brunnerem
i obchodníky, kteří jim neubližovali, jen na základě
židovské víry? F. Hrdlička uvádí příklady toho, že
rozlišovali: nechali na pokoji žida, který byl stejně

nemajetný jako oni, a naproti tomu nešetřili Čechy
a křesťany mezi svými utiskovateli. Jakou nenávistí
tedy byli vedeni? Rasovou a národnostní, nebo so-
ciální?

Sociální bouře hostomických cvokařů jsou typic-
kým příkladem živelných povstání, které ještě mají
daleko k uvědomělé revoluci. Stačí si hostomické
události zasadit do časové přímky v historii dělnic-
kého hnutí. Bylo to krátce po vzniku 1. Internacio-
nály (1864), ještě několik let zbývalo do Pařížské
komuny (1871). Až v r. 1874 vznikla první sociálně
demokratická strana v Rakousko-Uhersku. Živelné

bouře, v některých místech
mimo Hostomice snad i po-
chybného charakteru, nikam
nevedly a cvokaři se po je-
jich odeznění pokojně vrátili
ke své práci. Ale něco se
změnilo. Veřejnost se dozvě-
děla o bídě cvočkařů. V tom
hodně práce odvedl svými
reportážemi Jan Neruda.
Lidé se chovali solidárně.
Scházely se finanční i věcné
příspěvky na zmírnění bídy
cvokařských rodin. Dávali
měšťané a živnostníci.
Z mála dávali i dělníci.

Byla to doba, kdy se v děl-
nickém hnutí u nás praco-
valo se zakládáním spolků
a družstev, přibližně od po-
loviny 19. století. V Podbrd-
ském kraji vzniklo první

družstvo v r. 1857 v Tmáni (OUL). Tímto směrem se
vydali i cvokaři. Na podnět osvíceného faráře
P. Jana Kohouta byl v Hluboši zřízen konzumní spo-
lek, který dokázal obstarávat lacinější potraviny.
Kohoutovy snahy překročily hranice obce a získaly
podporu pro založení hřebíkářských spolků tam,
kde se toto řemeslo drželo, a k tomu akciové spo-
lečnosti, která zajišťovala co nejlevnější materiál,
odbyt hotových výrobků a také pomáhala při pře-
školování na jiná řemesla s lepšími vyhlídkami.

Hostomické události komplexně zpracoval Fran-
tišek Hrdlička v publikaci Sociální bouře hostomic-
kých cvokařů v roce 1866, kterou vydal v roce 1959
Vlastivědný kroužek ZK ROH Obchodních tiskáren
v Hořovicích.

20. 12. 2018
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Od: Marek Řezanka
Komu: vnk.jp@seznam.cz, etc…
Datum: 14. 12. 2018 9:40:35
Předmět: Pozdrav
Dobrý den. Člověku je tísnivě, když vidí, jak nás

stále jistí lidé ženou do zhoubné války. Jak EU,
která má před poločasem sociálního rozpadu, hájí
vyloženě fašistický ukrajinský režim. Jak tento
režim hájí jako "ti slušní", tedy antizemani: Jiří
Drahoš, Pavel Fischer, Marek Hilšer a jim podobní.
To, že je na této straně i ministr zahraničí Tomáš
Petříček (za ČSSD), pokládám za ostudné a alar-
mující. 

Domnívám se, že nejde stát mimo - buď fašis-
mus podporujeme, nebo jsme proti němu. Toto dě-
lítko je zřejmé. 

Pro připomenutí posílám svou starší stať, kde si
beru na paškál různé protiruské hoaxy a odhaluji
podstatu systémového selhání: 

https://literarky.cz/blogy/marek-rezanka/20480-
jak-se-seje-nenavist

Dávám sem i odkaz na výzvu Evropané proti
válce a na video z demonstrace, kde je mimo jiné
také scéna s Josefem Švejkem:

https://stitkovec.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=420
280

https://www.youtube.com/watch?v=a6vuaj-
XakP8

Hezký víkend přeji.
Marek ŘEZANKA

Od: mojmirsoukup1946
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 22. 1. 2019 15:18:35
Předmět: PF 2019
Milý Honzo,
Rok 2019 je ještě čerstvý, takže ti přeji mnoho

úspěchů a zdraví. Totéž přeji také čtenářům naší
Lípy. Srdečně zdraví Tvůj Ivan Fontana

Toto napsala 83letá žena své přítelkyni 
Milá Berto,
více čtu a méně uklízím. Sedím na zápraží a ob-

divuji výhled bez ohledu na plevel, rostoucí na za-
hrádce. Trávím více času se svou rodinou a přáteli,
a méně času prací. Nic neschraňuji, používám svůj
nejlepší porcelán a sklo při každé příležitosti, na
nákup nosím své nejlepší sako. Neschovávám svůj
nejlepší parfém a používám ho 

pokaždé, když chci. Slova jako je "někdy"
a "jednou" se z mého slovníku vytrácejí. Pokud
existuje něco, co stojí za to vidět, slyšet nebo dělat,
chci to vidět, slyšet a dělat nyní. Všichni bereme
svůj život jako samozřejmost. Nejsem si jistá, co
by dělali lidé, kdyby věděli, že je nečeká žádný zít-
řek - myslím, že by volali svým rodinám a nejbliž-
ším přátelům. Možná by volali bývalým přátelům,
omluvili se a zavřeli dveře 

za minulostí. Možná by byli naštvaní a bylo by jim
líto, že svému manželovi a rodičům neříkali dost
často, jak moc je mají rádi. Každé ráno, každá mi-
nuta, každé nadechnutí je opravdovým darem.
Pokud obdržíš tento dopis, je to proto, že někomu na
Tobě záleží. Pokud nemáš čas poslat toto poselství
dál, mohlo by to být poprvé, ale ne naposledy, co od-
ložíš nějakou maličkost, která by mohla změnit Tvůj
život. Najdi si  pár minut a alespoň několika lidem
kolem sebe dej vědět, že na ně myslíš, a že Ti nejsou
lhostejní. Nevěřím na zázraky, ale spoléhám na ně. 

Život možná není takový, jak jsme doufali, ale
pokud už jsme tady, měli bychom ho žít.

Dostali jsme mailem 17. 7. 2018

Od: TravenecT 
Komu: Jan Poláček vnk.jp@seznam.cz
Datum: 21. 1. 2019 9:25:57
Předmět: PF 2019
Vážený pane šéfredaktore,
srdečně Vás zdravím a přeji Vám i spolupracov-

níkům úspěšný a plodný rok 2019.
K tomu hodně zdraví a tvůrčích úspěchů.
Dlouholetá členka VNK v Brně, Mária Travěncová

Od: Marek Řezanka marek.rezanka@gmail.com
Komu: Jan Poláček vnk.jp@seznam.cz, etc…
Datum: 18. 1. 2019 9:43:10
Předmět: Pozdrav
Pěkné dopoledne,
připadá mi úplně úděsné, že BIS nestačí, že ani

naši vysokoškoláci často neznají základní histo-
rická data - a ještě chce ve vymývání mozků při-
tvrdit. Podobně nechutné je, když kariérista Zima
odkazuje na Palachovy hodnoty a hlásí se k nim –
no to je přece Palachova urážka jako hrom. Nu
a do třetice zmíním, že Putna, který se stal nedo-
patřením profesorem, vyzývá k cenzuře tvrdé jako
řemen a po vzoru "Máchova milenky mrtvého citu"
se hlásí k demokracii. 

Krásný víkend a mějte se :-)))
Marek ŘEZANKA 
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Josef Pepa Nos - Přímý Demokrat
Na FB 17. 11. 2018
17. listopadu 1939 odvlekli Němci 1000 českých

studentů do svých vyhlazovacích táborů. Spousty
jich postříleli, popravili, zabili a umučili k smrti. Za-
vřeli naše vysoké školy a ve všech školách nižších
stupňů zavedli gestapácká a esesácká školská
pravidla.

DNES SE CHODÍ DO ULIC A NA NÁMĚSTÍ PŘED-
VÁDĚT VÝSMĚCH STUDENTSKÝM OBĚTEM GER-
MÁNSKÉHO VYVRAŽĎOVÁNÍ ČESKÉHO
OBYVATELSTVA.

Podvodný sameťák, hadrák a plyšák má nahra-
dit důstojnou vzpomínku a uctění památky povraž-
děných studentů.

ESESÁCKÝ A GESTAPÁCKÝ DUCH SE POSTUPNĚ
ZAVÁDÍ JAK VE ŠKOLSTVÍ A V MÉDIÍCH, ALE TAKÉ V
POLICII, PROKURATUŘE A NA SOUDECH.

PS Pepovo vyjádření na jeho FB zdi bylo na čísi
nabonzování vymazáno… 

Long live George Soros and his guys and bit-
ches… JVP

Od: Marie Neudorflová
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 25. 12. 2018 7:16:09
Předmět: PF 2019
Milý Honzo,
přeji Ti hezké a klidné prožití vánočních svátků

a v novém roce pevné zdraví a hodně sil do té
úžasné a krásné práce, kterou pro českou kulturu
děláš.

MARIE NEUDORFLOVÁ
PS Měla jsem strašně náročný rok, až jsem se

po poslední konferenci v listopadu 2018 zhroutila
fyzicky i psychicky. Ale už to je téměř dobré, jen
bych potřebovala odjet na týden někam do přírody,
o což se budu ještě v lednu snažit.

V únoru se pak pokusíme znovu zažádat NJK
o grant, tak jako minule. Nějaká šance je. Těším
se, že se brzy na redakční radě Lípy uvidíme.

Nikdy nezapomeňte, jak lehce jsme svobodu
ztratili, a jak těžce, a za cenu velikého úsilí a vel-
kých obětí našeho a zejména sovětského lidu,
jsme ji dobývali zpět. 

Ludvík Svoboda
text k plakátu
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KALENDÁRIUM 1. Q 2019
Petr Kien – výročí narození 100
(1. 1. 1919 Varnsdorf – asi říjen 1944 Osvětim-

Birkenau). Německy mluvící básník, dramatik a vý-
tvarník. Vlastním jménem Franzpeter Kien.
Studoval v Brně a v Praze. Za okupace po nuceném
zavedení rasistických zákonů byl odkázán pouze
na studium soukromé výtvarné školy Officina pra-
gensis. Sám začal vyučovat ve škole při Vinohrad-
ské synagoze. V umělecké činnosti pokračoval i po
deportaci do Terezína, kde při práci v kreslírně
technického oddělení vytvořil velké množství kre-
seb, portrétů, krajinek a žánrových scén. V ghettu
byla provedena jeho hra Loutky a zhudebněný po-
etický cyklus Mor. Další hry Medea, Zlý sen a Na
hranici se nedočkaly uvedení. Jeho stopy končí po
deportaci do Osvětimi, kde ještě napsal své nej-
známější dílo, libreto k opeře Viktora Ullmanna
Císař Atlantidy. Opera nesměla být v Osvětimi pro-
vedena, protože byla pochopena jako satira na Hit-
lera, ale rukopis zachránil Emil Utitz, profesor
německé univerzity v Praze. Premiéra se konala
v r. 1975 v Amsterodamu a dnes se poměrně hojně
objevuje na repertoáru světových operních scén.

Miloš Konvalinka – výročí narození 100
(3. 1. 1919 Nové Město na Moravě -27. 1. 2000

Brno). Dirigent a skladatel. Základy hudebního vzdě-
lání mu dal otec, který byl hudebním skladatelem. Po
absolvování brněnské konzervatoře se stal dirigen-
tem v opeře v Göttingenu. Po skončení 2. sv. války di-
rigoval v opeře v Praze, Ústí nad Labem a Košicích
a byl dirigentem Karlovarského symfonického or-
chestru. Dlouhodobě působil v Olomouci v Moravské
filharmonii a Divadle Oldřicha Stibora. Zároveň položil
profesionální základy olomoucké redakce Čs. roz-
hlasu. Má zásluhu na rekonstrukci olomoucké Reduty
na koncertní sál. Od r. 1977 byl šéfem opery Národ-
ního divadla. Zastával různé funkce ve Svazu českých
skladatelů a koncertních umělců a byl ředitelem Pan-
tonu. Od odchodu do důchodu žil v Praze. Z jeho
tvorby: Suita ke hře Nazima Hikmeta: Josef a bratři
jeho, melodram Frývaldov, písňový cyklus Vyznání.

Ludmila Roubíková – výročí narození 100
(4. 1. 1919 Vrchlabí – 11. 8. 1991 Praha). He-

rečka. Bez odborné průpravy nastoupila do divadla
a prošla řadu profesionálních scén v Praze, Bene-
šově, Mladé Boleslavi, Mostě a v Pardubicích. Dlou-
hodobě hrála od r. 1960 v Divadle E. F. Buriana.

Byla i filmovou a televizní herečkou, ale její bohatá
filmografie obsahuje spíše epizodní či vedlejší role
hádavých domovnic, uklízeček apod. Viděli jsme ji
např. ve filmech Ten svetr si nesvlíkej, Homolka
a tobolka, Holka na zabití. Větší roli měla v televiz-
ním filmu Jako kníže Rohan. Účinkovala v rozhlase.

Vladimír Šťastný – výročí narození 100
(8. 1. 1919 Brno-Tuřany – 8. 8. 1997). Hudební

skladatel, operetní zpěvák. Pocházel z rodiny hudeb-
ního skladatele, klavíristy a pedagoga Vincenta Šťast-
ného. V letech 1943-1951 byl majitelem hudební
školy v Tuřanech. Jako tenorista zpíval v estrádním
souboru Hudební a artistické ústředny v Brně a v os-
travské operetě. Komponoval většinou skladby pro
děti a mládež. Byl propagátorem japonské hudby.

Josef Pávek - výročí narození 100
(31. 1. 1919 Praha - 18. 2. 1989 Praha). Kritik

a básník. V libretu k experimentální opeře Jarmila
Burghausera Most se zabýval tématem emigrace:
ve dvou časových rovinách se v opeře proplétá pří-
běh pobělohorského a poúnorového emigranta.
Opera měla premiéru v r. 1967 a dočkala se jen mi-
nimálního počtu repríz: nezaujala ani kritiku ani
obecenstvo. Z další tvorby uvedeme např. pásmo
Byl lásky čas, čas lásky, čas boje o osudu Lidic
a Ležáků, divadelní hry s historickými náměty
Česká balada, Poslední opus Kryštofa Haranta,
verše na Chopinovu hudbu Chopiniana a Óda na
radost: dramatická symfonie na motivy národního
hrdiny Julia Fučíka, s použitím hudby Ludwiga van
Beethovena nebo libreto k opeře Otmara Máchy
Růže pro Johanku s námětem heydrichiády.

Miroslav Doležal – výročí narození 100
(10. 2. 1919 Bučovice, okr. Vyškov – 12. 4. 2009

Praha). Herec a recitátor. Začínal ve Státním diva-
dle v Brně a byl dlouholetým členem činohry Ná-
rodního divadla. Spolehlivě vytvářel četné
charakterní role, i když nebývaly hlavní. V jedné
z těchto malých rolí přispěl k výraznému úspěchu
legendárního představení Kočičí hra Istvána Örké-
nyho v pražském Tylově divadle. Z těch velkých hrál
např. hraběte de Guiche v Cyranovi z Bergeracu,
Francka v Maryše, Horacia v Hamletovi. Více než
20 let představoval Karla IV. v letních hradních
představeních Noci na Karlštejně. Svou největší fil-
movou roli, dr. Rýdla, vytvořil v dramatu Vlčí jáma.
Jeho silnou stránkou byla kultivovaná řeč a skvělá

110

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_04_2018_LIPA  14.02.19  19:08  Stránka 110



111

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

dikce, pro něž vynikal jako recitátor. Byl jedním
z prvních recitátorů melodramatu Otvírání studá-
nek (Martinů). Vyučoval herectví a jevištní řeč. 

Zdeněk Lorenc – výročí narození 100
(12. 2. 1919 Praha – 14. 10. 1999 Praha). Spiso-

vatel. Už jako gymnazista se zabýval divadlem. Stu-

dium češtiny a francouzštiny na FF UK přerušilo
zavření českých vysokých škol za německé oku-
pace. Učil se knihkupeckým účetním v nakladatel-
ství Melantrich a krátce pracoval jako admi-
nistrativní síla ve stavební kanceláři a v účtárně to-
várny Ostmarkwerke ve Kbelích. Od června 1942 byl
bez stálého zaměstnání. Po válce pokračoval ve stu-
diu, které však nedokončil. Pracoval jako tajemník
časopisu Doba. V r. 1946 byl tajemníkem publikační
komise ministerstva informací a osvěty. Po propuš-
tění v r. 1950 pracoval nejprve ve sklárně v Bílině,
pak jako učitel v Praze-Smíchově. V r. 1952 byl za-
tčen a vyšetřován (propuštěn r. 1953, rehabilitován
r. 1963) a problémy se opakovaly v 70. letech. Stal
se spisovatelem z povolání a v obdobích, kdy nesměl
publikovat, se živil v dělnických profesích. Jako bás-
ník se řadil k surrealistům, byl členem Skupiny Ra.
Vydal např. sbírky Za zády, Trojstěžník. I jeho próza
pracuje se záhadnými jevy a tajemstvím. Vydal
např.: Kardinálská vesnice, Hodina pětadvacátá,
Dutá lampa, Virakoča.

Jiří Pauer – výročí narození 100
(22. 2. 1919 Libušín u Kladna – 21. 12. 2007

Praha). Hudební skladatel. Po dokončení učitelského
ústavu v Kladně pracoval na národních školách
a současně studoval hudbu na pražské konzervatoři,
kde byl žákem Aloise Háby, a na AMU. V letech 1945-
1946 vyučoval v Městské hudební škole, na jejímž
založení se podílel. Zastával řadu veřejných funkcí
a výrazně pomáhal při poválečné rekonstrukci čes-

kého kulturního života. Byl např. též šéfem opery Ná-
rodního divadla, uměleckým ředitelem České filhar-
monie a ředitelem Národního divadla (1979-1989).
Aktivně působil i jako funkcionář Svazu českosloven-
ských hudebních skladatelů, působil i v Ochranném
svazu autorském, České hudební radě, festivalu
Pražské jaro a v Gramofonovém klubu. Vyučoval na
HAMU. Jeho skladatelské dílo je velmi pestré. Složil
pět oper: Žvanivý Slimejš, Zuzana Vojířová, Zdravý
nemocný, Labutí píseň a Červená Karkulka a balet
Ferda mravenec. Věnoval se písňové tvorbě. Je au-
torem kantáty Volám vás lidé (s využitím Nezvalova
Zpěvu míru). V poslední době např. opera DJK v Plzni
v r. 2014 uvedla jeho Žvanivého Slimejše. Ve světě
se často hrají jeho skladby pro dechové nástroje.

Otakar Ostrčil – výročí narození 140
(25. 2. 1879 Praha – 20. 8. 1935 Praha). Hudební

skladatel. Vystudoval na Univerzitě Karlově mo-
derní filologii a učil na pražské Obchodní akademii
češtinu a němčinu. Hudbu, která se stala jeho sku-
tečným posláním, studoval soukromě. Dirigoval
amatérské Orchestrální sdružení a v operním sou-
boru Městského divadla na Královských Vinohra-
dech se vypracoval na operního dirigenta. V r. 1919
se stal dramaturgem a později šéfem opery Národ-
ního divadla, kde se proslavil odvážnou dramatur-
gií. Byly oceňovány také jeho velké cykly klasiků.
Ve vlastní tvorbě měl úspěch především v operní
hudbě. Operu Jan Zhořelecký složil ve svých 14 le-
tech. Nejznámější jsou Honzovo království, Kuná-
lovy oči nebo Legenda z Erinu. Některá díla
komponoval za pravidelných letních pobytů v So-
běslavi, např. symfonickou báseň Léto a melodram
Skřivan na verše básníka Miloslava Valenty.

Václav Heral – výročí narození 100
(18. 3. 1919 Kročehlavy, okr. Kladno – 30. 6.

1982 Kladno). Malíř a pedagog. Po absolvování uči-
telského ústavu vyučoval na středních školách
v Unhošti, Kročehlavech a Buštěhradě. Za okupace
byl jako bratr příslušníka zahraničního odboje věz-
něn v koncentračním táboře ve Svatobořicích. Po
osvobození absolvoval Akademii výtvarných umění
v Praze a vrátil se k učitelskému povolání: učil vý-
tvarnou výchovu na dívčí škole v Kročehlavech a na
Střední průmyslové škole grafické v Praze. Byl pře-
devším krajinářem. Maloval však také portréty, zá-
tiší a motivy čerpal i z průmyslového Kladna. První
výstavu svých obrazů uspořádal v Kladně v r. 1951.
Účastnil se členských výstav Umělecké besedy.

EVA BARTŮŇKOVÁ
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